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Acadèmia de Medicina ha estat una institució clau, en una època ja passada, en la

història de la medicina catalana. Va ser l’instrument més important de suport en el

període entre 1770 en que fou creada i 1824 en que se suprimiren durant uns anys les

Acadèmies. Aleshores estava al davant de la nostra medicina i va complir aquesta funció.

Després el seu pes baixà, però fins que es va retornar la facultat a Barcelona, el 1843, seguí essent

l’element decisiu en l’organització de la medicina, a Catalunya.

Això ho hem de tenir present i recordar. Així com la medicina de la Corona d’Aragó, va estar en el

primer lloc de la medicina del món cap els volts del 1300, amb l’obra d’Arnau de Vilanova i l’Escola

de Medicina de Montpeller, la primera del món del seu temps, també l’Acadèmia de Medicina. amb el

nom de “Reial Acadèmia Mèdico Pràctica”, va estar en el primer lloc de  la nostra medicina per un

període de poc més de setanta anys, entre 1770 i 1843 per posar límits precisos. Va intentar

mantenir, malgrat les guerres continuades (guerra gran, guerra del francès, primera guerra carlina) i el

tancament de 1824, la posició de suport bàsic que li pertocava. I amb totes les dificultats ho va

aconseguir.

Què hi havia al seu costat?. D’una banda hi havia l’Hospital de la Santa Creu, que assegurava una

funció assistencial, forçosament de baixa qualitat, atesos els coneixements del temps. També els

hospitals d’altres ciutats de Catalunya. En un altre camp, el docent, hi havia el Reial Col·legi de

Cirurgia, que sovint estava enfrontat amb l’Hospital. L’únic ensenyament de medicina era a Cervera,

i tenia molt poca importància pràctica. Tant que el mateix Col·legi de Cirurgia, que era per a cirurgians

i no per a formar metges, va haver de fer una funció substitutòria, juntament amb les càtedres de

Clínica, que estaven vinculades a l’Acadèmia, essent el primer titular Francesc Salvà i Campillo.

Paral·lela hi havia la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, que no tenia funció sanitària, però hi hagué

entre els seus primers elements bastants metges.

Presentació

L’
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Després altres institucions van anar desenvolupant algunes de les funcions que tenia l’Acadèmia, el

que fou efectivament un signe de diferenciació i progrés. Així la funció docent amb la facultat restau-

rada; una part de la funció pericial de primera instància amb la creació dels metges forenses i un

laboratori de medicina legal; la funció de control professional amb la creació dels Col·legis de Metges.

Tot això ja durant el segle XIX. Aquestes feines diàries quedaren cobertes  de manera més efectiva.

Fins i tot es va crear una Acadèmia de Ciències Mèdiques, germana petita nostra, que té una

estructuració diferent, de baix cap a dalt i una gran vitalitat.

La nostra Acadèmia ha acabat tenint una funció de cúpula, a vegades una mica tancada, altres més

oberta, i li cal mira enfora. Va quedar una mica com el que a vegades s’ha dit “senat” de la medicina.

Aquí es poden debatre i fins i tot marcar idees directrius, fixar posicions, tant més  per la independència

dels nomenaments, el que la  pot fer una eina de crítica, que ara té més aviat esmorteïda.

Aquest recull, principalment gràfic, però també amb una quantitat mínima imprescindible de lletra, vol

facilitar un coneixement del que ha estat l’Acadèmia, i de quina és la seva posició actual, en el marc

conjunt de les Acadèmies del món.

Respecte a aquesta idea de “senat” podem dir que pocs senats han tingut una gran rellevància,

potser només el de la Roma antiga i en els nostres temps el d’Estats Units. Fins i tot ara en molts

països no n’hi ha. A Catalunya, que si que hi ha Parlament, no s’ha sentit la necessitat de tenir senat,

i en molts llocs en que n’hi ha té una funció més aviat secundària. Vol ser un avís per veure cap on

ens volem dirigir. Més aviat cal fer una feina activa en les parcel·les que encara ens pertoquen.
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Els primers anysAAAAA
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1. Antecedents

de l’Acadèmia

a que avui és Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya va ser fun-

dada l’any 1770 amb el nom

d’Acadèmia Mèdico Pràctica de

Barcelona. Va ser una concessió a una petició

que era en realitat per una altra cosa.

Institucions anteriors. Barcelona tenia

ensenyament de medicina com a mínim des de

l’any 1401, en un Estudi General de Medicina i

Arts que després fou la Universitat de Barcelona.

Sembla, però, que també hi havia hagut alguns

ensenyaments anteriors, avui poc documentats.

A més des del 1300 hi havia aquesta facultat,

ensenyament a l’Estudi General de Lleida. La

formació dels metges a Barcelona va seguir de

forma continuada fins a l’ensulsiada de 1714. El

decret, gairebé immediat, de Nova Planta va supri-

mir les universitats catalanes existents i es fundà

la de Cervera. La ciutat de Barcelona es va quedar

sense ensenyament de medicina, tot i que hi havia

l’Hospital de la Santa Creu, el més important de

Catalunya. A Cervera hi hagué facultat però gairebé

no hi havia malalts. Al cap de bastants anys, ja el

1754, els metges de Barcelona van demanar que

es restablís aquesta docència.

Poc després, el 1760, es va crear el Reial

Col·legi de Cirurgia de Barcelona, que començà

a actuar de manera molt ràpida, en un nou edifici

que es bastí en menys de dos anys.  Es podien

formar cirurgians però no metges. En principi

havien de ser cirurgians per a l’exèrcit, i el seu

impulsor fou Pere Virgili. Ambdues professions

aleshores eren diferents i no solien estar en

gaire bona relació.

Petició de restauració de la facultat. Ja l’any

1754 els metges de Barcelona van insistir en

la petició de recuperar la facultat, i el govern

no contestava. Finalment es va aconsellar que

es demanés només una Acadèmia, que era

més probable que la concedissin. La creació

de l’Acadèmia va ser doncs substitutiva de la

petició de recuperació de la facultat. De fet va

ser una concessió menor, però tingué el seu

fruit.

Signaren la petició els doctors Joan Steva i

Escardó, que era tinent del Protomedicat, Pere Güell,

Ignasi Montaner, Lluís Prats, Pau Balmas,

Bonaventura Casals, Joaquim Ruira, Josep Fornés,

Antoni Rigalt i Josep Soriano.

L
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Hospital de la Santa Creu, primera institució
assistencial de Catalunya durant cinc segles.
Fou creat el 1401, en temps de Martí I. Encara
avui, en el seu recinte, s’acullen algunes de les
institucions acadèmiques més importants de
Catalunya, entre elles les Acadèmies de Medici-
na i de Farmàcia i l’Institut d’Estudis Catalans.
Pati central de l’Hospital, amb la columna de la
Santa Creu

A sota: l’edifici primitiu de la Universitat al
capdamunt de la Rambla.
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Universitat de Cervera, bastida en el
segle XVIII

El llibre de Ferran Soldevila, que
explica l’intent d’anorreament
cultural de Catalunya
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Reial Col·legi de Cirurgia.
Edifici. Després fou facultat de
medicina, i ara és la seu de
l’Acadèmia. Racó de la banda
mar, amb el carreró que
portava al corralet.

La recuperació va venir
inicialment per via de la
formació de cirurgians. Escut
del Reial Col·legi de Cirurgia,
creat el 1760.
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L’

2. Autorització

d’una acadèmia.

4 de maig de 1770

Acadèmia fou autoritzada per una

ordre de 4 de maig de 1770.

Aquesta data de 4 de maig ha

estat considerada com la de

creació de l’Acadèmia. Pocs dies després el

primer signant, Joan Steva va morir. Consta

que la sessió inicial es va fer el 2 de juliol de

1770. I es considera també com a data

d’admissió dels socis fundadors la de 2 de

juny de 1770. Els tres últims signants, Fornés,

Rigalt i Soriano, van adoptar una actitud

contrària i no van participar en les tasques de

l’Acadèmia. En canvi, s’hi va afegir Josep

Ignasi Sanponts. Per això es parla dels “set

socis fundadors”: Güell, Montaner, Sanponts,

Prats, Balmas, Ruira i Casals. Foren designats

el doctor Pere Güell com a president i Josep

Ignasi Sanponts com a secretari.

Joan Steva i Escardó fou Tinent del Proto-

medicat, aleshores el càrrec administratiu més

important de la sanitat aquí. Fou el principal i

més visible promotor de l’Acadèmia. Autor de

“De theriacae magnae laudibus” (1740). Era

fill de Rafael Steva i Coma, catedràtic de medi-

cina que restà a Barcelona quan la universitat

passà a Cervera, i veié els seus béns

confiscats. Un fill i un nét de Joan Steva foren

també membres de l’Acadèmia.

Pere Güell i Pellicer. Va ser  el primer president,

per la mort de Steva. Sembla que havia nascut

a Valls el 17 de març de 1712 i morí l’11 de

desembre de 1791.   Fou president durant divuit

anys, fins el novembre de 1788 en que passà

a Vicepresident, proposant que fos president

una persona forana a l’Acadèmia, àdhuc exter-

na a la medicina, però amb capacitat protectora

per a la institució. Güell havia estat Tinent del

Protomedicat.

Josep Ignasi Sanponts fou secretari, el primer

durant gairebé vint-i-set anys, fins a la seva mort

el febrer de 1797. A casa seva es van fer la

primera sessió de l’Acadèmia i la majoria de

les dels primers anys.

Ignasi Montaner i Puig  fou membre fundador de la

Conferència Físico-Matemàtica, després Acadèmia

de Ciències i Arts, essent-ne director (1766-71 i

1773-77). Fou també fundador de l’Acadèmia de

Medicina, de la que va ser (vice) president de 1791

fins el 8 d’abril de 1801 en que va morir. Va llegar

la seva biblioteca a l’Acadèmia.
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Portada del primer llibre d’acords de l’Acadèmia

Llistat dels primers socis fundadors
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3. Els primers domicilis

de  l’Acadèmia.

La crema de 1820

E
n crear-se l’Acadèmia no tenia lo-

cal propi, i les reunions es feien

inicialment a la casa del secretari,

el doctor J.I. Sanponts. Després

se’n van fer també a casa del president el doc-

tor Güell.

Etapa de rellogats. L’any 1779 l’Ajuntament

cedí un petit espai als baixos  de les Cases

Consistorials, per a fer les reunions, prèvia

petició. La primera sessió s’hi feu el 5

d’octubre de 1779. Això va durar fins a l’any

1788, en que l’Ajuntament cancel·là aquest

permís i el Comte de l’Asalto, capità general,

cedí unes sales de l’edifici de la capitania,

que aleshores estava prop d’on ara hi ha la

plaça del Palau, per a l’activitat de l’Acadèmia.

Va durar només un any, fins el març de 1789,

perquè el Comte del Asalto fou traslladat a

Madrid i el seu successor no volia acadèmies.

Així es va tornar un temps a fer les reunions

en el domicili particular del president, o en el

del doctor Benet Coll.

Un primer local propi. Des de l’any 1789 fins el

1820, l’Acadèmia va estar en unes peces o

sales de l’antic Palau dels Comtes, amb

finestres i reixes al carrer de la Tapineria, i amb

entrada per la plaça del Rei. En aquell temps

l’edifici era conegut com “La Inquisició”. Una

R.O. d’11 de setembre de 1789 concedia en

propietat, i perpètuament, a l’Acadèmia, una sala

de l’esmentat Palau de la Inquisició, de la qual

va prendre possessió el 2 d’octubre de 1789.

L’incendi  de 1820. Estant en aquest domicili

el 7 de març de 1820, quan s’inicia el trienni

liberal, el Palau de la Inquisició fou assaltat i

cremat, quedant perduts o destruïts la major

part del material de l’Acadèmia, entre ells els

llibres de la Biblioteca i els documents d’arxiu,

amb els treballs científics, dels quals no se’n

salvà gairebé cap.

A la sessió del dia 14 de maig es diu: “es va

celebrar a casa del secretari primer, Dr. Rafael

Steva, i fou la primera en que l’Acadèmia es va

saludar amb el títol de ‘Nacional’... es va fer en

aquesta casa  per la completa impossibilitat en

que van quedar les peces  de l’Acadèmia...

saquejada del tot la biblioteca i secretaria, perduts

tots els manuscrits i documents apreciables...
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A la setmana següent, recuperat l’espai però

no els documents ni béns saquejats es diu “van

acabar de tancar, amb una paret gruixuda la

porta de l’Acadèmia que donava a la Inquisició,

i l’altra, immediata, que per Santa Àgueda

comunicava amb la mateixa, i que el pas a les

nostres peces seria, d’ara endavant per la plaça

del Rei i escala de Santa Àgueda, quedant

d’aquesta manera tallada, per sempre, la

comunicació amb la casa de la Inquisició”.

Les primeres reunions es van fer en el
domicili del president o d’algun acadèmic. La
primera institució que cedí un local fou
l’Ajuntament de Barcelona, a la seu municipal,
entre 1779 i 1788. Després, per poc temps es
feren a capitania.

Memorial presentat per l’Acadèmia a
l’Ajuntament de Barcelona per a que li cedís un
espai.

El tercer local de l’Acadèmia, i primer amb
domini propi, foren unes sales del Palau dels
Comtes de Barcelona, que després fou seu de
la Inquisició (Palau de la Inquisició). Ara és en
part, la seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Vista de l’edifici.  L’Acadèmia hi va estar entre
1789 i 1821 i de 1824 a 1835. (Gravat de
meitat del segle XIX)
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a

4. Cap a un segon local.

Un periode transitori

L
es dificultats , però, van seguir. El

comissari de guerra, que es va fer

càrrec dels béns de la Inquisició,

va pressionar perquè l’Acadèmia

deixés l’edifici. L’Acadèmia va haver de demos-

trar que hi estava des de l’any 1789 (document

de 22 d’octubre, és a dir feia més de trenta

anys. Però ja es va veure que calia buscar una

altra solució.

L’any següent, 1821, l’Acadèmia  va demanar

al govern fer la permuta d’aquell local amb

una de les cases de la Pròcura dels

cartoixans de Scala Dei, situada al carrer

dels Banys. Per R.O. de l’11 de setembre de

1821 es va accedir a aquesta permuta, doncs

per la desamortització dels béns eclesiàstics

aquesta casa havia passat a l’estat, i podia

vendre-la, cedir-la o donar-la. Això va durar

poc perquè després de la caiguda del règim

liberal, el 1823, la casa tornà als monjos

cartoixans i l’Acadèmia es va veure obligada

a aixoplugar-se novament a la sala de l’antic

Palau de la Inquisició, on va estar entre 1824

i 1835.

Un segon local propi. Després de la mort de

Ferran VII, el setembre de 1833, la situació va

canviar. Per acord de l’11 d’octubre de 1835

l’Acadèmia va recuperar la possessió de la

Casa del carrer dels Banys Nous número 9,

sense interrupció ulterior. Allà va estar fins el

1929 en que va venir a l’edifici actual del carrer

del Carme.

Aleshores, quan va marxar l’Acadèmia, que no

l’ocupava tot,  la casa va ser llogada per habitatges.

A la planta baixa últimament hi havia un garatge,

que tenia la part més extensa a l’edifici del costat,

però ocupava també part del nostre. El

manteniment i reparacions ja no compensaven els

ingressos de l’edifici, que havia quedat com

totalment estrany a l’Acadèmia, i finalment es va

decidir vendre’l. Després d’un estudi de mercat

ampli es va acceptar pel Ple vendre’l  per la quantitat

de 25 milions de pessetes, l’any 1997, ja en la

presidència del doctor Laporte.  A la seu nova van

venir algunes peces, entre elles el retaule de la

capella, que més tard va ser cedit al Patronat del

monestir de Scala-Dei, cuidant de la seva

restauració el taller de la Generalitat a sant Cugat.
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El quart local, en propietat, va ser la casa que
havia estat Pròcura dels Cartoixans de Scala
Dei a Barcelona, en el carrer dels Banys
Nous, núm. 9. L’Acadèmia hi va estar entre
1821 i 1824, i després de 1835 fins al trasllat
a la seu actual l’any 1929. Vista actual
d’aquell edifici.

Segell representatiu de Scala Dei.

Retaule de la capella, que procedent dels
Banys Nous es va traslladar a l’edifici del
carrer del Carme. L’Acadèmia l’ha cedit al
Patronat de Scala Dei l’any 2003, on ha de

tenir ubicació en el monestir restaurat.
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E

5. L’Acadèmia en el

segle XVIII.

Tipus de socis

ls tipus de socis. Hi ha una relació

inicial de set membres o “socis”

quan es fundà l’Acadèmia el 1770.

Hi ha, a més en el primer lloc, el

doctor Steva, que acabava de morir. Consten com

a socis fundadors des del 2 de juny de 1770.

Situació inicial.  Hi ha els socis de Barcelona i

els socis forans. Al començament no es mar-

quen diferències entre ells. El mateix any 1770

junt amb els set socis de Barcelona, residents

a la ciutat, hi ha tres socis forans que són, des

del 23 de juliol de 1770, els doctors Jaume

Bonells i Miquel Barnades, catalans a Madrid, i

des del 3 de desembre del mateix any el doctor

Josef Pasqual, de Vic. Fins a l’any 1789 hi ha

21 socis forans. Cal dir que el penúltim

d’aquesta llista, el número 20, és el doctor

Josef Masdevall, personalitat directora de la

sanitat mèdica (no de la quirúrgica que anava

per una altra via) espanyola del seu temps.

L’elecció de Masdevall fou pensada

probablement per a que fos president de

l’Acadèmia. Ja es devia veure que si no tenien

un padrí a Madrid no feien res.  Aquestes van

ser les formes inicials dels membres de

l’Acadèmia, els que vivien a Barcelona i els que

estaven a fora. Si aquests anaven a Barcelona

tenien la mateixa consideració que els locals.

La reforma de 1790.  El 1790 hi hagué un cert

canvi, bastant profund, en el funcionament de

l’Acadèmia i els tipus de socis. Es va dir: “en

adelante los socios foráneos se denominarán

socios íntimos españoles”. Un altre tipus són

els “socios íntimos extranjeros”, creats el

1790, amb una lista que comença el 12 d’abril

d’aquell any amb el nomenament de dos

metges francesos representants de l’Acadèmia

de París, el doctor Josef Francesc Bartholomé

Carrère, que va venir a Barcelona i Felix Vic d’Azyr,

que era primer metge de la reina, Maria

Antonieta. Dels deu que consten fins el 1798,

set són francesos.

També el 1790 es van crear els “socios honora-

rios” que havien de recaure en les “personas

más condecoradas del reino”. La llista comença

amb el comte de Floridablanca que era el primer

secretari d’estat. El mateix 1790 es nomenen

fins a nou socis d’aquest tipus, pràcticament tots

nobles, junt amb el bisbe de Barcelona. La

categoria de “socios libres” fou creada també el

1790, amb sis noms. Acollí personalitats de la
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ciència, en principi no metges, residents a fora.

Després la llista es feu més complexa.

L’última llista és la de “corresponsales”. La

relació comença el 1781, amb un sol

nomenament, però després no segueix fins el

1790. El primer membre d’aquest tipus fou

Francesc Suñer, metge de Figueres, el primer

de la nissaga dels Pi Suñer.

A la llista que consta en el I volum d’actes de

l’Acadèmia, de 1770 a 1798, a tall de resum

es compten les següents dades:

Socis de Barcelona (residents),

1770-1798: ........................................ 33

Socis forans (1770-1788) ........ (21)

Socis íntims espanyols

(des de 1790) ......................... (18) .... 39

Socis íntims estrangers (1790): ............ 10

Socis honoraris (1790) ......................... 22

Socis lliures (1790) ............................. 15

Socis corresponents  (1781) ................ 32

En total són 151, en realitat 149 perquè dos

repeteixen a més d’un nivell.

Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), membre de
l’Acadèmia des de 1773. Fou secretari i president.
Catedràtic de Medicina Pràctica. Fou el metge català de
més nomenada en el seu temps.

Francesc Sanponts i Roca (1756-1821), acadèmic des
de 1780. President el 1804, Catedràtic de Mecànica a
la Llotja.

Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), acadèmic des
de 1797. Metge i farmacèutic, President el 1823. Autor
d’uns importants “Elements de Química”.

QUADRE DEL NOMBRE I TIPUS DE SOCIS
EN EL SEGLE XVIII
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Acadèmia, juntament amb el Reial

Col·legi de Cirurgia, amb el que sovint

competia, va ser un dels dos

elements bàsics en el redreçament

de la sanitat catalana del temps de la Il·lustració,

que significa ja una primera renaixença científica,

—i econòmica, social, demogràfica, entre altres

aspectes—, anterior a la renaixença literària.

Tenia dificultats, així la manca durant vint anys

d’una seu pròpia, fixa. Li calia, com a totes les

institucions, la protecció del poder, i així fou d’un

cert suport i, reconeixent la seva importància,

la concessió del títol de “Reial” l’any 1785 i la

publicació d’uns primers Estatuts el 1786.

Aquesta concessió  va ser per ordre del rei

Carles III, de 18 de juliol de 1785, i es va publi-

car, per Cèdul·la del Consell de Castella de 21

de desembre de 1786. L’any 1787 se li con-

cedí un segell propi, que encara és l’actual, amb

la inscripció “Regiae Medicinae Practicae

Barcinonensis Academia”,  gravada fent orla i

en el centre la imatge del temple d’Esculapi amb

el text “Saluti populi sacrum”.

En els aspectes científic i d’organisme consul-

tor, cal esmentar l’emissió d’un dictamen,

L’
demanat per l’Ajuntament de Barcelona  l’any

1780, sobre les causes de les freqüents

feridures i morts de repent que hi havia a la

ciutat. L’informe es va enllestir de pressa i es

lliurà el juny de 1781. Es va publicar tres anys

més tard, el 1784, amb algunes modificacions,

per evitar que fos utilitzat de manera

intencionadament equívoca. També volia

mantenir relació amb altres acadèmies, i així

es va fer  un acord d’associació entre la Societat

Reial de Medicina de París, i la Reial Acadèmia

Mèdico Pràctica de Barcelona. El document està

datat a París el 19 de març de 1790.

Igualment l’Acadèmia va decidir establir alguns

premis per treballs que se li enviessin. Es diu

textualment “por ser estos premios una chispa

de honor”. Des d’aleshores, per l’any 1792,

s’establí el premi ofert pel doctor Francesc Salvà

i Campillo, que encara es convoca, i és el més

antic de l’Acadèmia. El primer tema convocat va

ser sobre el mal de barretes, o tètanus. El primer

premi en concedir-se fou al doctor Francesc

Llansol, metge d’Alzira, per la descripció d’una

epidèmia.El premi el pagava un donant anònim, i

no es va dir que era el doctor Salvà fins després

de la seva mort.

6. Funcionament de

l’Acadèmia a finals

del segle XVIII
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L’activitat continuà, amb una certa regularitat

fins que la Guerra del Francès (1808-1814) i

les seves seqüeles, amb el regnat de Ferran

VII, fins el 1833, van capgirar totalment la vida

del país. L’última sessió es va fer el 16 de

juliol de 1809, i no es van reprendre fins al

cap de cinc anys. En aquest primer període,

de 1770 a 1808, consten un total de 46

acadèmics numeraris, a més de les diverses

categories esmentades.

L’escut de l’Acadèmia, amb la llegenda “Saluti
Populi Sacrum”, que es troba a la cúpula de la sala
Gimbernat.

Portada impresa de Dictamen que va fer l’Acadèmia
a petició de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1784,
estudiant la mortalitat a la ciutat, en particular les
morts de repent.
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L’

7. Treballs científics de

l’Acadèmia.  El volum

d’actes de 1798

Acadèmia va fer sessions

científiques immediatament des de

la seva fundació. Eren de contingut

fonamentalment clínic, recollint

observacions que presentaven els seus

membres. Ja s’ha dit que la crema de març de

1820 va destruir una gran part del material de

l’arxiu i biblioteca. Per sort algunes d’aquestes

presentacions, probablement les més

interessants, fins a l’any 1798, havien estat

recollides en un primer llibre de memòries, que

fou l’únic que es publicà.

Són les “Memorias de la Real Academia Mé-

dico Práctica de la ciudad de Barcelona”,

publicades en un primer  volum, l’any 1798,

a Madrid, “en la imprenta real”. És un magnífic

volum, molt gruixut, de LXIV + 656 pàgines,

en total 720 pàgines, amb paper bo, que es

conserva bé. Hi ha clarament dues parts. La

primera, en numeració romana, explica què és

l’Acadèmia, els seus estatuts, història i

composició. La segona és la  part científica,

on es recullen 29 aportacions, des del 1770.

A banda del discurs inaugural de l’any 1779,

fet per Jaume Bonells, que està en primer lloc,

estan recollides per ordre cronològic. Hi ha

comunicacions clíniques o terapèutiques,

algunes de resposta o bé crítica, o “reflexions”.

També algunes memòries presentades des de

fora, i altres a premis. Pel seu significat i època

són un dels textos més importants en la

història de la medicina catalana.  Tot és en

castellà.

La primera és una “Observación de un tétanus”,

feta pel doctor Pau Balmas. Es va llegir el 9 de

juliol de 1770, i les “reflexions” sobre el cas

les fa el doctor Lluís Prats. Del mateix any 1770

hi ha la “Observación de una  enteritis iliaco-

traumática, mortal en poco más de treinta ho-

ras”, llegida pel doctor Lluís Prats, i amb les

reflexions del Dr. Pau Balmas.   També la “Des-

cripción de una enfermedad procedente de la

tenia, gusano llamado vulgarmente el solitario...”

llegida pel Dr. Bonaventura Casals. I del 1771

un cas de saturnisme infantil pel Dr. Josep

Ignasi Sanponts.

Ja en la dècada següent hi ha comunicacions

de persones foranes. Així el “Discurso sobre el

abuso de dar la quina en las calenturas”, fet

pel Dr. Simeó Lligoña “socio íntimo”, metge de

Sant Feliu de Guíxols, el 1782. També la “Ob-
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servación de un picado por la taràntula”, per

Pedro Francisco Doménech Amaya, metge titu-

lar de Santa Marta, a Extremadura, el 1792.

Hi ha descripcions d’epidèmies, així la de “ca-

lenturas pútridas” a Ulldecona el 1786 pel

doctor Francisco Espada “socio íntimo”,  o la

de Roses, també de febres, el 1789 i 1790,

descrita per Francisco Suñer, corresponsal i

metge d’aquella vila, llegida el 21 i 28 de febrer

de 1791. I encara  una memòria en llatí, que

guanyà un premi el 1792, “Dissertatio de

epidemica febrium intermittentium”, per

Francesc Llansol, metge d’Alzira.

Francesc Salvà i Campillo presenta una “Topografia

del departamento destinado para las mujeres en

el Real Hospicio de Barcelona, y epidemias obser-

vadas en él en 1787 y 1794”. La última del llibre

també és del Dr. Salvà: “Sobre las utilidades y

daños de los purgantes y de la ventilación en las

viruelas”, que va tenir un premi de la Societat de

Medicina de Paris de l’any 1790.

Hi ha doncs una notable varietat de temes, des

de les observacions clíniques senzilles i breus,

fins a memòries extenses per optar a premis.

En el conjunt domina la patologia infecciosa,

amb els  noms de “febres” o “calentures”

Portada del llibre d’actes de 1798. És la primera publicació col·lectiva
de treballs de medicina a Catalunya.  Marca quin era el nivell i les
idees sobre la malaltia aleshores aquí. En les dues pàgines següents,
mostra extensa de l’encapçalament d’alguns treballs.
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Primera pàgina de l’índex de treballs
d’aquest volum.

Discurs de Jaume Bonells sobre la
utilitat de les Acadèmies de Medicina,
1779, llegit a l’Ajuntament.

El treball de Pau Balmes sobre el
tètanus. 1770.

L’observació de Lluís Prats sobre una
enteritis iliacotraumàtica. 1770.
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Treball de Bonaventura
Casals sobre la
solitària. 1770.

Cas de saturnisme
infantil de J.I. Sanponts.
1771.

Escrit sobre la quina de
Simeó Lligoña. 1782.

La picadura de la
taràntula. Tarantel·la.
(F. Domènech Amaya,
1792)
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8. Altres tipus d’acadèmics.

Relacions exteriors de

l’Acadèmia

ntre els acadèmics més rellevants

d’aquest primer període per ara

només hem trobat la imatge de tres

d’ells, els doctors Francesc Salvà i

Campillo, Francesc Carbonell i Bravo i  Francesc

Sanponts i Roca.   També caldria recordar, a més

a més, l’obra de Josep Ignasi Sanponts, primer

secretari i Vicenç Mitjavila i Fisonell, iniciador de

la premsa mèdica a Catalunya. L’últim ingressat

en aquest període fou Carles Nogués i Pedrol, el

mes d’abril de 1805.

Entre els socis d’altres categories es poden des-

tacar, per raons diverses, el Comte de l’Asalto,

primer president després de Pere Güell, com a

soci honorari. Com a socis íntims espanyols,

els doctor Jaume Bonells i Miquel Barnades,

ambdós el 1770, catalans a Madrid, Joaquim

Ruhira, de Blanes, i Joseph Pasqual, de Vic,

també el 1770 Miquel Oleo, de Ciutadella

(1786), Josep Masdevall, a Madrid, (1788).

Com a “socis intims estrangers”, Félix Vic

d’Azyr, secretari de la Reial Societat de Medici-

na de París, (1790).  Com a “socis lliures”,

Antoni Martí i Franquès, d’Altafulla (1790) pri-

mer soci científic català del camp no sanitari;

Lluís Proust, catedràtic de Química, també el

1790. Josefa Amar, de Saragossa, el novembre

de 1790, primera dona, encara que no

metgessa,  integrada a l’Acadèmia, i Lleonard

Gallí, cirurgià de cambra, el 1795.  Els socis

corresponents, fins a 1798, foren 24, el primer

Francesc Suñer de Figueras, el 1781. També

Francesc Piguillem, de Puigcerdà, el 1791 (més

tard numerari) i Cosme Argerich, de Buenos Ai-

res, el 1791.

Les relacions amb l’Acadèmia de París foren el

que ara en diríem “privilegiades”  a partir de

l’acord de col·laboració de l’any 1790.  Així

veiem que entre els 27 socis estrangers

nomenats en el segle XVIII, 21 són francesos i

entre ells destaquen els relacionats amb

l’Acadèmia de París i amb la facultat de medici-

na de Montpeller.

Al començament l’Acadèmia va cuidar bastant

aquesta obertura a metges de fora, sobretot de

França, centre aleshores de la medicina del

món. Després les guerres (directament entre

Espanya i França) i la reacció absolutista van

dificultar aquesta orientació.

E
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Miquel Oleo, primer soci de les
Illes, 1786.

Memòria d’un treball de Francesc
Suñer, de Figueres, primer “soci
corresponent”, 1781.
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Felix Vic d’Azyr  (1748-1794).
Secretari de la Société Royale
de médecine, i metge de Maria
Antonieta, fou dels primers
socis estrangers proposats
(1790).

Louis Proust, també entre els
primers socis íntims
estrangers, 1790. Fou una
personalitat important de la
química del seu temps.

Charles Louis Dumas, nomenat
el 1798, junt amb altres
professors de Montpeller. Anys
més tard fou degà de la facultat.
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Cosme Argerich, de Buenos Aires, primer
soci americà, 1791.

Antoni Martí i Franquès, primer soci
científic del camp no sanitari, 1790.
Naturalista, residia a Altafulla.

Josefa de Amar, primera sòcia femenina,
no sanitària, de Saragossa, 1790. Detall
dels seu nom en el llistat d’acadèmics.
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Joan Steva i Escardó, 1770 (+ 1770)

Pere Güell i Pellicer, 1770

Ignasi Montaner

Josep Ignasi Sanponts

Lluís Prats i Soler

Pau Balmas

Bonaventura Casals i Anglí

Joaquim Ruira

Jiosep Fornés

Antoni Rigalt

Josep Soriano, tots el 1770

Benet Paltor i Fiter, 1771

Benet Pujol, 1772

Francesc Salvà i Campillo, 1773

Jeroni Mas, 1773

Benet Coll, 1777

Fèlix Miret i Olivella, 1777

Josep Comadira, 1779

Francesc Sanponts i Roca, 1780

LLISTAT D’ACADÈMICS NUMERARIS DES DE 1770 A 1798

Francesc Llorens i Masdevall, 1781

Josep Steva i Mas, 1783

Vicenç Grasset, 1783

Llorenç Grasset i Horta, 1788

Narcís Rosés i Massanet, 1788

Josep Coll i Dorca, 1788

Vicenç Mitjavila i Fisonell, 1788

Tomàs Ventosa i Lledó, 1788

Joan Sastre i Puig, 1789

Pere Ramon Güell, 1793

Rafael Steva i Cebrià, 1793

Josep Antoni Rigals, 1795

Josep Solà, 1795

Pere Tenas, 1795

Salvador Ventosa, 1796

Francesc Pons, 1796

Gaspar Balaguer, 1796

Francesc Carbonell i Bravo, 1797.
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.

BBBBB
Un període agitat i tèrbol

Primera meitat del segle XIXBBBBB
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S
ón anys de dificultats, de guerra i

depressió, en que les Acadèmies

van estar a punt de desaparèixer.

Comença amb la Guerra del

Francès, de 1808 a 1814. Segueix un període

d’absolutisme fins el 1820. Aleshores hi ha un

curt període revolucionari, tampoc tranquil, de

menys de tres anys, i des del 1824 repressió

intensa, amb tancament inclús, fins a una tími-

da revifalla el 1828 i l’aparició d’un nou

ordenament acadèmic el 1831. Fins el 1809,en

que tanca per primera vegada per causa de la

guerra, era una acadèmia independent. A partir

de 1831 serà un apèndix de la Academia Na-

cional de Medicina de Madrid. Han sortit les

“acadèmies de districte”. També hi ha la relació,

i en certa manera, pel que fa a la procedència

dels acadèmics,  dependència del Col·legi de

Cirurgia i les facultats de medicina.

L’última sessió del primer període independent

es va fer el 16 de juliol de 1809, quan ja es

portava poc més d’un any d’ocupació francesa

de la ciutat de Barcelona.  El país va estar en

guerra fins el 1814, i les sessions es

reprengueren el 14 de juny de 1814. En aquests

anys el nombre d’acadèmics residents, que era

de vint, s’havia reduït molt. A finals de 1817 hi

hagué dues votacions per a cobrir nou places.

Era gairebé la meitat de la plantilla.   Entre aquests

acadèmics hi hagué el doctor Joan Francesc Bahí,

que havia estat catedràtic del Col·legi de Cirurgia

de Burgos, botànic important.  I el doctor Rafael

Nadal i Lacaba, autor d’obra extensa, secretari

de la Junta durant algun temps i que llegà el seu

cor a l’Acadèmia, que encara el conserva.

L’incendi i saqueig del 7 de març de 1820. El

1820, ja s’ha dit, l’Acadèmia va patir un dels

ensurts més importants de la seva història: la

seva seu fou cremada. El 7 de març de 1820

l’edifici de l’antic Palau dels Comtes de Bar-

celona, que havia estat ocupat durant molts

anys per la Inquisició, fou saquejat. La

destrucció afectà també les sales que tenia

cedides l’Acadèmia, que foren cremades, amb

pèrdua del mobiliari i la biblioteca. La setmana

següent, el 14 de març es va fer Junta a casa

del secretari, Rafael Steva. És la primera sessió

en que l’Acadèmia es dóna el títol de Nacio-

nal. No es pot retornar al local antic fins el

mes de juny.

9. Un temps fosc.

L’incendi i saqueig del

7 de març de 1820
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Joan Janer, 1801

Francesc Colom, 1801

Cristòfol Marimon, 1801

Manuel Duran i Alsina, 1801

Narcís Planas, 1801

Ramon Guasch i Batlle, 1801

Bonaventura Vila, 1803

Ramon Pons i Mornau, 1804

Carles Nogués i Pedrol, 1805

Rafael Nadal i Lacaba (m. 1855) llegà el seu cor a
l’Acadèmia, que encara el conserva.

ACADÈMICS INGRESSATS

DE 1801 A 1805

Joan Francesc de Bahí i  Fontseca

Antoni Vilaseca i Augé

Francesc Casacuberta i Grasset

Ramon Merlii Feixes

Salvador Mas i Riber

Rafael Nadal i Lacaba

Vicenç Oller i Font

Marià Mir

Bonaventura Casals i d’Echauz

ELS 9 ACADÈMICS INGRESSATS

L’ANY 1817

Francesc Piguillem

Joan López

Macari Riu

Josep Flotats i Fuster

Raimon Duran Obiols

Bonaventura Sauch

Pere Vieta i Gibert

Pau Planas i Masedas

ELS 8 ACADÈMICS INGRESSATS

L’ANY 1823

Abans de la supressió de 1824, l’Acadèmia havia
tingut un total de 66 acadèmics. Els següents no es
van nomenar fins set anys després, 1830.

Durant bastants anys, en el regnat
d’Isabel II, l’Acadèmia va tenir el nom de
“Academia Nacional de Medicina y
Cirugia de Barcelona”. Abans, durant
poc temps, es va dir “Nacional Acade-
mia de Medicina y Cirugia de Barcelona”
(document de 1841).
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10. L’Acadèmia i l’epidèmia

de febre groga de 1821

L’
epidèmia de febre groga de 1821.

Va ser un fet molt important en la

història sanitària del país.

L’Acadèmia, juntament amb el

Col·legi de Cirurgia en el pla docent, (i cirurgians

i metges encara no eren sempre el mateix)  hi va

intervenir, si més no en tasques d’organització. I

alguns dels seus membres van tenir una activitat

molt destacada. Un fet relacionat va ser la vinguda

d’una comissió mèdica francesa, oficial, per a

estudiar l’epidèmia i les mesures que s’havien

de prendre.

A partir d’aquí les relacions amb metges

francesos van poder refer-se, després de la

guerra de 1808-1814. Primer fou el

nomenament de Mateu Orfila, com a soci íntim.

Orfila era antic alumne del Col·legi, i després

fou catedràtic de Medicina Legal de París, degà

de la Facultat de Medicina de 1831 a 1848, i

encara president de  l’Acadèmia de Medicina

de França el 1851.

Després, i en relació directa amb l’epidèmia

de febre groga que va tenir  una gran

repercussió social, política, econòmica i

sanitària a França, es nomenaren socis als

membres de la comissió que estudià

l’epidèmia, primer a Cadis i després a Barce-

lona.  Hi ha els nomenaments d’André Mazet,

que va morir a Barcelona pel contagi i té un

carrer dedicat a París, Victor Bally, que més

tard seria president de l’Acadèmia de Medi-

cina de França, el 1840; Etienne Pariset, que

en fou secretari perpetu,  i algun altre. La

gran relació amb França venia principalment

per la via del doctor Francesc Salvà i Campi-

llo, (1751-1828), a qui el seu pare havia

enviat per estudiar medicina a Tolosa de

Llenguadoc.

El 26 de març de 1823 s’acordà ampliar el

nombre de membres residents de 20 a 24. A

més el 10 de juny de 1823 es va acordar la

jubilació dels acadèmics als 66 anys, cosa que

només es va complir temporalment. A la sessió

de 17 de juny de 1823 es van cobrir vuit

vacants de membres de l’Acadèmia, ingressant

Francesc Piguillem, Raimon Duran i Obiols i

Pere Vieta, entre altres.
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ORFILA

L’epidèmia de febre groga de Barcelona 1821
va tenir una gran trascendència. Vingué a
estudiar-la una comissió francesa, i es van
publicar molts escrits sobre el tema. Els
estudis han continuat. Portada d’un estudi de
L-F. Hoffmann sobre l’epìdèmia.  (1964).

L’Acadèmia se’n va fer ressò i va nomenar
diversos membres socis íntims i
corresponents, entre ells Victor Bally, que
més tard seria president de l’Acadèmia de
Medicina francesa (1840), Erienne Pariset,
que en fou secretari pepetu, i també André
François.

André Mazet, dibuixat a dalt de manera
esvaïda, va ser una víctima mortal de la
comissió. Molts anys més tard, el 1865, es
donà el seu nom a un carrer de París, que
encara hi és.

Altre soci íntim (equivalent a l’actual
acadèmic d’honor), fou Mateu Orfila,
nomenat el 1817. Era antic estudiant del
Col·legi de Cirurgia de Barcelona, i fou
catedràtic i degà (1831-1848) de la Facultat
de Medicina de París, i president de
l’Acadèmia francesa el 1851.
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11. La rebaixa. El pas

a acadèmies de

districte. 1830

om una de les reaccions després

del trienni liberal, l’any 1824 (R.O.

de 29.09.1824) es va decretar la

suspensió de les activitats de

totes les Acadèmies.  No foren restablertes fins

el 1828 (R.O. de 18.03.1828). En els llibres

d’actes no hi ha sessions de Juntes des del

22.10.1824 fins el 14.08.1828. Són

pràcticament quatre anys d’aturada absoluta.

La pèrdua de la independència. Entre 1823 i 1830

no consta l’ingrés de cap nou acadèmic. Hi ha un

nou Reglament “de las Reales Academias de

Medicina y Cirugía del Reyno”, de 31 d’agost de

1830.  Amb això es resolia, si més no a nivell

d’Acadèmies, la divergència professional entre

metges i cirurgians.  L’Acadèmia havia restablert

parcialment les seves activitats l’any 1828, però

no s’instal·là oficialment fins a la sessió de 28 de

febrer de 1831, tot i que ja havia elegit tres nous

membres el maig de 1830.

El president de les Acadèmies ho havia de ser

el de la “Real Junta Superior Gubernativa”, que

tenia la seu a Madrid.  Per a ingressar els

acadèmics havien de fer una memòria o

dissertació original. Els catedràtics de medici-

C
na, i dels col·legis de cirurgia, eren acadèmics

nats i no els calia la memòria preceptiva.

Des d’aleshores està documentada la sessió

d’inauguració de curs, que durant molts anys fou

el dia 2 de gener, amb presentació d’un treball,

encarregat expressament a un acadèmic. El pri-

mer el va fer l’any 1831 pel Dr. Feliu Janer i Bertran,

amb el tema “Sobre las ventajas que ha de pre-

sentar el nuevo reglamento de Academias de Me-

dicina y Cirugía del Reyno”. El nombre de membres

tornava a ser de vint. Però aquest mateix 1831

foren incorporats, per dret propi, per raó del seu

càrrec, d’acord amb el nou reglament, onze

catedràtics del Reial Col·legi de Cirurgia. Eren els

doctors Antoni de San Germán, Ignasi Ameller i Ros,

Francesc Borràs i Montaner, Josep Soler i Cosp,

Antoni Mayner i Alcover, Joan Ribot i Mas, Ramon

Frau, Joan B. Foix i Gual, Francesc Joanich i March,

Ramon Ferrer i Garcés i Josep Castells i Comas.

El President oficialment estava a Madrid i aquí

feia les funcions el Vicepresident. Això venia ja

des de l’any 1788 i durà fins els nous estatuts

de l’any 1866. Durant molts anys el període

(vice)presidencial era de dos anys, tot i que

alguns foren elegits més d’un període.
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Francesc Colom, 1831

Joan Francesc de Bahí, 1833

Feliu Janer, 1837

Ignasi Ametller, 1839

Joan López, 1841

Pere Vieta, 1843

Francesc Joanich, 1849

Ramon Ferrer i Garcés, 1853

Francesc Folch, 1855

Marc Bertran, 1857

Wenceslau Picas, 1861

Antoni Mendoza, 1865

A sobre: acta de l’última
reunió de l’any 1824.
Seguiran quatre anys
d’inactivitat absoluta.

Al costat: acta de la nova
instal·lació de l’Acadèmia
l’any 1831.

RELACIÓ DELS (VICE)PRESIDENTS (1831-1866)
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12. Funcions de l’Acadèmia

cap a la meitat del

segle XIX

i ha una etapa continuada amb

pocs canvis, tot i que algunes

vegades també en el nom, fins als

últims anys del regnat d’Isabel II.

Aleshores es va notar un cert canvi. Comença

una revista “El Compilador Médico” (1865), hi

ha un nou reglament (1866), que reconeix un

president propi (el primer el 1867), i al cap de

poc temps, increment del nombre d’acadèmics,

de 20 a 26, amb possibilitat d’ingrés de

professions sanitàries veïnes: farmacèutics i

veterinaris, que no tenien acadèmia pròpia.

La dècada de 1830 hi hagué una gran

moviment social, d’enfrontaments entre

diferents opcions dinàstiques (carlins i

isabelins), que porten a molts anys de guerres

civils. L’Acadèmia té aleshores una plenitud de

funcions, pràcticament totes les de la professió,

que després han donat pas  a institucions

específiques de nova creació.

Una és la funció docent. Recordem que

l’Acadèmia fou creada el 1770 com a

“concessió menor” front a la demanda dels

metges de Barcelona de restaurar la facultat

de medicina. Ja hi havia el Col·legi de Cirurgia,

H
però les professions eren diferents i no sempre

en bona relació. Al cap de pocs anys es van

crear les Càtedres de Clínica, i els cirurgians,

complementant l’estudi, podien fer-se també

metges. El primer catedràtic de Clínica fou el

doctor Francesc Salvà i Campillo. Després

vingueren Mitjavila, Nogués, Piguillem.  El 1831

tots els catedràtics s’incorporen, a l’Acadèmia

per dret propi. El 1837 retorna “provisionalment”

la universitat des de Cervera, i el 1843 hi ha la

nova Facultat de Ciències Mèdiques, que ja

seguirà, amb canvis, fins ara.

Una segona és la que ara en diríem funció

“col·legial”. L’Acadèmia havia de tenir cura i

control de l’exercici de les professions

sanitàries, que tenien titulacions complexes,

però en resum: metges, cirurgians i llevadores.

Catalunya estava dividida en partits o “districtes

mèdics”, fins a 47, però no sempre igual.

Alguns eren per a metges i cirurgians, en altres

estaven separats.  Havia de fer un cens dels

professionals, després regular la professió, i al

final també sortia la relació amb impostos.

L’Acadèmia nomenava els delegats del partit.

Va ser una funció que va donar molta feina, si

més no en els segon terç del segle XIX. Més
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tard aquesta funció fou absorbida pels col·legis

de metges, creats cap a finals del segle XIX. A

més calia resoldre qüestions de divergències

entre professionals i, encara, d’intrusisme.

També hi havia la funció pericial, d’auxili a

l’administració de justícia, en forma de dictàmens

o peritatges sobre qüestions ben diverses. No

hi figuraven les autòpsies, però sí molts infor-

mes, a vegades dictàmens toxicològics, tot i que

les acadèmies no tenien laboratoris. Aquesta

funció va anar decreixent des de la creació del

cos de metges forenses, el 1855 i anys, més

tard, un laboratori mèdico legal, que derivà molt

més tard en l’Institut de Toxicologia. També es

feien dictàmens a instància de part.

Sovint hi havia peticions d’informació a càrrec

d’altres autoritats, principalment les municipals.

Alguna vegada membres de l’Acadèmia

formaven part de comissions concretes, així la

de les muralles. També hi havia plets propis

per qüestions de locals. El material que hi ha

en els lligalls de l’arxiu és important, i va ser

classificat, en gran part, per l’obra personal del

doctor Lluís Suñé i Molist, en els seus 28 anys

en que fou secretari.

Abans de la seva clausura l’Acadèmia que era

l’organisme més representatiu de la medicina

a la ciutat i l’autoritat màxima, intentava fer arri-

bar a la societat el ressò de les seves activitats.

Així procurava que les comunicacions

científiques que s’hi llegien tinguessin ressò

públic,  si més no algunes. Alguns extracte de

les seves sessions es publicaven per la

impremta Brusi, que era la del Diari de Barcelo-

na. Tingué particular interès la que es dedicà a

la memòria del metge francès André Mazet, mort

per l’epidèmia de febre groga.

Encapçalemt en que es recupera el títol
de Reial.

Ilustració que apareix en algunes
publicacions de l’Acadèmia.
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Mapa de Catalunya amb la distribució actual per
comarques. La lletra en negreta indica la capital
de comarca. En cursiva: inicial de la segona
ciutat en comarques on hi ha més d’una
delagació. Són: Camprodon, Besalú, Castelló
d’Empuries, Torroella de Montgrí, Sant Feliu de
Guixols, Arenys de Mar, Sitges, Cardona,
Agramunt

Imatge de l’extracte de les sessions de
novembre i desembre de 1823, en acta signada
el 8 de gener de 1824 per l’aleshores secretari
Rafael Steve, publicat per la Impremta Brusi.
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Alguns dels presidents (oficialment vicepresidents)
d’aquest període. Son els doctors:
Ignasi Ametller, 1839
Pere Vieta, 1843
Francesc Joanich, 1849
Ramon Ferrer i Garcés, 1853
Francesc Folch i Amich, 1855
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13. Els discursos de

començament de curs.

1831

A
partir de la represa de 1831, i

durant molts anys, l’acte més

important de l’Acadèmia era la

inauguració solemne del curs.

Constava bàsicament de dues peces:

l’exposició de la memòria de secretaria i la lliçó

inaugural de curs. Aquesta distribució continua

fins ara. És pràcticament l’única resta de

publicacions sistemàtiques de l’Acadèmia

durant tot el segon terç del segle XIX. Els treballs

es feien seguint un ordre d’antiguitat entre els

acadèmics. Els primers foren els dels doctors

Feliu Janer (1831 i 1844, l’únic que va repetir),

Antoni San German (1832), Joan Francesc Bahí

(1833), Ramon Merli (1834), Ignasi Ametller

(1836).

La temàtica solia ser bastant general. Avui

podem pensar que són més una mostra

d’existència que no pas de qualitat. Però sovint

estaven amatents als problemes immediats,

així recollint el nou reglament de les acadèmies

(F. Janer, 1831), la utilitat de les Acadèmies

(Joan F.Bahí, 1833; Joan López, 1835; Salva-

dor Mas, 1837),  la defensa de l’hipocratisme

(Vicenç Oller, 1843), o temes més concrets com

el suïcidi (Rafael Nadal, 1841; Nicolau Homs,

1870), la cataracta (Pere Vieta, 1842), la

utilització del microscop (Silòniz, 1857).

El contingut global, deixat a elecció de cada au-

tor, és en conjunt ben divers i dispers, però

permet veure d’una banda la preocupació per les

idees generals, també el tarannà global dels

membres de l’acadèmia, i escasses vegades

l’actualització de temes concrets prou importants.

En algunes etapes l’estil pot ser més retòric, en

altres més concret. Els temes d’higiene, genèrics

o específics, també són bastant freqüents.

Aquest costum de fer una lliçó el dia de la

inauguració de curs, o de l’any acadèmic, s’ha fet

tradicionalment en el mes de gener, amb alguna

excepció, i ha persistit fins ara.  El llegeix  un

acadèmic, per ordre rigorós d’antiguitat, i és una

de  les cerimònies més solemnes de l’Acadèmia.

Gairebé sempre s’han imprès, primer en un fulletó

que recollia tota la sessió inaugural, després,

bastant aviat, incorporant el llistat de membres de

l’acadèmia, és a dir els escalafons, el que ho

converteix en una font important de dades per a la

recerca de la història de la institució. Més tard

s’ha publicat habitualment en el primer número

de la revista de cada any.
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Feliu Janer i Bertran, acadèmic
des de 1822 fou catedràtic de
Cervera (1807), Barcelona i més
tard de Madrid. Diputat a Corts
el 1820 i 1840. Llegí el primer
discurs inaugural l’any 1831.

Portada del discurs llegit per
Antoni Mayner el 1847.

Acta de la inauguració de curs de
l’any 1855. S’observa que
l’Acadèmia encara no ha reprès
el nom de Reial.
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na altra activitat pròpia de

l’Acadèmia, i que també es manté,

era la convocatòria de premis. La

Junta determinava temàtiques, a

vegades com fetes a mida, i altres més

generals. Així s’obria la participació exterior, i

es donava entrada a altres persones. Molt

sovint, molt més que ara, els concursants

venien de fora de Catalunya, i guanyaven alguns

premis. Els treballs anaven en plica i dels no

premiats la majoria no en coneixem l’autoria.

Els manuscrits de molts d’ells han quedat i així

ara tenim notícia del nivell mèdic en que ens

movíem. N’hi ha d’extensions i qualitats molt

diverses. Fins i tot també amb diversitat de for-

mes de presentació, sempre manuscrits, però

llargs o curts, amb bona o mala lletra. Han

constituït una de les bases importants del ma-

terial dels volums de memòries manuscrites.

Entre els premis convocats alguns van tenir més

ressò, i a la llarga els més interessants han estat

els de temàtica social. Bastants es van editar,

probablement més dels que es conserven a l’arxiu.

Entre ells cal destacar els dedicats a temes

relacionats amb el treball o amb l’habitatge dels

obrers. Cap els anys de 1850 l’Acadèmia va mos-

U

14. Els premis en el segle

XIX. Visió social

trar una certa preocupació social, com es va veure

també amb el dictamen sobre les muralles de la

ciutat. Un dels més interessants fou el convocat

sobre el tema “¿Qué medidas higiénicas puede

dictar el gobierno  favor de las clases obreras?”,

que fou guanyat per una memòria feta per Pere

Felip Monlau, publicada el 1856, i que s’ha

considerat un dels escrits mèdics precursors de

la medicina social i també del treball, en el nostre

medi. El premi de 1857, publicat l’any següent,

fou per a la memòria “Higiene del tejedor, o sean

medios físicos y morales para evitar las enfer-

medades y procurar el bienestar de los obreros

ocupados en hilar y tejer el algodón”,  enviada

per Joaquim Salarich, metge de Vic. La memòria

fou presentada amb un lema en francès.

Al mateix concurs es va presentar, i guanyà un

accèsit, un treball fet per Antoni Prats i Bosch

sobre la higiene dels operaris de les fàbriques

de pintures amb plom.

Sobre els habitatges (la vivienda del obrero),

són interessants els treballs presentats per

Joaquim Font i Mosella i Josep Brun, també pels

mateixos anys.  Després aquesta orientació  va

cedir en interès.
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Portades de les dues memòries més
conegudes sobre aspectes de salut laboral
presentades a l’Acadèmia a mitjans segle XIX.
Monlau i la seva memòria i Salarich i la seva
memòria, sobre prevenció de malalties en
els teixidors.

Plica que va presentar per aquest
premi, amb caràcter anònim,
P. F. Monlau
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15. Les topografies

mèdiques

U
n altre dels temes més importants,

i seguits, en els  concursos de

premis va ser sobre les topografies

mèdiques. Eren un tipus de treballs

que van tenir el seu moment més dolç en el

segle XIX. Els metges, normalment exercint en

el medi rural, feien un estudi sobre les

condicions naturals i climàtiques de la seva zona

de treball, i després explicaven les principals

malalties. Al cap dels anys, bastantes

d’aquestes topografies , han suscitat un nou

interès local i algunes s’han reeditat.

Pere Vallribera en va fer un catàleg detallat l’any

2000. Es recullen les dades de 145 topografies

(molt poques del segle XX). La majoria són de

Catalunya, bastantes del País Valencià.

D’algunes ciutats n’hi ha vàries, en anys

diferents (Tortosa, Lleida, Girona, Manresa).

D’entre totes  pràcticament la tercera part (fins

a 48), vénen de fora dels països Catalans.

Vint-i-cinc van restar anònimes, en no guanyar

premi.

La primera d’elles és la que va presentar el

doctor Francesc Salvà i Campillo: “Topografia

del departamento destinado para las mujeres

en el real Hospicio de Barcelona, y epidemias

obervadas en él, en 1787 y 1794”, que es va

presentar en dues tandes, en dues sessions,

la primera el 24 de novembre de 1787”.

També cal dir que Antoni Millet havia presentat

a l’Acadèmia de Madrid, per la mateixa època,

l’any 1798, una Topografia mèdica de Vic, que

va ser recuperada pel doctor López Gómez, i

editada pel seminari Pere Mata.

Algunes són perfectament llegibles avui i

mostren l’interès que tenien molts metges per

a superar-se ells mateixos i deixar constància

del què estaven fent. Avui, amb el valor

augmentat pel pas del temps, són un dels

elements valuosos del nostre arxiu, i encara ben

vius i consultats. Està en curs la seva

digitalització, per posar-les a l’abast directe de

tothom.

El volum de Vallribera és una bona eina de

treball.Conté índex útils, és un dels més reeixits,

i que tenen més petició de consulta per part

dels investigadors. Està disponible a la xarxa,

com totes les publicacions actuals de

l’Acadèmia.
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Les Topografies són un dels elements més
consultats de la Biblioteca de l’Acadèmia.
Pere Vallribera ha publicat l’any 2000 un
catàleg detallat de les 145 topografies que
es conserven. Imatges de dos volums
relligats. Mostra d’exemplars manuscrits:
el de l’Hospital militar de Maó (Illa del Rei),
i una altra de caligrafia més adornada.
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En aquestes dues pàgines: més imatges d’una mostra variada de topografies, alguna
d’Aragó. Altres es van poder editar, com les de Girona i Reus, impreses a Perpinyà i Madrid.
També hi ha el treball inicial, en el segle XVIII, de Francesc Salvà i Campillo.
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16. Les memòries

manuscrites

L
a necessitat de conservar el ma-

terial, a vegades malmès, i la

majoria en quaderns, i fins i tot

fulls esparsos, va portar a fer una

tasca de relligament, fins a constituir 121 volums

(inicialment només eren 11 els relligats),  i fer

un catàleg del total de les 793 memòries que

conservem a l’arxiu. Això va ser el 1993, amb

la col·laboració de la senyora Rita Martínez

Buxó, encarregada aleshores de la biblioteca.

Es van seguir dos criteris bàsics, el cronològic i

el temàtic. En aquest cas van tenir interès

sobretot les memòries dedicades a algunes

epidèmies i veiem la importància de les de

còlera i les diferents formes de febres, és a dir

la patologia infecciosa. També hi ha moltes

memòries amb interès clínic puntual, i altres

evidentment menys valuoses. L’índex d’autors

i de temes permet una consulta fàcil.

L’edició d’aquest catàleg va ser una mesura

d’urgència, per a evitar que “papers” que

estaven sovint en fulls esparsos, s’anessin

malmeten, o perdent. A més d’això alguns es

podien trobar en llibreters de vell, com a

conseqüència d’algunes “distraccions”

anteriors.  D’aquest catàleg es van deixar a part

les 145 memòries sobre topografies mèdiques

que constituïen una unitat temàtica per sí

mateixes i que es van recollir poc després.

Igualment va quedar per una altra moment la

catalogació ordenada dels papers del doctor Salvà

i Campillo, que estan en un gran paquet de

carpetes, nombroses i grans, perquè també for-

men una unitat pròpia.  I així encara amb altres

lligalls, conservats de manera diferent, però que

ja estan ordenats per a facilitar la seva anàlisi.

Però cal insistir que aquestes memòries, —de

valor sovint escàs si les comparem amb els

escrits coetanis d’altres països europeus— són,

abans de la regularització d’una premsa mèdica

escrita, les revistes, la font més important de

coneixement del que es feia en el país, de

l’estat de la nostra realitat científica. Són una

part important de les nostres arrels, i

conjuntament amb les memòries que es

presentaven a les Juntes Literàries del Reial

Col·legi de Cirurgia, gairebé l’únic element de

què disposem en aquest sector.
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Les memòries manuscrites són l’element més
important que tenim per a conèixer el nivell de
l’activitat científica dels nostres metges durant la
primera meitat del segle XIX, abans de la
consolidació d’una premsa mèdica pròpia. Poques
estaven relligades. La majoria estaven en plecs
esparsos. El 1993 es va publicar el catàleg.
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L’any 1993 es va completar la tasca de
reunir relligades les memòries. Imatges
d’algunes d’elles. Es poden observar les
diferències de presentació.
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Imatge de dos volums relligats moderns i
de l’aspecte d’algunes d’elles. S’ha
destacat la memòria sobre la immunitat,
presentada per Ramon Turró, l’any 1894,
que era el seu discurs de recepció.
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17.  Els dictàmens i altres

documents de l’arxiu

C
al dir que a l’arxiu, catalogat de

manera personal per Suñé i Molist,

fins cap a l’any  1910, juntament

amb la paperassa administrativa,

hi ha també bastants documents, dictàmens,

en resposta a consultes de procedència diver-

sa. Entre elles alguns informes a demanda ju-

dicial, importants en el seu temps, altres per

part de l’Ajuntament de Barcelona, o fins i tot

de particulars, sobre temes principalment

d’higiene i alguns laborals. També informes,

escassos sobre els partits mèdics, i al

començament sobre el que podríem dir cens

dels propis metges i cirurgians. I encara

temàtica diversa i esparsa.

Els llistats de metges

Una de les funcions de l’Acadèmia va ser la de

regulació de la professió. Hi havia els partits mèdics

i l’Acadèmia en nomenava els delegats, que en algun

temps van ser directament socis agregats, i més

tard corresponents. Una de les funcions dels

delegats era la de mantenir correspondència,

informant sobre l’estat sanitari de les poblacions

del partit i les malalties més freqüents.

A més s’havia de fer un “cens” dels sanitaris

que exercien, metges, cirurgians i llevadores.

Dels farmacèutics no se’n parla. Això ens ha

permès, amb un considerable grau de fidelitat,

conèixer la situació assistencial, pel que fa als

nombre de metges i cirurgians, i també els seus

noms  i, amb menys freqüència alguns altres

aspectes. Aquesta informació té més interès

cap a la dècada de 1830, i els informes poden

traduir també la situació social, principalment

en relació a les dificultats de comunicació

causades per la primera guerra carlina.

Els dictàmens eren sobre temes molt diversos:

alguns sobre aspectes laborals, altre sobre

aigües minerals o la composició o utilitat d’alguns

medicaments. Hi havia comissions específiques,

així la  permanent de la vacuna, que era gratuïta;

altre sobre regulació de les professions sanitàries

així sobre dentistes o sagnadors.  A l’arxiu també

hi amb una certa freqüència els informes i

respostes del subdelegats de diverses ciutats

de Catalunya. A vegades es veuen, en els

esborranys amb tatxadures i correccions, la

laboriositat de fer alguns informes.
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Dificultat per a fer l’informe sobre l’eixample de Barcelona i la
demolició de les muralles. Fragment d’un esborrany amb
correccions.

Encapçalament d’un dictamen de la comissió d’aigües
minerals.

Avís sobre l’administració gratuïta de la vacuna.

Tramesa del secretari a la Comissió de Policia Mèdica d’una
petició per a fer un informe de caràcter professional.

Comissió per a provisió de places.

Citació per a participar en una Comissió, la d’Higiene Pública.
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18. Publicació de les

sessions de l’Acadèmia.

«La Abeja Médica»

L’
Acadèmia només havia publicat un

primer volum d’Actes, l’any 1798.

Després no hi havia res. A la dècada

de 1830 es van publicar els discur-

sos inaugurals i una petita memòria. Però de les

sessions científiques tampoc res.

No és fins el 1845 quan es decideix facilitar la

publicació dels treballs que s’envien a l’Acadèmia,

les “Memòries”, a un conjunt de metges joves

que fan sortir una revista “La Abeja Médica”, que

té una trajectòria editorial bastant complexa. Va

sortir en més d’una sèrie i format. Cal dir que

durant els anys de meitat del segle XIX, de 1846

a 1853, va ser l’element més important entre

les nostres publicacions mèdiques.

Consta com a lema, el mateix de la revista

“L’Abeille Médicale”: “Hacer un diario útil y muy

barato, para tener muchos suscriptores. – Te-

ner muchos suscriptores para hacer un diario

útil y muy barato”. El primer volum té 318

pàgines. Entre els  col·laboradors inicials, motors

reals de la revista, cal esmentar a Francesc Arró,

Francesc Castelví i Pallarès, d’origen tortosí i

Josep Faura, metge de l’Hospitalet. També

Simeó Bruguera i Ribas.

La seva presentació de la portada és llarga,

però molt informativa. Diu, entre altres co-

ses: “Memorias de las Academias de Medi-

cina y Cirugía de Barcelona y de Palma (Ma-

llorca)”. El primer volum és de 1846 i

comença amb un article “Lecciones de Clíni-

ca Interna, dadas en la càtedra por el Doctor

D. José Lorenzo Pérez en el curso de 1844-

1845, en la facultad de Ciencias Médicas de

Barcelona”.  Hi ha resums de treballs de re-

vistes franceses, principalment “L’Abeille

Médicale”, Memòries presentades  a

l’Acadèmia, i treballs o discursos llegits

també a l’Acadèmia. El primer, presentat a la

secció d’Higiene i Medicina Legal, és un in-

forme sobre “los inconvenientes y fábricas

de productos químicos”, que havia estat

demanat per l’Ajuntament de Barcelona, i fou

llegit per l’Acadèmic Raimon Duran, el 23 de

desembre de 1844.

També hi ha una secció molt extensa de “Tra-

bajos Académicos”, on es recullen les

aportacions a les diverses sessions. Se’n feia

una cada dues setmanes.  En aquest temps el

(vice) President era el doctor Pere Vieta.
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Portada de la revista primer any
i l’inici del primer treball procedent de
l’Acadèmia de Josep Faura i Manuel
Roig.

Inici de la memòria de Raimon Duran
sobre problemes laborals
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Portada de la revista, segona sèrie.

Treball del Dr. Bruguera, capdavanter
de l’odontologia a l’Acadèmia.

Retrat del Dr. S. Bruguera, cedit pel
Dr. J. Nadal Abella
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CCCCC Cap a una dinàmica diferentCCCCC
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19. Una revista:

«El Compilador Médico».

1865-1869

la segona meitat de la dècada del

anys de 1860 hi hagué un increment

de l’activitat social, política, que va

portar  a la revolució de setembre de

1868 i els canvis del sexenni interborbònic. Hi

havia un clima diferent. A l’Acadèmia es va notar

amb els Estatuts de 1866, i la recuperació plena

de la figura del president. Però poc abans, essent

“oficialment vicepresident” el doctor Antoni

Mendoza, ja hi hagué una primera mesura molt

important: la creació d’una revista científica. Els

treballs acadèmics passaven  del manuscrit a

l’imprès, i l’Acadèmia fou aleshores relativament

capdavantera en el nostre medi, si més no pel

recolzament com a institució.

La revista és “El Compilador Médico” i  té un

paper important en la recuperació del nivell

científic, aleshores potser més en fase de

revulsiu, de despertar, que de desenvolupament

important, que havia de venir dues generacions

més tard.  Va sortir durant quatre anys, en volums

de més de cinc-centes pàgines cadascun.

Ja des de la portada inicial consta com a “Ór-

gano Oficial de la Academia de Medicina y Ciru-

gía y Eco de los Hospitales Civiles y Militares

A
de Barcelona”.  La freqüència era dues vegades

al mes, en fascicles de 24 pàgines, recollint

l’activitat de la medicina local i amb referència

extensa de les notícies de la premsa mèdica

forana. L’acord de la publicació va ser de 16 de

maig de 1865. L’editor era el Dr. Josep Roca i

Ferreras.  Comença amb una “Reseña históri-

ca...” de l’Acadèmia, que es publica en més

d’un número, feta per Joan Marsillach.

El seu primer impulsor fou Antoni Mendoza,

vicepresident de l’Acadèmia, catedràtic de

cirurgia, home molt actiu, amb una formació

prèvia com a cirurgià militar, poc conformista i

amb tendència a la polèmica. Era un mica com

un revulsiu. Hi havia una secció de “Revista de

la prensa médica”, que portava el doctor

Bartomeu Robert, aleshores joveníssim. Robert,

potser junt amb Joan Giné i Eduard Bertran Ru-

bio,  fou un dels suports autèntics de la

publicació. Es van començar a treure algunes

d’aquelles memòries que abans quedaven

només manuscrites. Entre elles cal destacar

algunes referents a casos clínics, o a l’activitat

de diferents partits mèdics, principalment en

aquesta etapa les que enviava Joaquim

Ferrandis des de Cornudella (Priorat).
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També cal fer esment de la publicació en diver-

sos números, d’un informe sobre aspectes

mèdics i quirúrgics de la guerra civil americana,

enviats pel Departament del Cirurgià General del

l’exèrcit dels Estats Units, des de Filadèlfia.

Mendoza remarca la bona relació que tenia amb

l’Acadèmia de Medicina de New York, i amb el

seu president Dr. Valentí Mott. Igualment és

important l’acord de l’Acadèmia per a demanar un

segon hospital per a la ciutat de Barcelona, perquè

el de la Santa Creu era insuficient, i que es pot

considerar com la primera arrel per a la creació,

molt més tard, de l’Hospital Clínic del carrer de

Casanova. L’acord era de 19 d’octubre de 1868 i

es va publicar en el número 83 de la revista, de

14 de desembre de 1868.  Els signants eren els

membres de la Comissió d’Higiene, els doctors

Mendoza, Magaz, Homs i Giné.

 Portada de la revista “El Compilador Médico” on consta que
era “Órgano oficial de la Academia de Medicina y Cirugía”.
Imatge de la primera pàgina de la revista (1865), on s’indiquen
els propòsits de la publicació.

Dr. Antoni Mendoza y Rueda  (1811-1872), primer motor de la
revista i (vice)president de l’Acadèmia
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En temps del Compilador dos dels membres
més actius de la generació jove de metges
catalans eren Bartomeu Robert, que
després seria catedràtic de Patologia
Mèdica i Joan Giné i Partagàs que ho seria
de Cirurgia.

El Compilador Médico era una revista
progressista i una eina de recanvi ideològic.
Per això donà suport a les idees de Pere
Mata que eren renovadores en el ambient
de Madrid on es movia.
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Mendoza va tenir una bona relació
amb V. Mott, president de l’Acadèmia
mèdica de New York. Pel seu mitjà es
van publicar dades d’aspectes
sanitaris de la guerra civil
americana.

Primera pàgina del número de 14 de
desembre de 1868 demanant un
segon hospital per a la ciutat de
Barcelona. És la base de les
gestions per a fer el que després
seria Hospital Clínic. Reprodueix un
acord de la comissió d’Higiene
Pública de l’Acadèmia.

Col·laborador habitual era el
subdelegat de Cornudella  Joaquim
Ferràndis, autor d’informes sobre
l’estat sanitari del Priorat i element
progresista en el seu temps.
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E

20. La Independencia

Médica, una nova revista,

sortida del Compilador

l Compilador  es va publicar durant

quatre anys, fins a meitat de

1869. Aleshores hi hagué una

escissió. Hi havia divergències de

criteri però també personals, principalment en-

tre Mendoza i Giné. Mendoza, nascut el 1811,

estava malalt i envellit. Giné, vint-i-cinc anys

més jove, era una força en ascens. Giné va fer

una nova revista “La Independencia Médica, que

es va publicar més de trenta anys, de 1869 a

1903, quan Giné morí. Cal dir que Giné va

mantenir la numeració i el primer volum és el

cinquè, considerant vàlids els quatre anteriors.

L’orientació, tot i les diferències, venia a ser la

mateixa. Es recollien els treballs que es feien

aquí, i s’informava del que passava a fora. Les

dues tenien una certa punxa, per les

característiques dels seus impulsors.  La

Independència podia haver estat la gran revista

mèdica catalana del final de segle XIX. Però el

creixement de la nostra medicina va ser molt

intens. Hi havia una gran activitat  en tots els

camps, Barcelona era una ciutat en plena

expansió. L’Exposició de 1888 n’és el símbol

més clar. També hi hagué un Congrés de medi-

cina. En aquella plètora d’activitat hi hagué més

revistes, entre elles dues de vida també bastant

llarga, més que la pròpia Independencia.

Foren la “Revista de Ciencias Médicas de Bar-

celona” i, sobretot, la “Gaceta Médica Catala-

na” que al llarg de poc més de quaranta anys

va ser la nostra revista científica més important,

i una altra de les arrels, i pilars, del nostre

desenvolupament mèdic. Va ser deguda

sobretot a l’obra, l’empenta i el treball, d’un

home excepcional, Rafael Rodríguez Méndez,

catedràtic d’Higiene de la Facultat i Rector un

temps de la Universitat de Barcelona. També

fou un dels acadèmics més actius.  L’any 1910

va presidir el magne Congrés de la Tuberculosi,

celebrat a Barcelona, ja a la nova facultat.

Així com la Gaceta va ser una revista que, tot i

que hi hagué molts col·laboradors importants i

actius, tenia un motor bàsic, el Dr. Rodríguez

Méndez; l’altra que s’ha esmentat, la Revista

de Ciencias Médicas, que al final tenia com a

propietari el doctor Joaquim Duran i Trincheria,

va tenir una base més variada. Cal dir que tots

els responsables esmentats eren membres de

l’Acadèmia, aleshores encara al carrer dels

Banys Nous.
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La Independencia Médica va
substituir El Compilador, fins i tot en
la numeració i se’n considera
successora. Dues portades i fotogafia
de Joan Giné en la seva última etapa,
quan fou, durant gairebé deu anys,
degà de la facultat de medicina.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
72

Jacint Corbella i Corbella

Rafael Rodríguez Méndez (1845-1919), catedràtic
d’Higiene i acadèmic des de 1874, fou la persona
que va treballar més per dotar a Catalunya d’una
premsa mèdica científica de primer nivell, que
permetés l’actualització dels metges del país.
Creà la Gaceta Mèdica, que va tenir una influència
i eficàcia extraordinàries, durant més de quaranta
anys.

GACETA MÉDICA
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Juntament amb la Gaceta dues revistes més van conso-
lidar el nostre nivell d’informació. La Independencia fou
portada principalment per Joan Giné, també acadèmic.
La Revista de Ciencias Médicas va ser una mica més
plural, però molts dels seus redactors estaven vinculats
a l’Acadèmia, entre ells Bartomeu Robert que hi publicà
molts treballs. Noms dels primers responsables.

Portada del número d’homenatge que dedicà la revista
al Dr. Robert, ran de la seva mort.

Joaquim Duran i Trincheria, que era el propietari i direc-
tor de la revista quan va morir l’any 1911, essent
vicepresident de l’Acadèmia
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21. La recuperació de la

figura del president.

1867

partir de 1867, amb un nou ordre

administratiu, es va restablir la fi-

gura del President. Fins aleshores

el president de l’Acadèmia era

oficialment només “vice-president”, perquè la

presidència encara estava centralitzada a Madrid.

Tot i que ja eren efectius el primer president,

reconegut com a tal, a partir d’aquesta etapa

(perquè abans, en el segle XVIII,  ja hi havia

hagut presidents) fou el doctor Joaquim Cil i

Borés, que era catedràtic de Cirurgia de la

Facultat. L’elecció era per un període

relativament curt, dos anys, renovables. La

votació es feia a final de desembre, i l’any

començava amb el nou president. Fins el final

del segle XIX hi hagué set  presidents:

Joaquim Cil i Borés, 1867-1868, president un

bienni.

Joan Magaz i Jaime, 1869-1874. President tres

biennis. Era catedràtic de Fisiologia, i després passà

a la facultat de Madrid. Fou molt anys senador

representant a la universitat de Barcelona.

Emili Pi i Molist, 1875-1878. President dos

biennis. Psiquiatre. Fou director el manicomi de

A
Sant Andreu.  Va repetir presidència en el bienni

1891-1892.

Joan de Rull i Xuriach, 1879-1882. President

dos biennis. Catedràtic d’Obstetrícia, explicava

també les malalties de les dones i els nens.

Fou degà de la Facultat.

Bartomeu Robert i Yarzàbal, 1883-1890. Va

ser president durant quatre biennis. Catedràtic

de Patologia Mèdica. Era un dels grans

professors de la facultat. Després va ser alcal-

de de Barcelona, 1899, i diputat del Congrés.

Fou un dels capdavanters del catalanisme polític.

El 1891-92 va ser altra vegada  president  el

doctor Emili Pi i Molist

Emerencià Roig i Bofill, 1893-1896, també dos

períodes. Era internista i va destacar en l’estudi

de la patologia de les malalties de l’aparell

digestiu. Col·laborador de Robert.

Eduard Bertran i Rubio, 1897-1900, també dos

períodes. Metge neuròleg, especialitzat en el

tractament electroteràpic. Fou personalitat

important de la medicina pràctica local del seu

temps. Autor d’obra escrita extensa.
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Els set presidents que hi hagué des de la recuperació oficial de la
figura del president (1867) fins a la fi del segle XIX. Són els
doctors: Joaquim Cil, Joan Magaz, Emili Pi i Molist, Joan de Rull,
Bartomeu Robert, Emerencià Roig i Bofill i Eduard Bertran i Rubio.
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22. Alguns canvis interns.

Nombre i tipus

d’acadèmics

E
ls canvis polítics afectaren en al-

guna manera les institucions. Cap

al final del sexenni interborbònic,

amb idees més obertes, es publicà

un nou reglament de les acadèmies (20 d’agost

de 1874). Estava fet pel que encara es

denominava Poder Provisional de la República.

Dos mesos abans havia ingressat Rodríguez

Méndez, l’últim que ho fou  pel dret antic

d’acadèmic nat per ser catedràtic. Aquest nou

reglament va fer un canvi molt important. El nom-

bre d’acadèmics passava de 20 a 26, però els

sis nous membres obrien de fet la incorporació

a l’Acadèmia de Medicina de professionals

sanitaris amb altres titulacions.

Es creaven dues noves seccions, una de

Farmàcia, amb quatre membres, i una de

Veterinària, amb dos. Aquestes professions

no tenien acadèmia pròpia, i els veterinaris

ni  tan sol sols tenien facultat, sinó una escola

especial que estava, la més propera, a

Saragossa. Aviat van entrar els nous

membres. Eren Francesc Aguilar i Garriga i

Antoni Sánchez Comendador,  com a

farmacèutics, i Josep Presta i Corbera com a

veterinari, tots ells el gener de 1877. Van

ocupar els setials números 21, 22 i 23. Tots

ells van tenir una vida acadèmica molt

paral·lela, morint els tres l’any 1888.

Posteriorment, en el segle XIX, van ser membres

de l’Acadèmia els doctors Francesc Arola i

Domènech, Julián Casaña Leonardo, Ramon

Codina Langlín,  Pere Genové i Soler, Felip

Comabella i Guimet i José Casares Gil.

farmacèutics, i  Antoni Sabater i Casals i Ramon

Turró i Darder, veterinaris.

Aquest increment havia estat una mica fictici

respecte als metges, però bastant aviat, el 1886,

es van crear deu noves places, fins a 36

membres numeraris. Aquesta obertura a altres

professions ha quedat ja com una constant en

l’estructura fonda de l’Acadèmia. I actualment

fins a un 20 % poden ser acadèmics procedents

d’altres professions sanitàries, o amb alguna

relació personal amb la sanitat i les tasques de

l’Acadèmia, tant en el cas dels numeraris com

els corresponents.
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Portada del reglament de 1874, que permeté l’entrada de
professionals sanitaris afins a la medicina.

Un dels primers veterinaris, Ramon Turró (1854-1926),
ingressat el 1894, que fou vicepresident de l’Acadèmia.

José Casares Gil, (1866-1961), ingressà molt jove, l’any
1898, essent catedràtic de la Facultat de Farmàcia. Ben aviat
passà a Madrid, on desenvolupà una llarga vida científica. El
1949 fou nomenat acadèmic honorari.
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23. Activitats de

començament de

segle XX

E
n els primers anys del segle XX

l’Acadèmia va tenir dues pèrdues,

gairebé seguides, importants. La

primera fou del doctor Bartomeu

Robert, que havia estat president de l’Acadèmia

bastants anys, de 1883 a 1890. També, per

poc temps, alcalde de Barcelona, diputat, i figu-

ra política.  Va morir l’abril de 1902. Poc després

el febrer de 1903, va morir Joan Giné i Partagàs,

amb vida  activa a l’Acadèmia, però sense càrrecs,

tot i haver estat deu anys degà de la facultat. La

seva pèrdua contribuí a marcar un canvi

generacional, en el que poc després va ser

element clau el nou Hospital Clínic (1906), amb

la pèrdua de la facultat per part de la Santa Creu.

En aquells anys (1901-1905) era rector de la

universitat el doctor Rafael Rodríguez Méndez,

catedràtic d’higiene, i membre de l’Acadèmia.

Curiosament ni ell ni Giné, personalitats

políticament progressistes, van tenir mai cap

funció directiva a l’Acadèmia.

Pel mateix temps, intermèdia entre els dos, fou

la mort el desembre de 1902, de Gaspar

Sentiñón. No era membre de l’Acadèmia,

probablement perquè no devia tenir reconeguts

(homologats diríem ara) els estudis mèdics fets

a Alemanya. Gran coneixedor d’idiomes, redac-

tor en les principals revistes d’aquí, col·laborant

en la introducció dels coneixements de la

premsa mèdica europea a Catalunya. Fou un

dels introductors de l’anarquisme teòric a

Catalunya, en els temps de 1868 a 1873. Amb

caràcter totalment excepcional, que no hem vist

en cap altra ocasió, l’Acadèmia va prendre

l’acord de col·locar el seu retrat entre els dels

acadèmics.

Poc després l’Acadèmia va  contribuir a la

celebració del tercer centenari de la publicació

del Quixot, amb un quadern específic i

relativament luxós.  El 1910 es va publicar un

anuari petit, com un directori, que és el primer

que hem vist en aquest format.
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Estàtua dedicada al Dr. Bartomeu
Robert, situada primer a la plaça de
la Universitat i ara a la de Tetuan.

Carrer del barri de la Barceloneta de
Barcelona dedicat al Dr. Joan Giné i
Partagàs.

Fotografia de Gaspar Sentiñon,
element important en la introducció
de la ciència europea a Catalunya,
per la seva qualitat de políglota
extraordinari.
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24. Els presidents del

segle XX fins al canvi

al nou edifici

T
ot i que la presidència era per dos

anys, gairebé tots van repetir més

d’un mandat. La llista d’aquests

presidents, de 1901 a 1929 és:

Salvador Cardenal i Fernández, 1901-1904.

Era la gran figura de la cirurgia catalana i

espanyola, des del seu servei de l’Hospital

del Sagrat Cor, i la clínica privada del passatge

Mercadé. Gran mestre, creador d’escola, en

van sortir catedràtics Rusca, de Barcelona, i

Sebastià Recasens i Lleó Cardenal, que ho

foren de Madrid.

Joaquim Bonet i Amigó, 1905-1910, president

durant tres períodes. Catedràtic d’obstetrícia,

degà de la facultat, fou també rector de la

Universitat de Barcelona. Personalitat important

en la vida social de la ciutat.

Miquel A. Fargas i Roca, 1911-1914. Catedràtic

de Ginecologia. Fou un dels grans personatges

de la nostra medicina. President del Primer

Congrés de metges de Llengua Catalana

(1913). També fou un dels impulsors,

juntament  amb Robert i altres,  del catalanisme

polític. La seva clínica del carrer Consell de Cent,

a tocar de la Rambla de Catalunya, fou important

en el seu temps.

Valentí Carulla i Margenat, 1915-1923.

Catedràtic de Terapèutica, esmentat més d’una

vegada. Fou elegit durant cinc períodes, l’últim

morint abans d’acabar-lo. Fou Rector de la

Universitat. Creador dels primers Anals de

l’Acadèmia. Ha estat un dels presidents amb

més activitat i petjada.

Andrés Martínez Vargas, 1923-1924.

Interinament, en succeir a Carulla. Acabà el

període.  Catedràtic de Pediatria. Fou rector de

la Universitat.

Manuel Ribas i Perdigó, 1925-1927. Metge in-

ternista, va morir poc abans d’acabar el seu

mandat. Havia estat professor adjunt del doc-

tor Robert.

August Pi Sunyer , de 1927 a 1935.

Vicepresident amb Ribas, el va succeir.

Esmentat diverses vegades, era el president

quan es va fer el canvi de seu al nou edifici.

Catedràtic de Fisiologia, creador de l’Institut de

Fisiologia. Va dimitir l’any 1935.
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Fotografies dels set
presidents entre els anys
1901 i 1935 . Són els
doctors Salvador Carde-
nal, Joaquim Bonet,
Miquel A. Fargas, Valentí
Carulla, Andrés Martínez
Vargas, Manuel Ribas
Perdigó i August Pi-Sunyer.

A la dreta: portada de
l’anuari de 1910.
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25. Els Annals de 1915

ap el final del XIX l’Acadèmia

seguia treballant activament, tot i

que amb poc ressò ciutadà. El

1900 ja havien entrat deu

membres no mèdics (7 farmacèutics i 3

veterinaris, entre ells Ramon Turró, ingressat el

1894, veterinari, que fou vicepresident de

l’Acadèmia el bienni 1913-1914. Quedava con-

solidada l’obertura de la medicina a les altres

ciències sanitàries.

L’any 1915, i durant vuit anys, va ser president

el doctor Valentí Carulla i Margenat  (1864-

1923), farmacèutic i metge, catedràtic de

Terapèutica, ingressat el 1901, i que fou Rec-

tor de la Universitat de 1913 a 1923, en que

morí.  Una de les primeres decisions efectives

fou dotar a l’Acadèmia d’una publicació periòdica

pròpia. Carulla fou una personalitat de primer

ordre de la nostra medicina, ara potser una mica

difuminada en el record. Fou un dels motors de

l’Hospital Clínic, de l’Acadèmia, de la Universitat.

En morir, de manera sobtada als cinquanta-nou

anys, dirigia les tres institucions.  Però tenia

una base científica bona pel nostre medi,  for-

mada a la càtedra de fisiologia amb Ramon Coll

i Pujol i ja tenia  experiència en l’edició de revis-

tes científiques perquè havia fundat i dirigit la

revista “Therapia” des del 1909, eina

d’informació dels progressos en la terapèutica,

principalment farmacològica.

El record del Compilador ja estava esvaït. Es va

acordar que fossin uns Annals, que ara es con-

serven relligats i quasi no en queda record que

van sortir, si més no alguns, en fascicles o nú-

meros, a part. De tota manera no tenien

numeració de revista.

Recollien el contingut de les sessions i les

comunicacions, si més no algunes, dels

acadèmics. Són volums relativament prims, però

en format gran, lletra densa, i amb una consi-

derable quantitat d’informació. Van sortir en

castellà de 1915 a 1931 i després del 1932 a

1935, últim any que tenim, ara ja en català,

durant la presidència d’August Pi-Sunyer.

Són un element important  per a la història cien-

tífica de vint anys de l’Acadèmia, en que hi

hagué un progrés científic  molt visible. Des

d’aleshores, amb el tall ben allargat de la gue-

rra, l’Acadèmia ha tingut un òrgan d’expressió

propi i continuat.

C
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Valentí Carulla i Margenat, president de 1915 a 1923, fou l’impulsor d’una revista pròpia de l’Acadèmia, els
“Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona” que van començar l’any 1915. Tingueren vida
continuada fins a l’any 1935, ja amb el títol modificat i catalanitzat: “Annals de l’Acadèmia de Medicina de
Barcelona”.  Portades de 1915 i 1935.
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Personalitats eminents de la vida mèdica
catalana ingressaren a l’Acadèmia a la dècada
dels anys vint. Entre ells: Francesc Gallart i
Monés (1921), Joaquim Trias i Pujol (1925),
Manuel Corachan Garcia (1925), Joan Puig-
Sureda (1928) i Gonçal  Roqueta (1929), aquest
fou l’últim acadèmic que feu el discurs d’ingrés
en l’edifici del carrer dels Banys Nous.
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La nova seu de 1929

L’edifici actualDDDDD
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26. La nova seu de 1929

V
alentí Carulla, president de 1915 a

1923, havia estat un dels caps que

havia impulsat més el

desenvolupament de l’Acadèmia.

Fou al mateix temps Rector de la Universitat, en

un edifici gran i magnífic, i president de

l’Acadèmia de Medicina, en un edifici petit i rònec.

El vicepresident era Andrés Martínez Vargas,

catedràtic de Pediatria i després també Rector

de la Universitat. Ambdós coneixien bé l’edifici

de la vella facultat, on havien estat professors.

En marxar la facultat durant un temps la casa va

ser ocupada per l’escola de magisteri. Però ara

estava buida. També hi va intervenir amb eficàcia

el Dr. Enric Soler i Batlle, vicepresident de

l’Acadèmia i un temps rector de la Universitat.

Mentrestant l’Acadèmia anava fent la seva tas-

ca en un edifici que se li havia fet insuficient i

s’envellia, el del carrer dels Banys Nous. Calia

cercar-ne un altre. L’Acadèmia aconseguí la seva

cessió, per part de l’Estat, que n’era el propietari

en línia directa des de l’antic Col·legi de Cirurgia.

La cessió de l’edifici, per part del ministeri

d’Instrucció Pública, es feu per R.O. publicada

el 20 de juny de 1928. La restauració de l’edifici

va ser molt acurada.

En el resum de comptes fet el maig de 1931,

s’havien gastat en la restauració 303.013

pessetes.  La subscripció per a pagar les

despeses fou encapçalada per la Diputació de

Barcelona, que aportà 78.975 ptes. Vé segui-

da per les donacions dels acadèmics

numeraris, en número de 47, que aportaren

un total de 101.500 ptes, en nivells entre les

5.000 ptes (11 acadèmics) i 250 ptes. 28

acadèmics corresponents aportaren quantitats

entre 1.000 i 50 ptes. Fins a 9.500 ptes, entre

ells un corresponents francès amb 2.000

francs. Després segueix una llarga llista de

127 “generosos donants”, que aporten entre

15.000 ptes (un donant); 5.000 ptes en deu

casos, fins a 50 ptes, en trenta-tres casos.

En resum el 26 % fou aportat per la Diputació,

el 36,6 % pels acadèmics numeraris i

corresponents, i la resta 37 %, per altres

donants. També hi consta el total de despeses,

que quadren. Amb l’edició final, tancant el

balanç a 14 de maig de 1931, el resultat fou:

Total recaptat: 306.869,35 ptes.. Total gastat:

305.687,00 ptes. Diferència a favor:

1.182,35 ptes. Cal recordar que en pessetes,

equival per l’any 2000 a poc menys de

viutanta milions.
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La inauguració es va fer el dia 4 d’octubre de

1929. Barcelona estava aleshores en una

etapa d’expansió, en bona part pel fet de

l’Exposició Universal d’aquell any. Hi va

assistir el rei Alfons XIII, que va fer donació

personal de la lluminària, la làmpada que

presideix l’amfiteatre anatòmic. El discurs

d’acol l iment el  va fer el  president de

l’Acadèmia August Pi Sunyer, (que ho fou de

1927 a 1935), catedràtic de Fisiologia, antic

diputat republicà, i li va costar algunes

crítiques, no tant pel que va dir, plenament

correcte, sinó pel fet de rebre el cap de l’Estat

en un temps de dictadura.

Pàgina inicial de la memòria sobre el trasllat de l’Acadèmia i inici de la relació de donants. Hi hagué 11 acadèmics
que van donar cadascún 5.000 ptes.
Víctor Conill Montobbio, motor actiu dels treballs d’instal·lació al nou edifici i supervisor de les finances.
Gràfica de distribució del finançament per l’habilitació del nou edifici de l’Acadèmia, l’any 1929.
Enric Soler Batlle, farmacèutic, vicepresident de l’Acadèmia, també ajudà molt activament a fer possible la cessió
de l’edifici.

SOLER BATLLE
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Portada de la monografia, molt ben
editada, quan el trasllat de l’Acadèmia
al nou edifici.

Dibuix de l’amfiteatre anatòmic, amb
la distribució dels escons una mica
diferent de l’actual.

Dibuix del que havia estat antic
gabinet de dissecció, actualment la
sala Turró, amb obertura al fons, on
ara hi ha la secretaria. Els espais
entre les columnes han estat tapiats.

A la dreta: fragment d’un poema de Ricard Permanyer, que ens
recorda que entre la facultat i l’Acadèmia, l’edifici estigué
destinat a Escola de Mestres.
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Visió general de l’edifici de l’Acadèmia, des de
l’altra banda del carrer del Carme.

Porta d’entrada al pati interacadèmic. Es pot veure
que el carrer del Carme encara està a nivell, i la
porta no té reixa. A la porta de l’Acadèmia es pot
observar un conserge.
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Visió general del que ara és sala de presidència,
amb els escons que ara són a l’amfiteatre. El retrat
que presideix sembla el d’un acadèmic antic, el
doctor Pere Vieta. Al fons a l’esquerra porta que
dóna a una de les dues escales  de caragol. La llum
que penja del sostre es va trencar en l’última
remodelació de la sala.

A l’edifici antic hi havia un pou, que, pel tipus de
rajoles, sembla que procedia d’un antic “teatre
d’anatomies”. En la reforma de 1929 va ser canviat
de lloc. L’any 2004 va ser desmontat.
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Vista general de la sala destinada a
biblioteca de llibres del segle XIX (Hi ha uns
3.000 exemplars catalogats), i amb un fons
d’arxiu de fulletons. Ara també s’utilitza com
a sala de Juntes. A la pared del fons retrat
del Dr. Francesc Salvà i Campillo, que ara
està en el vestíbul de la mateixa planta.

Armari de poca profunditat en un extrem de la
sala de presidència.
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Visió general de l’amfiteatre anatòmic (actual sala Gimbernat). La presidència està
situada junt a la sortida de la banda mar.

Visió general de la sala destinada a capella (ara despatx de presidència), amb el retaule
al fons i les cadires antigues, una gran part de les quals encara s’han pogut conservar.
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Visió parcial de la barana que circunda  la part de dalt de l’amfiteatre anatòmic.

A baix: Sala de Presidents, on se celebren habitualment els plens de l’Acadèmia.
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Visió de la sala Turró, amb una
distribució diferent de l’actual. La
presidència estava a la banda que ara
hi ha la paret esquerra (des de
l’entrada). A l’altra banda encara es
veuen els espais oberts que donen al
que ara és secretaria.

Al costat: detall dels escons de fusta.
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Vista de l’antic amfiteatre anatòmic del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona cap al tombant del segle XX,
aleshores seu de la Facultat de Medicina de Barcelona. La fotografia té un doble interès històric: per una banda
és la imatge més antiga que es conserva fins a l’actualitat de la sala Gimbernat i per l’altre, el seu autor és
Cèsar Comas i Llaberia, introductor de la radiologia al país i un dels primers metges fotògrafs de Catalunya.
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27. L’espai de la Santa

Creu, centre històric

de la sanitat catalana

ixí l’Acadèmia va quedar instal·lada

dins de l’antic espai de la santa

Creu. Era un recinte sanitari

important per a la vida de la ciutat,

del qual en cal remarcar l’interès.

Durant més de cinc segles, cinc-cents anys,  ha

constituït el centre sanitari més important de

Catalunya. I això avui ja va quedant pràcticament

ignorat. En aquest recinte, entre els carrers del

Carme i de l’Hospital, va començar a bastir-se,

l’any 1401, encara en temps del rei Martí, l’últim

del casal de Barcelona, el que seria Hospital de

la Santa Creu. En el segle XV es va edificar la

part més important de l’Hospital. En el segle

XVI, s’amplià l’edifici, es construí la columna

salomònica, amb la Creu al mig, i quedà el gran

pati i les escalinates.  Ara és seu de la Bibliote-

ca de Catalunya, i en un espai més petit de la

planta baixa encara hi ha la reixa de la Farmàcia,

que pertany a l’espai que té reservat la Reial

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

En el segle XVII; a tocar de l’Hospital, es va edi-

ficar la que fou Casa de Convalescència, i ara és

la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. El seu pati

està centrat per l’estàtua de sant Pau, patró del

A
nom de Pau Ferran que va fer la donació més

important, o decisiva, per a construir aquesta

Casa de Convalescència, on podien acollir-se els

malalts que no tenien altres recursos, després

de ser donats d’alta de l’hospital.

Al davant de la Convalescència s’hi bastí un

nou edifici que es destinà a Col·legi de Cirurgia.

Es  creà el 1760, per l’empenta de Pere Virgili,

i ha estat un dels grans centres de la docència

sanitària, quirúrgica i mèdica, amb una gran

eficàcia, atès el temps que va funcionar. Va ser

Col·legi de Cirurgia fins el 1843, en que es

transformà en facultat de Ciències Mèdiques.

Va ser Facultat fins el 1906 quan aquesta es

traslladà a l’edifici nou, de facultat i Hospital

Clínic, del carrer de Casanova.

Més enllà, on ara hi ha els Jardins del Dr.

Fleming, hi hagué un vell amfiteatre

d’anatomies, i un pou que s’incorporà a l’edifici

de l’Acadèmia, i va ser desmuntat l’any 2004.

També hi havia hagut el “Corralet”, dipòsit de

cadàvers de l’Hospital, d’on Picasso, jove, havia

tret la inspiració pel seu retrat de “dona morta”.

La facultat es traslladà el 1906, però l’Hospital

continuà funcionant, mentre es construïa el nou
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de Sant Pau, fins el 1930, en que tancà

definitivament. Prova del seu funcionament, ja

una mica al ralenti, es que Antoni Gaudí,

atropellat per un tramvia, va morir en aquest

recinte el dia 10 de juny de 1926.

Placa, poc visible, que recorda la mort d’Antoni Gaudí el 10 de juny de 1926 en una sala de la Santa Creu.

Postal clàssica del pati de la Santa Creu en els seus últims temps com a facultat.

Sala de l’Hospital antic de la Santa Creu, exemple d’una arquitectura hospitalària molt diferent de l’actual:
sales molt grans, amb sostres alts i molts llits tots en un sol espai.
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Porta d’entrada de l’Hospital de la
Santa Creu per la banda del carrer de
l’Hospital.

Escales que donen a la “quadra” de
sant Roc de l’Hopital.

A baix: el carreró que portava al
“Corralet”.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
99

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. MEMÒRIA HISTÒRICA GRÀFICA

Entrada de la Casa de
Convalescència, just al davant
de l’edifici de l’Acadèmia

Fulletó que explica el contingut
de l’àrea sanitària de la Santa
Creu  com una unitat històrica.

Plànol antic de l’edifici del Reial
Col·legi de Cirurgia, ara seu de
l’Acadèmia.
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28. La presidència

d’August Pi Sunyer

ls primers acadèmics que van

ingressar, ja en el nou edifici, l’any

1930, foren els doctors Antoni Mo-

rales i Llorens, Lluís Sayé i Sampere

i Ferran Casadesús i Castells. El següent, el 29

de maig de 1932, fou el doctor Joan Freixas i

Freixas,  antic president del segon Congrés de

Metges de Llengua Catalana l’any 1917. El tema

fou “Èxit perennal”, i va ser el primer ingrés fet en

llengua catalana a l’Acadèmia. Fins el 1936 van

entrar altres sis acadèmics, tots amb el discurs

en català. També es va fer, l’any 1930, el sisè

Congrés de Metges de Llengua Catalana, de re-

presa després de la interrupció per la dictadura, i

fou presidit per August Pi-Sunyer.

En els anys de la República hi ha una forta

catalanització de l’Acadèmia. Els Anales passen

a publicar-se des del 1932 en català. Pi va

introduir una nova política pel que fa als

acadèmics corresponents, en el sentit

d‘incorporar un elevat nombre de persones que

tenien un nivell suficient, en el que era un

exponent del que havia millorat la qualitat de la

medicina catalana. L’any 1932, en dues

fornades, es van elegir prop de dos-cents nous

acadèmics corresponents. Mentrestant el nom-

E
bre de numeraris estava, des de l’any 1920,

en cinquanta. També es va donar activitat a

l’apartat d’acadèmics d’honor, que aleshores

s’havien de dir “acadèmics honoraris”. Es van

nomenar algunes personalitats estrangeres de

primer nivell: Emil Abderhalden , Albert Calmette,

Walter Cannon i Karl Neuberg,

El nom de la institució va canviar, adaptant-se al

nou temps polític, i passant a dir-se “Acadèmia

de Medicina i Cirurgia de Barcelona”.  L’Acadèmia

tenia bona vida, els volums d’Anals aplegaven

els treballs i l’activitat era regular. Per primera

vegada es van fer reunions conjuntes entre les

diverses Acadèmies de Catalunya. Van començar

precisament en el nou local de la nostra

Acadèmia. El discurs el va fer Jaume Peyrí,

vicepresident, tractant dels sants anargirs, Cosme

i Damià (comprovar). Aquestes reunions no van

poder consolidar-se i el record se n’havia esvaït.

Ara es tornen a fer, amb regularitat des de 2000

i la de 2001 es va fer a la nostra Acadèmia.

August Pi-Sunyer, que portava gairebé vuit anys,

va deixar la presidència a començaments  de

1935 i fou substituït per Jaume Peyrí, que era

vicepresident des del 1931. Peyrí va ocupar la

presidència fins el 1948.
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Bust d’August Pi-Sunyer, president de
l’Acadèmia de 1927 a 1935, una de les
etapes més fructíferes en la història de
la institució. Donació de la família.

A baix: Sessió de l’Acadèmia  en els
primers temps en que s’utilitzà la nova
seu. Noti’s la distribució de la
presidència, diferent de l’actual.
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29. L’increment dels

acadèmics corresponents

A
mb aquesta presidència d’August

Pi-Sunyer i els anys de la Repúbli-

ca, l’any 1932 va començar un

increment en el nombre

d’acadèmics corresponents. N’ingressaren en

la sèrie de 1932, vuitanta-nou d’una sola

vegada. I un total de cent vint vins el 1936.

S’acolliren personalitats que ja eren

destacades, i moltes d’elles van sobresortir anys

més tard. Alguns també van ser-ho per premi.

Entre ells destaquen alguns membres de

l’Institut de Fisiologia, que fou el centre cient´ñific

de recerca més important que hi hagué a

Catalunya fins aleshores. Així trobem els noms

de Rossend Carrasco Formiguera i Francesc

Domènech Alsina el 1932, o Francesc Duran

Reynals i  Jaume Reventós Pijoan per premi el

1936.  També Jaume Pi-Sunyer Bayo i Santia-

go Pi-Sunyer, que era catedràtic a Saragossa.

Altres van tenir futur dins de l’Acadèmia,

d’alguns foren numeraris: com Agustí Pedro

Pons, Màxim Soriano, el mateix 1932, i Joan

Gibert Queraltó, catedràtics de Patologia Mèdica,

o  Alfred Rocha,  Llorenç Garcia Tornel, Josep

Cornudella,  Josep Alsina Bofill o Antoni Cardoner

Planas. A més cal recordar els noms d’Enric

Fernández Pellicer i de Josep Trueta, que

després foren acadèmics d’honor o d’Ignasi

Barraquer que fou acadèmic electe sense arri-

bar a prendre possessió. Entre els qui passaren

a l’exili cal esmentar els noms d’Emili Mira,

professor de psiquiatria de l’Autònoma, Jaume

Aguadé Miró, que havia estat alcalde de Barce-

lona, Cristià Cortés Lladó.

També es va fer  una obertura geogràfica, amb

elecció de membres no residents a la ciutat de

Barcelona, i amb una certa pluralitat comarcal.

Així esmentem els noms de Josep Mestre i Puig,

de Molins de Rei; Àngel Soler i Daniel, de Vilada;

Tomàs Nart i Fiontova, de Bellcaire; Joan

Torrademé i Moliné, del Perelló; Càndid Bayés i

Coch, de Vic; Orenci Valls i Broquetas,

d’Esparreguera; Francesc Coll Turbau, de

Girona; o Miquel Sureda Blanes, i Emili Darder,

de Palma de Mallorca. Alguns d’ells estaven

relacionats amb activitats de caire col·legial, de

defensa de la professió, per medi del Sindicat

de metges de Catalunya. Cal dir que aquesta

línia seguia una mica el que ja s’havia fet, amb

més amplitud en el segle XIX, amb els metges

subdelegats de partit.
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Alguns dels acadèmics corresponents elegits
l’any 1932: Rossend Carrasco Formiguera,
Francesc Domènech Alsina i Santiago Pi-Sunyer,
de l’Institut de Fisiologia; Emili Mira, després
professor de Psiquiatria a la Universitat
Autònoma. També Jaume Aiguader, impulsor de
les monografies Mèdiques i que fou alcalde de
Barcelona.
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Alguns acadèmics corresponents d’aquests anys
tingueren continuïtat dins de l’Acadèmia. Ignasi
Barraquer que fou electe;  Enric Fernàndez Pellicer que
fou acadèmic d’honor; Hermenegild Arruga, Josep Alsina
Bofill, Màxim Soriano, Josep Cornudella, com a
numeraris.
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Fotografies de Francesc Duran Reynals i de Jaume
Reventós i Pijoan, que van fer la seva activitat
principal fora del país. També Isaac Costero,
corresponent per premi, que fou president de
l’Acadèmia Nacional de Medicina de Mèxic.

Altres foren representants de la medicina de
comarques. Fotografies de Càndid Bayés, de Vic;
Àngel Soler i Daniel, de Vilada; Josep Mestre i
Puig, de Molins de Rei.
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30. La guerra i l’acte de 14

de desembre de 1937

mb la guerra civil l’activitat de

l’Acadèmia va estar pràcticament

parada. Alguns acadèmics van

marxar el 1936 per passar a l’altra

banda. El doctor Casamada fou mort el

setembre de 1936. Alguns van marxar també

aviat, però van romandre molts anys a fora.

Altres van marxar el 1939, per no tornar, morint

a l’exili. I alguns van quedar-se. Hi hagué de

tot, el que reflectia la pluralitat de la institució.

Els propi president, doctor Peyrí, va estar fora

quan la guerra. La presidència l’exercia

aleshores el doctor Felip Cardenal, vicepresident

de la Junta de Govern elegida a finals de  1935.

Però cal remarcar la sessió que es va fer el dia

14 de desembre de 1937, celebrant els 25 anys

de la Societat de Biologia, (ara filial de l’Institut

d’Estudis Catalans), creada per l’impuls

principalment d’August Pi Sunyer i Ramon Turró.

La sessió, s’ha recordat en altre lloc, plena

d’emotivitat, en una ciutat de Barcelona sotmesa

als bombardeigs  repetits. Va ser presidida pel

doctor Juan Negrín López, aleshores president del

govern de la República, en la seva qualitat de

membre corresponent més antic de la pròpia SCB.

La revista “La Medicina Catalana” va dedicar

A
un bon espai del seu número 52-53, de

desembre 1937/gener 1938, una separata de

34 pàgines, a fer la referència de l’acte.  El

discurs d’obertura el va fer August Pi-Suñer,  en

la qualitat de president més antic de Societat.

Seguí la lectura de les adhesions a l’acte, en

nombre de vuitanta, i encara set cartes. Entre

elles les de Henry H. Dale i Archibald Hill, premis

Nobel, i també les de Bernardo Houssay,

Cornellius Heymans i Severo Ochoa, que el

rebrien més tard.

També van intervenir Leandre Cervera, president

aleshores de la Societat, Jesús Bellido, amb un

ric anecdotari, Camil Soula, professor de Tolosa

de Llenguadoc, Jesús Puche. Rector de la

Universitat de València, Carles Pi-Sunyer,

conseller de Cuiltura, i Juan Negrín, president el

Consell de ministres del govern de  la República.

Després en sessió ordinària es llegiren diverses

comunicacions. Acaba la separata amb un

article, en francés, de Camil Soula, sobre el XXV

aniversari, i l’esperit de l’acte i dels metges de

Barcelona.  Va recordar també l’intent, els anys

1922-23, de publicar uns “Archives Occitanes

de Biologie”, que havien de ser editats amb el

suport de la Mancomunitat de Catalunya.
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Felip Cardenal i Navarro, vicepresident, que exercí les
funcions de president en els anys de la guerra, per
absència del titular, el doctor Peyrí.

Juan Negrín, president del govern de la República quan la
guerra, catedràtic de Fisiologia de Madrid, i membre
corresponent més antic de l’Institut de Fisiologia, des de
1913, quan encara estava a Leipzig. Va intervenir en
aquest acte.

Separata del número de “La Medicina Catalana” on es
recull extensament la celebració del XXV aniversari de la
fundació de la Societat de Biologia de Barcelona (SBB),
que se celebrà a l’Acadèmia de Medicina i capçalera
d’aquesta revista en que es recull aquesta celebració.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
108

Jacint Corbella i Corbella

Article de Camil Soula, professor de Tolosa de
Llenguadoc, en el número de La Medicina Catalana
dedicat a la Societat de Biologia.

Fotografia de Camil Soula.

Part de l’article en que es recull la idea antiga d’August Pi-
Sunyer de fer uns “Archives Occitanes de Biologie”

Llistat de socis corresponsals de la SBB, l’any 1913, amb
Joan Negrín com a primer soci.

L’Acadèmia va tenir una activitat molt reduïda quan la
guerra, però no estava tancada del tot. Còpia de dos
documents, de novembre de 1938 i 11 de gener de 1939,
tots ells relatius a informes sobre accidents de treball.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
109

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. MEMÒRIA HISTÒRICA GRÀFICA

Una nova interrupció

La postguerraEEEEE
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31. Una nova interrupció.

Els “Annales de Medicina

y Cirugia”

E
l 1939 va venir la interrupció total.

La vida de l’Acadèmia no es va

reprendre pràcticament fins a

finals de 1943, en que  van

començar a ingressar nous membres, al principi

“escollits” d’una llista de deu noms que va

gairebé imposar el governador civil.  La “finura

diplomàtica” del president doctor Peyrí, que

havia passat la guerra  fora de Catalunya, va

ajudar a mantenir les formes. I també a con-

servar l’escó dels membres que van haver

d’exiliar-se després de 1939, que eren set, sis

numeraris i un electe: August Pi-Sunyer, Jesús

Bellido, Joaquim Trias, Antoni Trias, electe. Lluís

Sayé, Pere Gonzàlez-Juan, Pere Domingo.

Les publicacions de l’Acadèmia es van reprendre

l’any 1945, amb l’edició d’una revista “Anales

de Medicina y Cirugía”, amb periodicitat bastant

constant, que va durar fins a l’any 1982.

Recollia, de manera àmplia, les activitats

científiques de l’Acadèmia, les comunicacions.

Era una revista ben feta, sovint amb bon paper,

fotografies, que va anar millorant de qualitat i

representava un esforç editorial important.  La

redacció i administració van constar durant  una

etapa molt llarga al carrer de Sant Elies, núm.

10. Més tard constà com a redacció el domicili

de l’Acadèmia, c. Carme 47, i com a

administració el dels laboratoris Hubber, c. Berlin

42. El secretari de redacció fou, durant molts

anys, i fins el final del període, el doctor Modest

Gonzàlez Ribas, especialista en patologia

respiratòria.

Els Anales estaven subvencionats en molt bona

part per la generositat i perspicàcia del senyor

Félix Gallardo, propietari de Laboratoris Hubber, i

home amb una certa trajectòria política en l’àmbit

municipal. Fou primer tinent d’alcalde cap el fi-

nal del període de mandat de J. M. Porcioles i

començament de l’alcalde Masó.  Va ser un

element clau, durant bastants anys, en la vida

econòmica i administrativa de l’Acadèmia. De fet

cuidava de l’administració i l’edició. En temps

de la presidència del Dr. Agustí Pedro Pons va

ser nomenat “membre protector”. Va morir l’any

1985.

31. Una nova interrupció.

Els «Anales de

Medicina y Cirugia»
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Dues portades dels “Anales de Medicina
y Cirugia”. Inicialment hi constaven els
membres de l’Acadèmia. En una fase
posterior hi havia fotografies dels
acadèmics, més els numeraris, però
també algún corresponent.

Jaume Peyrí, president de l’Acadèmia de
1935 a 1948 (a dalt a la dreta).
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32. Sir Alexander Fleming

Acadèmic d’Honor (1948)

U
n dels actes més importants en la

vida de l’Acadèmia fou la recepció,

com a Acadèmic d’Honor, del doc-

tor sir Alexander Fleming.  Fleming

va venir a Espanya l’any 1948, en un viatge en

que se li van retre molts homenatges i que va

ser aprofitat políticament, en un moment en que

el règim estava molt aïllat, amb relacions

exteriors molt reduïdes, per la retirada

d’ambaixadors acordada per les Nacions

Unides. Va viatjar per diverses ciutats de l’estat.

Fleming probablement fou poc conscient del

significat polític del seu viatge. A Barcelona l’acte

central fou el dia 3 de juny de 1948. L’impulsor

més actiu del viatge, des de l’Acadèmia, fou el

doctor Lluís Trias de Bes, recent ingressat

aleshores com a numerari. Va tenir molt més

ressò l’homenatge que li van dedicar les

floristes de la Rambla. Fleming era considerat

aleshores com un dels grans benefactors de la

humanitat, perquè el seu treball va iniciar la via

cap a la utilització de la penicil·lina, i va obrir de

fet l’era antibiòtica. Pocs anys després es va

col·locar, a la part del darrere de l’edifici de

l’Acadèmia una efigie de Fleming, que és un dels

monuments que durant molts anys ha tingut més

flors, de manera continuada, de la ciutat.
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Lectura, per Alexander Fleming, del seu
parlament a la Reial Acadèmia de
Medicina, el 3 de juny de 1948.

Portada de la revista amb la fotografia
dedicada d’A. Fleming. i detall de la
dedicatòria.

A la pàgina anterior, estàtua de sir
Alexander Fleming que hi ha a la façana
posterior de l’edifici de l’Acadèmia i Lluís
Trias de Bes, recent acadèmic,
organitzador de la vinguda de Flemig a
Barcelona.
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33. Les presidències

vitalícies

ls anys següents es caracteritzen

per presidències llargues, de fet

vitalícies, amb els doctors Frederic

Corominas i Pedemonte (1948-

1957), Agustí Pedro i Pons (1957-1971) i Pere

Domingo i Sanjuan (1971-1979). És un període,

de pràcticament trenta anys, en el que moltes

coses queden alentides. L’Acadèmia manté el

seu ritme i vitalitat, la revista n’és testimoni

durador,  però experimentant poca sensació de

progrés. No s’hi troba l’empenta de fer coses

noves, de crear estructures, sinó tan sols de per-

sistir. És una mica “anar fent”. I mentrestant la

medicina, a fora, té el ritme accelerat del progrés

de la segona meitat del segle XX, que durà a

canvis assistencials. Però també hi ha els grans

canvis socials, fins i tot a la medicina del propi

estat,  amb el creixement de la seguretat social,

la introducció en part del model de medicina pú-

blica eficaç, tot i que amb moltes limitacions.

Després ve la creació dels grans Hospitals o

Residències, amb un sistema jeràrquic, diferent

dels clàssics hospitals universitaris.  L’Acadèmia,

sense ignorar-ho, queda una mica aïllada de tot

això, en un posició de “senat”, com bastants

diuen, però que de fet no tan sols no decideix

res, sinó que no dóna ni impulsa noves idees, i

E
en tot cas amb un ritme lent.  Possiblement

tampoc es podia esperar gran cosa més, atesa

l’estructura política del país.

El doctor Frederic Corominas Pedemonte, succeí

a Jaume Peyrí, que estava ja molt malalt, l’any

1948. Fou president fins a la seva mort el 1971.

Era de Banyoles i es dedicava a la pediatria.  En el

seu temps es va donar el títol de “Monument

artístic nacional” a l’edifici de l’Acadèmia (BOE de

15 de març de 1951). Ara hi ha una placa daurada

a la façana que ho recorda.  També en el seu

temps es va publicar la Història de l’Acadèmia,

feta pels doctors Montserrat i Carreras.

Agustí Pedro i Pons fou president des de 1957,

a la mort de Corominas. Fins aleshores havia

estat, des del 1939, president de l’Acadèmia

de Ciències Mèdiques. Baixava poc, des de

l’hospital Clínic, i de fet la feina del dia a dia la

portava el doctor Rodríguez Arias, secretari ge-

neral. El 1970 es va celebrar el segon

centenari de l’Acadèmia, amb un seguit

d’actes, i dedicant-li bona part de les activitats

de l’any.  També el juny de 1970 s’hi va cele-

brar el Primer Congrés d’Història de la Medici-

na Catalana.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
115

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. MEMÒRIA HISTÒRICA GRÀFICA

Pere Domingo i Sanjuan ja representa un cert

canvi. És un exiliat que va estar molts anys a

Cuba, on també hi havia dictadura. Quan torna

s’incorpora a la societat catalana, i va esser

escollit president de l’Institut d’Estudis

Catalans. Home amb bon “savoir faire”, va

marcar un estil d’una certa obertura. S’havia

format al Laboratori Municipal i era deixeble

directe de Ramon Turró i Pere González.

Fotografies de Frederic Corominas Pedemonte,  Agustí Pedro i Pons i Pere Domingo Sanjuan,  presidents de
l’Acadèmia entre els anys 1948 i 1979.

Placa en que es reconeix el valor de l’edifici de l’Acadèmia com a Monument artístic nacional.

Placa de text poc visible a la façana de l’Acadèmia en record de Santiago Ramon y Cajal, que impartí docència en
aquest edifici, oferta pel Col·legi de Metges de Barcelona.
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ugust Pi-Sunyer va ingressar a

l’Acadèmia el 27 de febrer de

1910. amb un discurs sobre  “El

problema clínico”, que va ser

contestat per Ramon Turró, el seu mestre més

directe. L’any 1922 va llegir el discurs inaugu-

ral de curs sobre el tema “El hambre de los

pueblos”,   que va tenir un considerable ressò

social, essent editat  per la “Associació Instruc-

tiva d’Obrers i Empleats Municipals” de

l’Ajuntament de Barcelona. El 1912 havia fundat

la Societat de Biologia i el 1920 l’Institut de

Fisiologia. El 1927, per mort de Manuel Ribas

Perdigó, fou president de l’Acadèmia, fins el

1935. El 1930 havia estat president del VI

Congrés de Metges de Llengua Catalana. Fou

un dels elements més actius de la Universitat

Autònoma de 1933. El 1939 es va haver

d’exiliar, com gairebé tots els membres de

l’Institut de Fisiologia  i molts altres catalans.

Va poder refer la seva vida científica a Veneçuela

on creà, el 1940, un Instituto de Medicina Ex-

perimental. Se’l considera com un dels

impulsors del progrés científic de Veneçuela, i

34. Un reconeixement

tardà: August Pi Sunyer

A
en recordar-se el centenari del seu naixement,

la República de Veneçuela, li dedicà un segell

de correus.

Havia estat objecte de nombrosos homenatges,

i els anys 1948 i 1949 fou proposat, des de

Caracas,  com a candidat pel premi Nobel de

Fisiologia o Medicina, obtenint una avaluació

positiva en el primer filtre.

El 1956 assistí al Congrés Internacional de

Fisiologia de Brussel·les, i en el viatge de tor-

nada el vaixell que el duia va passar per Barce-

lona. No se li va permetre desembarcar i els

amics que el visitaren van ser controlats. Més

tard , amb passaport veneçolà, pogué fer una

curta estada a Roses i Catalunya.  L’Acadèmia

aprofità aquesta  estada per a retre-li

homenatge, també amb motiu del 50 aniversari

del seu ingrés a la corporació. Se li lliurà un

magnífic diploma que ara tenim a l’Acadèmia

per gentilesa dels seus néts, juntament amb

un bust en bronze, que està a la biblioteca del

segle XIX, i amb altres records de l’activitat dels

germans Pi-Sunyer a l’Institut de Fisiologia.
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La visita d’August Pi-Sunyer des de
l’exili, va permetre que l’Acadèmia li
retés un homenatge col·lectiu.
Fotografia d’August Pi-Sunyer, del
seu pasaport veneçolà i del pergamí
que se li oferí amb la signatura dels
acadèmics.
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35. Una història de

l’Acadèmia (1954)

any 1954, es va publicar una molt

documentada “Historia de la Real

Academia de Medicina de Barcelo-

na”, signada pels doctors Sebastià

Montserrat i Figueras  i Manuel Carreras Roca.

Montserrat era metge militar, amb vocació

d’historiador, i en la recerca de l’arxiu de

l’Acadèmia va treure la pols de molts documents.

Té 151 pàgines, en format gran, amb moltes

fotos, i és una eina important per conèixer el

passat de l’Acadèmia. Va ser una edició nume-

rada, de mil exemplars, que per les seves

característiques d’impressió, però també pel seu

contingut, inviten a ser conservats. Està ben

il·lustrat, i la informació, basada en la consulta

d’arxiu, explica molts punts de l’acadèmia.

Sebastià Montserrat i Figueras havia nascut a

Reus i va morir a Barcelona l’any 1952. Per

tant l’edició del llibre, acabat de confegir per

Carreras, és pòstuma.  Llicenciat el 1905, va

fer les oposicions de metge militar i arribà al

grau de coronel. S’havia especialitzat en

malalties de la pell i venèries. Va fer bastants

treballs d’història de la medicina., entre ells

sobre l’orde hospitalària de Sant Joan de Déu.

Per això fou membre corresponent de la Reial

Acadèmia de Medicina de Granada.

L’
Havia estat un temps a Itàlia estudiant la gue-

rra química. L’any 1937 va publicar a Barcelo-

na, on va estar en el temps de la guerra, un

llibre gruixut “El servicio sanitario del ejército

en campaña”, on no es nota que s’edités en

temps de guerra. Abans ja havia fet un estudi

sobre la Sanitat militar davant de la guerra quí-

mica. Havia estat director de l’Hospital Militar

de Barcelona i Bibliotecari Honorífic de la Reial

Acadèmia. Fou membre corresponent des de

l’any 1949.

Manuel Carreras Roca va acabar l’obra, trencada

per la mort de Montserrat. Anys més tard fou

acadèmic numerari. Professionalment es

dedicava a l’obstetrícia i la ginecologia. Fou

també professor d’Història de la Medicina a la

Facultat i president del Segon Congrés d’Història

de la Medicina Catalana.

Abans hi havia alguns treballs d’història de

l’Acadèmia, començant per una nota a les actes

de 1798; un treball de Joaquim Salarich al

Compilador Médico, i també unes notes de

Wifred Coroleu, a més d’alguna altra aportació.

Però la primera història real és aquesta de

Sebastià Montserrat i Manuel Carreras.
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Portada de la Història de l’Acadèmia, publicada l’any  1954. A sota: fotografia dels seus autors, Drs. Sebastià
Montserrat Figueras i Manuel Carreras Roca.

Al costat fotografia d’Antoni Cardoner Planas, acadèmic i autor d’una Història de la Medicina a la Corona d’Aragó
que es publicà ran del Primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana de 1970.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
120

Jacint Corbella i Corbella

36. Els secretaris generals.

La secretaria

L
es secretaries foren també de

llarga durada, en aquest cas amb

manament institucional perquè es

tractava de “secretaris perpetus”.

Un dels grans secretaris de l’Acadèmia havia

estat  el doctor Lluís Suñé i Molist, amb caràcter

de “perpetu”. Ho va ser de 1886 a 1914. El

seguiren Lluís Comenge, de 1914 a 1916, en

que va morir, i Wifred Coroleu, de 1916 a 1935,

en que dimití.

Aleshores fou secretari interí el doctor Lluís Suñé

i Medan, de 1935 fins a 1946, i ja definitiu de

1946 a 1963. En total van ser 28 anys. Suñé i

Medan es dedicava a l’ORL, com el seu pare, i

fou encarregat de la càtedra en els anys de la

guerra, quan Casadesús havia marxat a Sevi-

lla. També havia actuat com a secretari en

algunes  Juntes de la facultat de medicina en

temps de la guerra.  La seva tasca fou eficient

i sense protagonisme.

Després ve el doctor Bel·larmí Rodríguez Arias,

el 1963, des de 1966 “perpetu” a títol perso-

nal, fins el 1983, en que fou substituït per

Joaquim Tornos i Solano. Rodríguez Arias tenia

una gran empenta, també idees clares i una gran

capacitat de treball. La personalitat i dedicació

del secretari configurava en bona art l’orientació

de l’Acadèmia, potser més aquesta etapa en que

els presidents “deixaven fer” a un secretari

eficient.  Entre les millores importants fetes per

Rodríguez Arias hi ha l’edició durant alguns anys

d’un Butlletí Interior, l’edició en quaderns a part,

dels discursos d’inauguració de curs i les

memòries de secretaria, i l’edició de dos quaderns

amb la  Crònica de l’Acadèmia.

Rodríguez Arias era neuropsiquiatre, però molt

més marcat cap a la banda de la neurologia.

Tenia la formació psiquiàtrica que li venia del

pare, Antoni Rodriguez Morini, deixeble directe

de Giné i Partagàs. Quan fou el moment

d’accedir a les places de professor agregat de

la Universitat Autònoma de 1933, (equivalents,

menys en el nom, a les de catedràtic), va que-

dar la Neurologia per a Rodríguez Arias, i la

Psiquiatria per a Emili Mira. Acabada la guerra

Mira es va exiliar i Rodríguez Arias va patir un

temps de presó. Després va fixar més la seva

activitat en l’Institut Neurològic Municipal. A

l’Acadèmia va actuar en el grup dels metges de

l’Ajuntament, que eren un cert contrapès front

als dos grans hospitals, Clinic i de sant Pau.
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També eren del grup municipal Joaquim

Salarich,  Lluís Trias de Bes, Garcia Tornel, i

altres.  Rodríguez Arias al final, amb dificultats

visuals, fou ajudat, com a secretari general

adjunt, per Adolf Azoy, de 1980 a 1983.

L’any 1983 fou elegit nou secretari general

Joaquim Tornos Solano, anterior president del

Col·legi de metges de Barcelona, aleshores cap

de departament de medicina a la Vall d’Hebron.

Va fer la seva tasca fins el 1997. Va actuar

durant la presidència dels doctors Broggi i

Laporte, sempre amb eficàcia, discreció i tacte.

També caldria fer referència al personal de se-

cretaria, si n’ha quedat notícia, perquè al cap

dels anys queda desconegut. Així cal esmentar

al senyor Hermenegildo Tarinas Bataller, que

fou oficial de secretaria durant molts anys, es

llicencià en farmàcia i, l’any 1949, fou nomenat

acadèmic corresponent. Diu la nota de

nomenament: “Farmacèutic i Oficial de Secre-

taria d’aquesta Reial Acadèmia, durant més de

trenta anys”.  Va morir el 22 d’octubre de 1957.

Havia treballat a l’Acadèmia durant 41 anys.

Va ser un suport important  durant les

secretaries de Coroleu i Suñé Medan.
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A sobre: signatura del Dr. Emili Pi i Molist d’una acta de l’any 1855.
El secretari aleshores era elegit per un periode curt.

Secretaris generals de l’Acadèmia durant gairebé un segle; de 1886
a 1983: Lluís Suñé Molist i Lluis Comenge (a la pàgina anterior). Al
costat: Wifred Coroleu. A sota: Lluis Suñé Medan, Bel·larmi
Rodriguez Arias i Joaquim Tornos. També a la pàgina anterior,
fotografia d’un dels Llibres d’Acords de l’Acadèmia.
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Personal de secreteria més
recent de l’Acadèmia: Àngels
Gallegos, Esperança Martí-
Sensat i Marc Xifró.
A baix: Rita Martínez Buxó,
Amèlia Rodríguez Alonso
Cuevillas i Lourdes Ciuró.
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37. L’aprofitament de les

golfes. La biblioteca

E
n aquests anys es van crear

alguns seminaris, com a funció

específica de l’Acadèmia, entre ells

el de Geografia Mèdica, que era ja

evidentment un residu del passat, però

mantingut per l’interès, i importància en el seu

moment, de les Topografies Mèdiques, i també

el d’Història de la Medicina.

A les “golfes”, directament sota una teulada

que encara semblava forta, es va fer una obra

magnífica, cobrint les parets amb fusteria, amb

prestatges  també de fusta de bona qualitat, i

amb una subdivisió en petits compartiments,

com a mínimes sales d’estudi, amb el material

ben classificat segons les possibilitats del

moment. En bona part va ser obra de l’interès

del doctor Manuel Usandizaga, acadèmic

numerari, autor de diversos treballs d’història

de la medicina, entre ells una bona història del

Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

L’accés primitiu era per medi d’una escala de

caragol, que venia dels temps inicials de l’edifici,

però es va aconseguir la instal·lació d’un as-

censor, des de baix,  situat just a tocar la paret

dreta de l’entrada, per tal de tenir espai suficient

a la part superior, que tenia el sostre molt inclinat

per la teulada.

L’activitat no va ser excessiva, i l’ascensor, que

també tenia parada en el primer pis, es va anar

malmetent. Però durant anys va tenir la seva

utilitat, tot i que era petit i estret.  Amb el temps,

ja en el període  del doctor Laporte, es va posar

un nou ascensor, l’actual, dissenyat pel grup

d’arquitectes que porta el senyor Benedito, i que

fou finançat directament per la presidència de

la Generalitat. La despesa de manteniment de

l’ascensor, que de fet es fa servir poc, és un

gravamen, certament no menyspreable, per

l’economia de la institució.

Quan va començar  a fallar el recobriment de

les teules, i entrava aigua,  es van haver de

fer obres a la teulada, refer-la gairebé tota, el

que va comportar, un embrutament del que hi

havia a sota, la desorganització de la bibliote-

ca, de les sales d’estudi, i a la fi la destrucció

total del que hi havia. Avui, si no fos per algu-

na fotografia, ningú recordaria que aquell

espai, ara tan canviat per la incúria de les

obres, havia estat un lloc d’estudi i un magnífic

dipòsit de llibres.
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Dues fotografies de l’espai sota teulada, on hi hagué un
magnific espai de biblioteca, que fou destruït ran de les
obres de reparació de la teulada, i posterior instal·lació
d’un projecte de calefacció.

El Dr. Manuel Usandizaga, impulsor i primer director del
Seminari d’Història de la Medicina, i de la construcció
d’aquesta biblioteca.
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38. El “Butlletí informatiu

de la RAM de Barcelona”

(1964-1976)

E
l doctor B. Rodríguez Arias va ser

elegit secretari el 9 d’abril de 1963.

Aviat es va posar a la feina amb

idees noves. Una va ser que a més

de la revista, de contingut bàsicament científic, i

que recollia les aportacions a  les sessions, hi

hagués una publicació “menor” que recollís la

vida interna de l’Acadèmia. Així va sortir,

evidentment en castellà vist el temps en que es

vivia,  un “Boletín Informativo de la Real Acade-

mia de Medicina de Barcelona”, amb quatre nú-

meros a l’any, de 28 pàgines el primer.

Va aconseguir el finançament dels laboratoris

Hubber, de fet del senyor Félix Gallardo, que

hi posaven la publicitat. Va poder durar fins

a l ’any 1976, amb una considerable

puntual itat.  És una font d’ informació

interessant per conèixer la vida de

l’Acadèmia.

Es publiquen principalment resums dels

treballs aportats a les sessions i notícies

diverses de la vida de la institució. També hi

ha notícia, esparsa, d’activitats d’altres

acadèmies de la resta de l’estat.

Cal notar també una secció, bastant seguida,

de “Diálogos”, en que amb la signatura “R de

S. G” (el doctor Sobregrau probablement), es

pregunta a diversos acadèmics, sobre temes

molt variats. Va arribar a 28 “diàlegs”.

També es va preocupar d’editar alguns fulletons.

L’any 1962 se n’havia publicat un amb els Estatuts

de 1945 i el Reglament interior de 2 d’abril de

1962. Rodríguez Arias va publicar un primer volum

de la “Crónica” de l’Acadèmia.  Va sortir el 1967,

té 56 pàgines, i és una primera informació del que

després serà la “Nomina Academicorum”,

confegida molts anys més tard. Aquí ens dóna

notícia de l’activitat, com a encarregada de la se-

cretaria, de la senyora Concepció Castells i

Farrarons, mestra i bibliotecària, que va estar molts

anys, de 1933 a 1965, a l’Acadèmia.  Havia

substituït al senyor Tarinas, al front de la secreta-

ria. Després s’encarregà de funcions a la secreta-

ria la senyora Amèlia Rodríguez.
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Portada del Butlletí. Pàgina de salutació del
primer número, l’any 1964.

A baix: lliurament del títol d’acadèmic protec-
tor al Sr. Felix Gallardo, que ajudà a la
publicació de la Revista i el Butlletí de
l’Acadèmia.
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39. Els Congressos

d’Història de la

Medicina Catalana

L’
any 1913 es va fer el primer

Congrés de Metges de Llengua Ca-

talana, presidit per Miquel Fargas,

catedràtic de la Facultat, i en aquell

moment president de la Reial Acadèmia de Medi-

cina de Barcelona. El 1917 es féu el segon, que

havia de ser presidit per Valentí Carulla, aleshores

també president de l’Acadèmia i a més rector de

la Universitat. L’excés d’activitat el feu renunciar a

acceptar l’organització del Congrés, que fou presidit

per Joan Freixas i Freixas, més tard acadèmic

numerari. El sisè, de 1930, de represa després

de l’intèrval de la dictadura, fou encapçalat per

August Pi-Sunyer, també aleshores president de

l’Acadèmia. El 1936 es va fer el novè a Perpinyà,

presidit per Joan Puig-Sureda, acadèmic numerari.

No es van poder reprendre fins el 1976.

En aquest marc d’absència de congressos catalans

de medicina, es va convocar el 1969 i celebrar el

1970, el I Congrés d’Història de la Medicina Cata-

lana. Va ser portat, bastant personalment, per

Ramon Sarró, catedràtic de Psiquiatria, acadèmic

des del 1963, que va aconseguir, sense dificultats

l’autorització, que aleshores era preceptiva, i va

ajuntar   el seu impuls i capacitat d’organització, la

visió prou clara del que significava i una obertura.

Va voler que fos internacional, amb participació de

professors francesos i italians, amb un final a

Montpeller i una referència, més simbòlica, a la cul-

tura i llengua occitana. Va durar una setmana, de

l’1 al 7 de juny de 1970, i l’èxit fou extraordinari,

amb una gran repercussió mediàtica, amb

extenses notes diàries a la premsa local. Volia

tenir una intenció supletòria dels congressos que

no es podien fer. La seu del Congrés va ser

l’Acadèmia. Entre els encara residents a l’exili

que varen venir hi hagué els doctors Antoni Trias

i Pujol i Jaume Pi-Sunyer i Bayo.

El segon congrés es va celebrar, també a

l’Acadèmia, el juny de 1975. El tercer es feu a

Lleida el 1981, el quart a Poblet el 1984 i des

d’aleshores es fan de manera regular cada dos

anys, al ritme d’una vegada a Barcelona, a la

seu de l’Acadèmia, i dues vegades en altres

poblacions de Catalunya o els PPCC. Així, a

Manresa, Tarragona, Blanes, Alcarràs, Pollença,

La Canonja, Berga. El de 2010, el XVI, s’ha fet a

Sant Feliu de Guíxols. La Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya s’ha constituït com a seu

permanent de l’organització dels Congressos.

Tots ells han estat presidits per algun membre

numerari o corresponent de l’Acadèmia.
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Cartell del primer Congrés
d’Història de la Medicina
Catalana,  celebrat als  locals
de l’Acadèmia, amb clausura a
Montpeller.

Programa del Congrés.

El Dr. Ramon Sarró, president
del Congrés.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
130

Jacint Corbella i Corbella

Banda anunciant el Congrés, que anava des de l’Acadèmia a l’edifici de l’antiga Casa de Convalescència.

Portada del primer dels quatre volums d’actes.

Jaume Pi-Sunyer i Bayo, Josep Trueta i Antoni Trias i Pujol, tres dels assistents al Congrés, venint d’un llarg exili.
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Primer Congrés: Barcelona-Montpeller. 1970

President Dr. Ramón Sarró i Burbano

Segon Congrés: Barcelona-Montserrat. 1975

President: Dr. Manuel Carreras i Roca

Tercer Congrés: Lleida-Cervera. 1981

President: Dr. Jacint Corbella i Corbella

Quart Congrés: Poblet- Tarragona. 1985

President: Dr. Josep M. Calbet i Camarasa

 Cinquè Congrés. Barcelona. 1988

President: Dr. Didac Parellada i Feliu

Sisè Congrés: Manresa-Santpedor. 1990

President: Dr. Manuel Camps i Surroca

Setè Congrés: Tarragona. 1992

President: Dr. Josep M. Adserà i Martorell

Vuitè Congrés: Barcelona. 1994

President: Dr. Josep M. Massons i Esplugas

Novè Congrés: Blanes. 1996

President: Dr. Pere Vallribera i Puig

CONGRESSOS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA

Desè Congrés: Lleida-Alcarràs. 1998

President: Dr. Manuel Camps i Clemente

Onzè Congrés: Barcelona. 2000

Presidents: Drs. Moisès Broggi i Vallès

i Edelmira Domènech i Llaberia

Dotzè Congrés. Pollença. 2002

President: Dr. Francesc Bujosa i Homar

Tretzè Congrés: La Canonja. 2004

President: Dr. Josep M. Sánchez Ripollès

Catorzè Congrés: Barcelona. 2006

President: Dr. Manuel M. Escudé i Aixelà

Quinzè Congrés: Berga. 2008

President: Dr. Lluís Guerrero i Sala

Setzè Congrés: Sant Feliu de Guixols. 2010

President: Dr. Carles Hervàs i Puyal

Les revistes Profesión Médica i
Noticias Médicas van dedicar
números monogràfics a aquest
primer Congrés.
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40. El Bicentenari de

l’Acadèmia (1970)

any 1970 feia dos-cents anys de

la fundació de l’Acadèmia, i es van

dedicar les tasques de l’any

principalment a celebrar aquest

bicentenari. Com a conseqüència es publicà un

número extraordinari de la revista, de 82

pàgines, molt ben editat, amb nombrosos

encartaments publicitaris, de diversos

laboratoris. S’hi recullen un total de nou escrits,

dels doctors A. Pedro i Pons (2), B. Rodríguez-

Arias (2), i Benet Oliver, Pere Domingo, Valentín

Matilla (secretari de la RAM de Madrid), Félix

Gallardo i Carles Soler Dopff.

D’aquest volum cal destacar-ne alguns

aspectes. Un és la importància que dóna el

secretari general, doctor Rodríguez Arias, a la

data del 4 de maig de 1770, com a la de fundació

real de l’Acadèmia,  en que se signa la resposta

positiva a la petició de crear una Acadèmia.

Una altra és una referència que fa el

president, doctor A. Pedro i Pons, en el seu

discurs i tractant de l’estructura de l’edifici.

Diu Pedro i Pons: “La Historia de la Medicina

tiene hoy su representación en el nuevo de-

partamento situado en el piso superior del

edificio al que se accede cómodamente: las

distintas dependencias de que se compone

son idóneas para la investigación bibliogràfica

de nuestro pasado”. Aquestes instal·lacions,

de les quals en resta solament alguna

fotografia van ser destruïdes, inneces-

sariament, per la fúria del ciment, i no van

ser refetes, ni el material, que era bo, es va

aprofitar. És un dels pocs records que queda

d’aquella obra important i efímera.

L’interès continuat i organitzat per la història

va plasmar-se en la creació d’un Seminari

d’Història de la Medicina, per l’impuls del doc-

tor Manuel Usandizaga, i la convocatòria d’un

Jornada d’Història de la Medicina l’any 1964,

una altra sobre caracterologia, portada pel doc-

tor Ramon Sarró, i a la fi el Congrés d’Història

de la Medicina.
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Pàgina de la revista Tribuna Médica recordant el bicentenari de l’Acadèmia. Presideix el Dr. Agustí Pedro i Pons. Al
seu costat el capità general.

El Dr. Benet Olivé i Rodés, acadèmic més antic, llegint el seu discurs i monografia recollint les intervencions amb
motiu del bicentenari.
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Els doctors Pere Domingo, i Bel·lamí Rodríguez-Arias, secretari, en les seves
intervencions durant els actes del Segon Centenari de l’Acadèmia (1970)
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Cap els temps actualsFFFFF
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41. La crisi de 1979.

Fins a la nova revista

de 1986

L
es dificultats econòmiques van fer

que la revista, els Anales que

venien des del 1945, no

permetessin seguir amb la seva

publicació. En un cert moment, bastant llarg, la

revista havia arribat a ser gairebé mensual i

formava volums de més de quatre-centes

pàgines. Estava molt ben impresa, amb paper

de bona qualitat, fotografies. Després passà a

quatre números/any, fins el 1979, mantenint

la seva qualitat de presentació. L’administració

estava al carrer de Berlín 42, seu de Laboratoris

Hubber.

El 1980 sortí només amb dos números,

relativament voluminosos, i canvi d’admi-

nistració, que passava a  ser Editorial Rocas

(Laforja, 138), que portava el doctor Manuel

Carreras Roca, acadèmic numerari. El 1981 no

va aparèixer i el 1982 apareixen dos números i

s’atura. Hi haurà tres anys sense revista.

El 1986 reapareix, amb un títol i presentació

diferent. És la “Revista de la Reial Acadèmia de

Medicina de Barcelona” (que després passa a

ser de Catalunya) amb portada de color groc,

que tindrà tres números cada anys, i està diri-

gida pel doctor Francisco Garcia Valdecasas.

Des d’aleshores ha seguit de manera continua-

da, amb algunes modificacions. També van

sortir alguns números extra com a suplement,

dedicat a algun tema específic. Sots-director era

el doctor Santiago Vidal Sivilla i el secretari

eficaç de la revista fou el doctor Francesc

Climent i Montoliu

El 1998 es fa càrrec de la publicació Edicions

Doyma, el format canvia, és més gran, però

manté el títol i el color groc, i el nou director és

el doctor Màrius Foz. Es va poder mantenir amb

una certa regularitat, pràcticament durant tota

la presidència  del doctor Josep Laporte. Cap el

final les dificultats de finançament van fer que

l’aparició dels números es retardés.

Amb una nova empresa, Ediciones Pulso, la

revista ha pogut seguir, amb algun període

de dificultat, i alentiment, fins que el 2007

s’ha pogut normalitzar i recuperar el ritme.

Ara el director és el doctor Josep Carreras i

Barnés i ha passat a tenir quatre números

cada any.
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Portades de l’època moderna de la revista de
l’Acadèmia, amb el nom de Barcelona i després de
Catalunya. Portada també d’un dels suplements.

La revista ha tingut en aquest període tres
directors, els acadèmics doctors Francisco Garcia
Valdecasas, Màrius Foz i Josep Carreras, que és
l’actual.
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42. El canvi de nom.

Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya

J
a s’ha dit que l’Acadèmia es va fun-

dar amb el nom de “Academia Mé-

dico Práctica de Barcelona”. Des

d’aleshores ha tingut diverses

denominacions, en relació principalment a canvis

polítics. El 1785 se li concedí el títol de Reial, que

algunes vegades se li ha tret, així al començament

del regnat d’Isabel II; quan la primera República,

també quan la segona, i en aquest cas el nom es

catalanitzà. La denominació més clàssica ha estat

la de “Real Academia de Medicina y Cirugía de

Barcelona”. El castellà ha estat la llengua dominant,

imposada, durant la major part dels anys de la

història de la institució. El català que durant molts

anys, abans de la Renaixença, no estava en ús en

el món acadèmic ni científic, arribà quan la Repú-

blica, però després de la guerra  fou bandejat. Ara

torna a ser la llengua de l’Acadèmia.

Els canvis s’han referit a la titulació concreta

de Reial, la llengua de la institució, el contingut

(Medicina, Medicina i Cirurgia, Mèdico Pràctica),

i només una vegada, l’última, a  l’abast territo-

rial o àmbit de l’Acadèmia.

L’últim canvi, fins ara,  es va aprovar  en el Ple

de l’Acadèmia de 10 de desembre de 1991,

quan es va acordar canviar el vell nom de “Reial

Acadèmia de Medicina de Barcelona” –que era

el que constava en els Estatuts anteriors de

1988—pel de Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya (Resolució de 4 de maig de 1992,

DOG de 18.05.1992).

Aquesta ha decisió ha comportat l’interès, i

necessitat, d’ampliar la procedència dels

nostres membres numeraris. Calia que hi

haguessin  representants de tot Catalunya.

L’increment de la facilitat de comunicacions ha

ajudat a fer-ho realitat. El primer acadèmic

numerari dels que en principi i per algun temps

en vam  dir “forans” va ser el doctor Manuel

Camps i Surroca, de Lleida,  que va ingressar el

25 de març de 2001. Actualment ja hi ha

representades les regions sanitàries de Lleida,

Tarragona, Catalunya central i Girona.

La mateixa tendència s’ha donat en el cas dels

acadèmics corresponents, dels quals bastants

són no residents a l’àrea metropolitana de Bar-

celona. La conversió d’un dels premis, el de

Topografies, avui obsoletes, pel nou premi de

Medicina i Sanitat Comarcals ha portat a més

estudis sobre la medicina en el territori català.
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L’any 1992 l’Acadèmia va adequar el seu nom a la realitat geogràfica del país on feia la seva funció i adopta el de
“Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”. Aquest fet ha permès la incorporació de nous membres procedents
de diferents regions sanitàries de Catalunya: els doctors Manuel Camps i Joan Viñas de Lleida; els doctors Lluís
Masana i Romà Massot de la demarcació de Tarragona-Reus; el doctor Lluís Guerrero de la Catalunya Central, i el
doctor Ramon Brugada, electe, de la demarcació de Girona.
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43. El pas  de les

acadèmies a la

Generalitat de Catalunya

L’
Acadèmia de Medicina, amb el nom

d’Acadèmia Médico Práctica es va

crear l’any 1770 i tenia una

dependència directa del rei,

aleshores Carles III. Poc més tard, l’any 1785,

se li concedí el títol de Reial.

Els canvis de 1830-1831 van fer que hi

hagués una sola Acadèmia Nacional de Medi-

cina, que tenia la seva seu a Madrid. Les altres

foren considerades com a Acadèmies de

districte. Aquesta situació, de dependència i

inferioritat respecte a la Nacional, si més no

entre altres coses pels mitjans de que es

disposava, ha durat fins a la instauració de

l’estat de les Autonomies, és a dir més de

cent cinquanta anys.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979

estableix, en el seu article 9, que “La Generalitat

de Catalunya té competència exclusiva sobre

les matèries següents: ... 7. ...Les Acadèmies

que tinguin llur seu central a Catalunya”.

Un decret de 1987 marca que “La Generalitat

de Catalunya assumeix competències exclusives

en matèria d’Acadèmies amb seu central a

Catalunya” (Decret 120/1987, de 9 d’abril). El

mateix any s’estableix un Registre d’Acadèmies.

El decret de 6 de novembre de 2001 crea el

Consell Interacadèmic de Catalunya i marca el

foment i ajut que cada Acadèmia ha de rebre

del departament corresponent del Govern. L’any

2003 s’estableix el primer conveni de

finançament amb la Conselleria de Sanitat (ara

Conselleria de Salut), que en aquell moment  va

tenir una validesa quadriennal, essent conseller

de Sanitat el doctor Fèlix Pomés.  De tota mane-

ra el finançament de l’Acadèmia, com a institució

pública, no ha arribat encara a una situació

d’estabilitat. Fruit d’aquest Consell Interacadèmic

hi ha les reunions anuals, organitzada cada any

per una acadèmia per ordre d’antiguitat i rotatori.

L’Acadèmia de Medicina va organitzar la de l’any

2001.  De tota manera en temps de la Repúbli-

ca ja es va fer una “Primera sessió

interacadèmica”, el dia 14 de desembre a

l’amfiteatre de l’Acadèmia de Medicina, plena de

discursos, i en la que el doctor Jaume Peyrí, va

impartir una conferència sobre “Metges filòsofs

i metges artistes”.   Presidí el Sr. Eduard Toda,

president de l’Acadèmia de Bones Lletres, la més

antiga de Catalunya.
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Normes que regulen la base jurídica de l’Acadèmia.
Decret 120/1987 de 9 d’abril. Transfereix les acadèmies a la Generalitat.

Decret de creació del Consell Interacadèmic.

Reunions interacadèmiques. 1931 I 2002.
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44. La diversitat d’estatuts

i reglaments

C
al fer una petita recapitulació per

saber on estem.

L’Acadèmia va tenir estatuts des

de poc després del  seu inici i ja es van publicar

en el volum d’actes de 1798. Els primers

estatuts són els de 21 de setembre de 1786,

després que l’any anterior fos concedit el títol

de Reial. Es troben al primer volum d’actes de

l’Acadèmia de 1798. Consten de 41 punts o

articles, i en ells l’Acadèmia té una plena

independència de funcionament. En el mateix

volum ja es recullen dues “Adiciones” als

Estatuts, una curta de 1796 i una més llarga,

sobre el tipus de socis, amb setze articles, el 7

de juny de 1797.

Els canvis importants venen amb el Reglament

de 31 d’agost de 1830, que treu la independència

a les acadèmies que passen a dependre de la

“Real Junta Superior Gubernativa”.

Un canvi de sentit invers, amb obertura limita-

da, no arriba fins el 16 de setembre de 1874

en que el president del Poder Executiu de la

República, sanciona el projecte enviat al

govern.  Poc després el 14 de maig de 1886

s’aproven uns nous “Estatutos de las Acade-

mias de Medicina de Distrito” que van tenir

una vida molt l larga i consolidaven la

dependència de totes les Acadèmies respec-

te a la de Madrid.  HI ha Reglaments de 1892

i 1920 i uns nous estatuts de 17 de novembre

de 1945, que no solucionen res.

Els canvis importants no venen fins que després

de la creació de l’Estat de les Autonomies,  les

acadèmies van sent transferides, desapareixent

així la dependència respecte a l’Acadèmia de

Madrid. Els Estatuts actualment vigents van ser

aprovats en sessió extraordinària del Ple de

l’Acadèmia de 17 d’abril de 1997, publicats en

el DOGC de 3 d’octubre de 1997.

L’any 2003 es va publicar un fulletó que reunia

el text dels Estatuts (52 articles i una disposició

final) i el Reglament que desenvolupava el

contingut d’alguns articles.
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Portades o primera pàgina de diversos estatuts de l’Acadèmia, de 1798 i 1945.
També l’edició de 2003 que recull l’estatut actual.
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45. Les obres de

restauració de l’edifici

E
l tema molt greu de l’obligada

reparació de la teulada va dur a una

etapa, en la que embrancant-nos

amb més obres, i aconseguint un

finançament extraordinari, tot i que a la llarga

insuficient, va hipotecar pràcticament l’activitat

de l’Acadèmia durant les presidències dels

doctors Josep Laporte i Jordi Sans.

En la presidència del doctor Laporte (1993-

2002) s’acordà fer un pla general de rehabilitació

de l’edifici, que s’encarregà a l’equip

d’arquitectes encapçalat pel Sr. Benedito. Es

va fer un projecte que pujava cent milions de

pessetes, molt per sobre de les possibilitats

de l’Acadèmia. Es podia fer en diverses fases.

Amb l’ajut de la senyora Júlia Garcia-Valdecasas,

aleshores delegada del govern a Catalunya,  es

signà un conveni amb el ministeri de Foment,

en el que aquest aportava la meitat de la xifra

esmentada, i l’Acadèmia havia de buscar la res-

ta de subvenció. El tema inicial era la teulada,

en part ja encarrilada amb l’aportació de la

Fundació Getty.  La rehabilitació havia de

comprendre tot l’edifici. Aportacions molt nota-

bles de la Diputació de Barcelona, i de l’obra

social de la Caixa de Catalunya, a més de la

Fundació Pere Virgili, van permetre cobrir amb

escreix la part que corresponia a l’Acadèmia.

Es va refer el hall d’entrada, on ja s’havia posat,

amb subvenció de la Presidència de la

Generalitat, un nou ascensor i es rehabilità la

làmpada i part de l’amfiteatre.

El ministeri de Foment durant anys va deixar a

l’aire la seva subvenció, fins que amb el canvi

de govern de 2004 es va aconseguir reactivar

el conveni –aquest i altres que estaven parats

pel ministeri— . La signatura final va ser el

desembre de 2005, i l’ingrés dels diners per a

poder pagar les factures pendents no arribà fins

el gener de 2006.

En el seu malauradament curt temps de

presidència, 2003-2004 el doctor Jordi Sans

va aconseguir un generós finançament privat

per a refer les sales que ara són despatx de

presidència i biblioteca annexa, seminari

d’història de la medicina, juntament amb els

espais de l’ala mar de l’edifici, on els serveis

van substituir una part de la biblioteca, i el recinte

de secretaria. Els canvis han estat notables.
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Visió de la teulada de
l’Acadèmia quan les obres de
restauració.

Plànol de l’Acadèmia.

Plaques de reconeixement per
l’ajut a obres de restauració.
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E

46. La fundació

Pere Virgili (FPV)

l funcionament de l’Acadèmia, i

sobretot el compromís de les

despeses per les obres ens va

obligar  a cercar una via possible

de finançament, si més no a curt termini, i

afavorit en bona part per la considerable

projecció social, dins del món sanitari, del doc-

tor Josep Laporte, aleshores president.

Va aconseguir la constitució d’una Fundació que

havia de vehicular els fons que es poden captar.

Calien deu patrons inicials per assolir, amb

500.000 ptes. cadascun, la quantitat de 5

milions de pessetes, necessàries per a consti-

tuir la Fundació. Van ser: Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya,  Acadèmia de Ciències

Mèdiques de Catalunya i de Balears, Banc

Sabadell, Col·legi Oficial de Metges de Barcelo-

na, Fundació Dr. Antoni Esteve, Fundació Espriu,

Fundació Mèdica Catalana, Fundació Puig,

Fundació Uriach 1838 i Nestlé España SA. Altres

laboratoris van ser membres honorífics i

protectors de la Fundació, amb aportacions

anuals.

La Fundació va rebre el nom de Pere Virgili, fun-

dador del Reial Collegi de Cirurgia, i l’estàtua el

qual presideix el nostre amfiteatre anatòmic.

Es va constituir el dia 15 de maig de 1997,

sota la direcció experta del notari senyor López

Burniol,  i durant bastants anys ha estat un

element cabdal en el nostre finançament per

l’activitat ordinària.

La seva finalitat principal és donar suport a les

activitats de la RAMC, principalment en les seves

necessitats econòmiques per al manteniment

de l’edifici, dotació d’estructures i foment de

l’activitat científica (edició de la revista

principalment).

Les adhesions regulars a la Fundació són de

tres nivells diferents. Els membres honorífics

de la FPV, que són els que fan les aportacions

més grans; els Protectors de la Fundació, amb

aportació menor, i finalment, a títol individual

els Amics de la Fundació,  formats

pràcticament per acadèmics, amb una

aportació personal.

Actualment la Fundació Pere Virgili s’ha

constituït en un suport indispensable per a

garantir la possibilitat de totes les despeses

extraordinàries de l’Acadèmia.
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Portada d’una de les
memòries de la Fundació
Pere Virgili.

Pere Virgili, creador del
Reial Col·legi, que ha
donat nom a la Fundació
que vetlla pel sosteniment
de l’Acadèmia

Plaques de reconeixement
de dos dels membres més
actius en la protecció de
l’Acadèmia.
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47. El conveni amb

l’Acadèmia Nacional

de Medicina de Mèxic

Acadèmia manté una relació estreta

amb l’“Academia Nacional de Me-

dicina de México”. Hi havia hagut

contactes antics, a nivell individual,

entre acadèmics catalans i mexicans,

principalment com a  conseqüència de l’exili.

L’any 1985 un terratrèmol va destruir una part

de la ciutat de Mèxic, i entre els danys hi hagué

la pèrdua de l’estàtua d’Esculapi que era un

símbol de l’Acadèmia mexicana.

Hi hagué un primer contacte, el juny de 1988,

entre tres membres de la nostra Acadèmia, que

també ho eren de la de Farmàcia, a la qual

representaven els doctors Valdecasas, Sabater i

Uriach,  i la “Academia Nacional de Ciencias Far-

macéuticas de México”. A partir d’aleshores es

va establir també una relació entre les acadèmies

de Medicina, i el 23  d’abril de 1992 es va cele-

brar, a l’amfiteatre  Gimbernat, la recepció dels

primes acadèmics mexicans, a proposta del doc-

tor Valdecasas. Aleshores van ingressar els

doctors Víctor Espinosa de los Reyes, Adolfo

Martínez Palomo y Francisco Durazo Quiroz.

L’any següent, el 30 d’abril de 1993, amb els

actes del 130 aniversari de l’Academia Nacional

de Medicina de México, van ingressar quatre

membres de la nostra corporació, els doctors

Moisès Broggi, Josep Laporte, Francisco Garcia

Valdecasas i Jacint Corbella.  En aquell acte es va

fer donació, per part de l’Acadèmia de Barcelona,

d’una reproducció de l’estàtua d’Esculapi que hi

ha al vestíbul de la nostra Acadèmia, i que és una

reproducció fidel de l’estàtua trobada a Empúries.

Des d’aleshores hi ha hagut visites d’intercanvi

sovintejades, potser més per part dels

acadèmics mexicans que dels catalans, i

passen d’una dotzena els acadèmics mexicans

que són corresponents de la nostra institució.

Cal dir també que les gestions han estat

impulsades principalment pel doctor José M.

Garcia Valdecasas Rath.

El mes d’octubre de 2000 es va signar, entre

els presidents en aquell moment doctors Josep

Laporte i Enrique Wolpert, durant una de les vi-

sites a Barcelona, el conveni de col·laboració

entre les dues Acadèmies.

Cal dir també que tres dels presidents d’una

de les dues institucions han nascut en una ban-

da de l’Atlàntic i han fet la seva tasca a l’altra.
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Són els presidents Magí Puig i Solanes, nascut

a Barcelona el 1905 i mort a Mèxic el 2005,

poc abans de fer cent anys. Fou president de la

institució mexicana el 1954. El segon president

mexicà nascut a Barcelona, és el doctor Pelai

Vilar i Puig, n. Barcelona, 1937, i president el

1996. Per la nostra banda el doctor Bartomeu

Robert va néixer a Tampico l’any 1842 i fou

president de l’acadèmia catalana de 1883 a

1890.

Els presidents Wolpert i Laporte que van signar el conveni de cooperació entre les
Acadèmies de Mèxic i Barcelona.

El Dr. Bartomeu Robert, nascut a Mèxic i president de l’Acadèmia de Barcelona, i els doctors
Pelai Vilar i Magí Puig i Solanes, nascuts a Barcelona, i presidents de l’Acadèmia de Mèxic.
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A sobre, logotip de l’Acadèmia Nacional de Medicina de Mèxic amb l’estatua d’Esculapi.

A sota: visita de quatre presidents de  l’Acadèmia de Mèxic el gener de 2007 a Barcelona. Drs.
N. Treviño García-Manzo, R. Lisker, J. Corbella, E. Garcia Procel, i M. Ruiz de Chávez.
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48. Una nova revista

per l’Acadèmia.

Gimbernat

P
rincipalment com a conseqüència

dels Congressos d’Història de la

Medicina Catalana, es va començar

la publicació l’any 1984 de

“Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Me-

dicina i de la Ciència”, que edita dos volums cada

any, d’unes tres-centes pàgines cadascun,

recollint així les comunicacions als Congressos,

però també altres treballs, principalment els

presentats a les sessions de la Societat Catala-

na d’Història de la Medicina, de l’Acadèmia de

Ciències Mèdiques, a reunions fetes en diverses

ciutats de Catalunya (Ripoll, Vic, Solsona, Iguala-

da, Calella,) i també aportacions lliures. L’editava

el Seminari Pere Mata, del departament de Salut

Pública de la Universitat de Barcelona. A partir de

l’any 2007, en el volum 47,  l’edició és conjunta

d’aquest Seminari i de la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. Està integrada en el pro-

grama RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert)

i per tant està al lliure abast de tothom qui la

vulgui consultar. Actualment constitueix el fons

més important i nombrós de publicacions sobre

història de la medicina catalana. El nom vol re-

unir, en una simbòlica sageta de dues puntes, el

record d’Antoni Gimbernat, professor del Reial

Col·legi de Cirurgia, que dóna nom a l’amfiteatre

anatòmic de l’Acadèmia, i el seu fill, Carles

Gimbernat, metge i savi geòleg que va fer estudis

importants sobre el massís alpí.

La revista va iniciar l’any 2000 una secció “Medi-

cina d’Occitània”, que intenta mantenir viu el re-

cord de les activitats mèdiques, fetes en les terres

occitanes, amb l’esment principalment de l’Escola

de Montpeller, que un temps fou l’escola més

important de medicina del món. També les

activitats de les altres zones occitanes, des  de

l’Aquitània i la Gasconya fins a la Provença. La

revista de l’Acadèmia també ha iniciat aquesta

secció l’any 2007. En els dos casos es tracta

d’articles breus recordant l’obra de personalitats

occitanes importants. Gimbernat havia iniciat una

secció d’iconografia, precisament amb el retrat

d’acadèmics antics i una breu nota biogràfica.

L’increment dels fons gràfics de l’Acadèmia  ha

aconsellat més fer publicacions monogràfiques,

amb el títol “Gimbernat Gràfic” en que s’aplegui

material sovint molt dispers, referent a la nostra

medicina. El primer volum es va dedicar al

Centenari de l’Hospital Clínic (1906-2006). Van

seguir els relatius a l’Institut de Fisiologia, i els

Balnearis antics de Catalunya, i el quart és aquesta

Memòria Gràfica de l’Acadèmia de Medicina.
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Portada de la revista Gimbernat, incorporada a
l’Acadèmia, en coedició amb el Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona. I un
número monogràfic.

Logotip del Seminari Pere Mata.

Portada d’un número de la sèrie Gimbernat
Gràfic, el dedicat a l’Acadèmia. Amb el títol
genèric “Història gràfica de la sanitat catalana”.
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49. Un primer segell

per l’Acadèmia (2007)

A
partir de l’any 2007 la Fàbrica Na-

cional de la Moneda i Timbre,

encarregada de les emissions

oficials de segells de correus per

a tot l’estat va obrir una nova via, denominada

“Tu sello”, en la que institucions i particulars

podien demanar, amb unes certes condicions,

l’emissió d’un segell de correus, de plena

validesa postal. S’havia fet en algun altre país,

i aquesta possibilitat va tenir un cert èxit, tot i

que encara és poc coneguda.

Dins d’aquest corrent de connexió entre la me-

dicina i la filatèlia, que ara no està pas en el

seu millor moment, pel canvi en les tècniques

dels enviaments, postals o per e-mail,

l’Acadèmia ha volgut utilitzar una via de difusió

que encara és prou àmplia i té molts adeptes

en el mateix camp dels metges. De fet hi ha

una literatura relativament extensa sobre el

tema.

L’Acadèmia va demanar l’edició d’un segell

propi, que es va concedir i editar el mes de març

de 2007. Consisteix en una fotografia en color

de l’amfiteatre anatòmic, la sala Gimbernat.

La mateixa fotografia, que ja estava en el fulletó

turístic per a fer conèixer l’Acadèmia, i en el

cartell d’algun Congrés celebrat aquí (Les XXII

Jornades Mediterrànies de Medicina del Treball,

2003), està també en el “poster” indicador de

les visites a l’Acadèmia.

Després s’ha seguit amb aquesta idea de

deixar constància filatèlica de l’Acadèmia. Pel

2008 es va programar un segell amb la imatge

de la revista groga de l’Acadèmia, precisament

amb el número 2 de l’any, que era el de

l’homenatge al doctor Moisès Broggi, en el seu

centenari.

L’any 2009 s’ha fet un segell  amb la imatge

de la façana de l’Acadèmia, treta d’un dibuix de

1929, reinterpretat per Emili Huguet, amb motiu

del vuitantè aniversari de la nova seu (1929-

2009).

El 2010 hem començat amb un segell, només

en blanc i negre, en emissió de 30 de març de

2010, reproduint l’antic escut del Reial Col·legi

de Cirurgia, amb motiu del 250 aniversari de la

fundació del Col·legi.
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Quatre segells de correu, amb plena validesa
postal per un franqueig ordinari, dins de les
emissions “Tu sello”.  Estan dedicats a
l’amfiteatre anatòmic (2007), la revista (2008),
el 80 aniversari de la instal·lació a la seu ac-
tual (2009) i el 250 aniversari del Reial Col·legi
de Cirurgia (2010).

A dalt. Segell que va emetre el correu de Vene-
zuela, en homenatge a August Pi-Sunyer en el
centenari del seu naixement i envelop de pri-
mer dia de circulació.
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50. L’any del centenari

del doctor Moisès Broggi.

(2008)

É
s encara un fet excepcional que un

acadèmic compleixi cent anys. Per

les dades que coneixem fins ara

hi ha hagut cinc membres de

l’Acadèmia que han arribat a l’edat centenària.

Són dos acadèmics numeraris, els doctors

Bel·larmí Rodríguez Arias (1895-1997), i Moisès

Broggi (n. 1908). I tres acadèmics d’honor, els

doctors Juan José Barcia Goyanes (1901-

2002), Enric Fernández Pellicer (1996-2000) i

Rita Levi-Montalcini, el centenari de la  qual,

l’abril de 2009, va ser motiu d’una  celebració

nacional a Itàlia, amb una participació ben acti-

va de l’homenatjada.

En el cas del doctor Moisès Broggi i Vallès, com

ho fou també el del doctor Fernández Pellicer,

als cent anys complerts encara assisteix a les

reunions, amb una gran assiduïtat. Ha estat

president de l’Acadèmia durant un període llarg

(1979-1993), després president d’honor. El Ple

de l’Acadèmia acordà designar les activitats  de

l’any 2008, com a “Any del Centenari del doc-

tor Moisès Broggi”. La sessió principal es va

fer el dia 1 d’abril, poc abans del dia de

l’aniversari (el 18 de maig), per evitar una

sobrecàrrega, que el doctor Broggi ha

administrat de manera sorprenent. L’any ha

estat ple d’homenatges, d’institucions

mèdiques, que s’han allargat al 2009, també

d’institucions ciutadanes, destacant la

concessió de la medalla d’or de la Generalitat

de Catalunya que se  li va imposar  el mes de

setembre. El doctor Broggi s’ha convertit en una

icona de la medicina catalana. A banda de la

seva personalitat hi ha ajudat la publicació de

dos volums de memòries, que han tingut un

èxit editorial i mediàtic importants. L’Acadèmia

li ha dedicat un número monogràfic de la Revis-

ta (2008/2), amb un desenvolupament

iconogràfic relativament estens.

Com a president cal fer notar que es va trobar

amb una Acadèmia en crisi, tant en els aspectes

econòmics i de subvenció com de deteriorament

de l’edifici, que no havia estat pràcticament

objecte de reparacions  i manteniment des de

la seva reinauguració el 1929. La pèrdua del

suport dels laboratoris Hubber, sostinguts per

Félix Gallardo, va fer que la revista es veiés

obligada a suspendre la seva publicació durant

més de tres anys, 1983-85. El 1986 es pogué

reprendre. Per altra banda la teulada, no tocada

des de feia molts anys, va començar a fallar, a
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tenir degotalls, que en algun moment de pluja

forta, més a la tardor, permetien l’entrada

d’aigua a l’interior. A més es descobrí una pla-

ga de tèrmits, que destruïen el bigam de fusta,

que era sòlid del segle XVIII, però calia protegir-

lo Les gestions fetes personalment pel

president Broggi, amb la col·laboració dels

doctors Gregorich i Agustí Peypoch, van

aconseguir una subvenció parcial de la Fundació

Getty, que fou complementada pel govern de la

Generalitat, amb l’ajut del doctor Josep Laporte,

acadèmic, i conseller, primer de Sanitat i

després d’Educació del govern de Catalunya.

Portada del segon volum de les memòries del doctor
Moisès Broggi.

Fotografia del doctor M. Broggi en un quirofan quan la
guerra civil

Homenatge al doctor Moisès Broggi ofert per l’Acadèmia
de Ciències Veterinàries de Catalunya i Col·legi de
Veterinaris de Catalunya, en el seu centenari. A la taula.
Francesc Puchal, Angelina Trias (senyora Broggi), Moisès
Broggi, Montserrat Tura, consellera de Justícia i Josep
Llupià, president de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries.
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51. La continuïtat

dels premis

J
a s’han esmentat en tractar del

segle XIX, i la importància que van

tenir alguns d’ells en el seu

moment, sobretot els de Topo-

grafies (en el concepte aleshores vigent de

Geografia Mèdica), els relatius a les condicions

de treballs dels obrers, o els d’epidèmies. Avui

els seus enunciats s’han anat transformant

d’acord amb el temps, el progrés i les noves

situacions.

Ara l’Acadèmia publica de manera regular, cada

any, un cartell de  premis i els atorga en sessió

pública, pràcticament sempre en la inauguració

de curs. Alguns premis han tingut una vida

llarga, i àdhuc algun perdura, i altres més curta.

També han estat una font important de recepció

de treballs.

Durant el segle XIX els premis importants de

l’Acadèmia van ser dos. El primer era el del

doctor Francesc Salvà i Campillo, dotat per

aquest acadèmic l’any 1791. No es va conèixer

el nom del seu creador fins després de la seva

mort l’any 1828. Inicialment s’atorgava com a

premi una medalla d’or d’una unça. El primer

guanyador, el 1792, fou Francesc Llansol, amb

la descripció d’una epidèmia de febrers tercianes

observada a Alzira.

El segon premi important era el de Topografies

Mèdiques, que ha estat una notable font de

memòries per a l’Acadèmia. Consta com a primer

guardonat el doctor Francesc Arró, l’any 1854, amb

una Topografia mèdica de Barcelona. De fet no

són comunicacions petites sinó monografies

extenses, algunes de les quals es van publicar

com a llibre, i fins i tot alguna s’ha reeditat en els

últims temps. Gairebé esgotada l’empenta de les

topografies, per disminució de l’interès per aquest

tipus d’estudis, es va modificar la seva orientació,

destinant-lo a  temes d’interès local. És el premi

de Medicina i Sanitat comarcal, actualment amb

una vida ben activa.

Més endavant es va dotar també el premi Garí,

amb una primera adjudicació, només accèssit, l’any

1881. La depreciació constant dela moneda ha

fet que les dotacions quedessin absoletes.

En la mateixa línia de fer una donació per a

mantenir econòmicament la dotació d’un premi,

encara estan en vigor dos premis destinats a

l’especialitat d’urologia. Un és la beca llegada
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pel doctor Antoni Puigvert i Gorro, ara premi de

la Fundació Puigvert, i el segon és el premi dels

doctors Salvador i Josep M. Gil-Vernet.

En aquesta línia de premis recents hi ha el que

atorgan conjuntament la Reial Acadèmia de Me-

dicina i la Societat Catalana de Trasplantaments,

per a un treball sobre aquest tema publicat en

la bibliografia mèdica internacional, per autors

espanyols. És un dels que actualment té més

concursants. Igualment cal destacar el premi

a la millor tesi doctoral presentada, cada any,

en una de les facultats de medicina de

Catalunya.

- PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DOCTOR

SALVÀ i CAMPILLO

- PREMI DE MEDICINA i SANITAT COMARCALS

- PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA

DE CATALUNYA

- PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

- PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR

I JOSEP MARIA GIL-VERNET

- PREMI FUNDACIÓ PUIGVERT

- PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE

TRASPLANTAMENT

- PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL

CARTELL DE PREMIS ANUALS

Fotografies de tres acadèmics corresponents per
premi: José Jiménez-Castellanos (1952), que fou
després president de l’Acadèmia de Sevilla; Fèlix
Pumarola Busquets (1954), més tard acadèmic
numeràri de Farmàcia, i Conrad Curtó i Soler
(1991), que guanyà un dels premis de Sanitat Co-
marcal, per estudis sobre els aspectes sanitaris
d’arxius parroquials.

Lliurament del premi al Dr. J. Nadal Abella (2009),
de mans del Dr. Moisès Broggi.
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52. Els Acadèmics

d’Honor

É
s el nivell màxim que pot tenir una

persona que no resideixi dins de

l’àmbit geogràfic de l’Acadèmia, és

dir a Catalunya. El seu nombre és

molt restringit, i sol concedir-se a persones de

rellevància internacional, residents a l’estranger,

amb independència del seu origen nacional. La

seva estructura, nombre i denominació han variat

al llarg dels anys. En els estatuts actuals hi ha un

màxim de 10 de nacionalitat espanyola i 10

estrangers. En els estatuts de 1945, la seva xifra

era de 3 i 6 respectivament. Abans, en els estatuts

de 1920, es parlava d’acadèmics honoraris,

comprenent els acadèmics numeraris que havien

deixat de ser-ho, per canvi de residència, o per

altres raons. En algunes èpoques han estat menys

definits, o no es preveien. La llista equivalent ini-

cial hauria començat el 1790 amb Félix Vic d’Azyr,

i aleshores hi hagué Orfila i Bally, més tard

presidents de l’Acadèmia de Medicina de França.

Amb una equiparació actual comencen a tenir

interès a partir dels anys 30 del segle XX. Abans

alguns amb un nivell molt alt, inclòs algun

guardonat amb el premi Nobel, estaven entre

els corresponents estrangers. També ho va ser

Santiago Ramon y Cajal, l’any 1922.

Un dels primers va ser Karl Neuberg, professor

en el Kaiser Wilhem Institute de Berlín, una de

les personalitats més actives de la bioquímica

del seu temps, proposat en diverses ocasio-

nes al premi Nobel de Fisiologia o Medicina.

Fou escollit per a l’Acadèmia l’any 1932,

juntament amb Emil Abderhalden, Albert

Calmette i Walter Cannon. Va ser mestre

d’alguns membres del nostre Institut de

Fisiologia, principalment Cèsar Pi-Sunyer i Bayo

i Jordi Folch.  El 1941 fou escollit Gerard

Domagk, el descobridor de l’interès de les

sulfamides pel tractament de les infeccions.

El 1948 ho va ser Alexander Fleming, el 1972

Severo Ochoa i el 1973 Ulf von Euler, que

abans era corresponent.  La recepció

d’investigadors guardonats amb el premi Nobel

no es va reprendre fins el 2005, amb la vinguda

James Watson i de Rita Levi-Montalcini, i el

2008 amb Jean Dausset.

En aquesta categoria hi ha també bastants

científics catalans, de primer ordre, que

exerceixen la seva tasca fora del país,

principalment als Estats Units. En algun lloc hem

pogut dir que la capital de la medicina catalana

estava a Nova York.
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Tres dels primers acadèmics d’honor (aleshores amb el nom d’honoraris) de l’Acadèmia: Santiago Ramon y Cajal
(nomenat el 1922), Karl Neuberg (1932) i Gerard Domagk (1941).
A baix: Acte de recepció de sir Alexander Fleming com Acadèmic d’Honor, el juny de 1948.
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Acadèmics d’honor. Severo Ochoa (1972) i Ulf von Euler (1973), que abans havia estat acadèmic corresponent.
A baix: Recepció de James Watson com acadèmic d’honor el maig de 2005.
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El doctor Moisès Broggi juntament amb
la doctora Rita Levi Montalcini, en la
cerimònia de lliurament del diploma
d’Acadèmic d’Honor, en un acte a
Sabadell el mes de novembre de 2005.

Lliurament a la ciutat de Mallorca, en la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, del diploma i
medalla d’Acadèmic d’Honor  a Jean Dausset, resident a Mallorca, el desembre de 2009. D’esquerra a dreta,
doctors:  Jacint Corbella, Edelmira Domènech, Macià Salvà, Josep Miró, Jean Dausset (assentat), Alfonso Balleste-
ros president de l’Acadèmia Balear, Josep Tomàs i Bartomeu Anguera.
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53. L’arxiu Iconogràfic

Històric de la Sanitat

Catalana Gaspar Sentiñon

L’
existència creixent de documentació

gràfica, tant als arxius de l’Acadèmia

de Medicina, com a les Unitats

d’Història de la Medicina i de Me-

dicina Legal  i el Seminari Pere Mata de la

Facultat de Medicina, com a l’Arxiu de Ciències

de la Salut de Manresa, han conduit a unir

esforços fent una estructura única, que  amb la

possibilitat d’assolir un nivell alt. Tenir el mate-

rial digitalitzat permet  que estigui  a disposició

immediata des dels diversos llocs.Així s’ha

constituït el que es denomina a “Arxiu  Iconogràfic

Històric de la Sanitat Catalana Gaspar Sentiñón”.

El document fundacional, unint els esforços de

les tres institucions, data de 11 de juny de 2006.

Les seves finalitats principals són:  1. Reunir

tot el material gràfic possible, relatiu a la història

de la sanitat catalana. Com a inici tenim el que

aporten les tres institucions fundadores, i per

ara ja hem tingut també cessions d’altres

companys.  2. Classificar-la i posar-la en format

digital, perquè pugui estar a disposició de qui

ho demani. 3. Posar-la a la pàgina web de

l’Acadèmia, amb els links necessaris, per a

poder ser de consulta fàcil per a tothom. 4.

Servir d’estímul per a poder reunir esforços en

aquest sentit, i incrementar el patrimoni gràfic

de la història de la nostra medicina.

El nom, com es diu en altre lloc, és en record de

Gaspar Sentiñon i Cerdaña (1836-1902), el

retrat del qual va acordar l’Acadèmia, de forma

unànime, col·locar-lo entre els dels seus

membres, ran de la seva mort.

Aquesta feina fins ara s’ha fet en règim de

“voluntariat”, amb un cost de material molt

reduït, i amb una considerable eficàcia.

Actualment es disposa de més de dotze mil

imatges, no totes evidentment de primera

qualitat, sovint també repetides. Però després

d’una primera tria en quedaran gairebé més de

la meitat  en condicions de ser utilitzades, el

que el converteix en un dels arxius gràfics més

importants d’història de la medicina focalitzada

en un país. La pròpia revista “Gimbernat Gràfic”

n’és un fruit.  És un cas típic en que el treball de

recollida ja està fet i un finançament suficient,

però en tot cas bastant reduït, assumible per

algunes administracions, institucions o

empreses, permetria treure una bona quantitat

de material i informació i donar més difusió a  la

nostra cultura mèdica. És una petició.
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A sobre: logotips de les tres institucions
que formen l’Arxiu Iconogràfic Històric de
la Sanitat Catalana; la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, el Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona i
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut.

Al costat: logotip de l’Arxiu Iconogràfic
Històric de la Sanitat Catalana “Gaspar
Sentiñón”, creat l’any 2006, unint els
arxius gràfics de tres entitats.

A baix. Imatge de l’arxiu a la pàgina web
de l’Acadèmia
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54. La pàgina Web.

Projecció exterior

L’
Acadèmia té la voluntat de no que-

dar reclosa en el seu edifici, com si

fos una institució aïllada, sinó de

projectar la seva activitat a l’exterior,

a les pròpies institucions mèdiques, que sovint la

coneixen poc, però també,  més àmpliament a

tota la societat. Així hem vist com encara no

massa persones coneixen l’existència del nostre

magnífic amfiteatre anatòmic, un dels pocs en el

món amb aquesta antiguitat i estat de conservació.

Per això s’han obert tres línies d’actuació que tenen

uns resultats visibles d’una certa importància.

La pàgina web.  L’Acadèmia ha obert una

pàgina web (http//www.ramc.cat), en

construcció permanent, però ja bastant

avançada,  amb setze punts d’entrada, i

actualització com a mínim bisetmanal, on es

reflecteixen les seves activitats, i a més hi ha

una documentació important sobre les nostres

publicacions, que estan en via avançada de

digitalització des de 1945. També hi ha els

catàlegs d’aquestes publicacions i de les del

Seminari Pere Mata, sobre Història de la Medi-

cina, que es poden consultar directament, o bé

en linkatge amb el RACO (Revistes Catalanes

d’Accés Obert) o  amb el seminari Pere Mata, a

la web de la Universitat de Barcelona,

(Departament de Salut Pública, Unitat de  Medi-

cina Legal i Laboral i Toxicologia).  En aquest

moment hi ha més de cinquanta llibres  amb

possibilitat de consulta directa.

Un servei important, “on line”, és el “Diccionari

Biogràfic de Metges Catalans”. Està disponible

la primera edició, de 1981-1983, en tres volums,

on estan reflectits més de vuit mil metges i

cirurgians catalans, de tots els temps, ja

traspassats. Ara està en curs una segona edició,

que triplica el contingut, amb més de vint-i-cinc

mil noms. És una eina bàsica de consulta.

Igualment, repartida entre quatre volums de

Gimbernat, (16, 29, 36 i 44), hi la “Bibliografia

Històrica de la Sanitat Catalana”. Recull la cita

de més de nou mil cinc-centes publicacions

(articles o llibres) sobre història sanitària de la

medicina, i també en menor grau de la farmàcia

a Catalunya. En la major part hi ha un petit

comentari per orientar sobre el seu contingut.

En fase més recent de construcció hi la

referència a “Arxiu Iconogràfic Històric de la

Sanitat Catalana”, ja esmentat abans.
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Igualment hi ha una referència a la Medicina

d’Occitània, atès que Catalunya és l’única

comunitat que té com a llengua pròpia també

la llengua occitana (llengua d’oc) en la seva

varietat de l’aranès. Per aquesta raó hem obert

una secció que intenta recollir els principals

aspectes històrics de la medicina i els metges

originaris de les terres d’oc, encara que hagin

desenvolupat la seva tasca científica en una

altra llengua, pràcticament el francès; o el

castellà o català si eren de la vall d’Aran. Aquest

és un dels punts actius de creixement de

l’activitat de l’Acadèmia.

El gabinet de premsa. És un element important

per la nostra projecció. Va ser creat per la

senyora Cristina Aced, que ha fet una tasca

eficaç de difusió continuada del que està fent

l’Acadèmia, i sovint amb un ressò notable. Cui-

da, a més a més, de la redacció d’un informe

mensual, a destí interior, pel coneixement dels

acadèmics, del que està fent la institució.

Visites guiades. Un cartell gran, amb la imatge

de l’Amfiteatre Gimbernat, està exposat a la

porta interior de l’Acadèmia, per fer conèixer el

nostre edifici a les persones que passen per

aquest espai urbà, que hem proposat denomi-

nar Espai Josep Laporte, en homentage a qui

ha estat president tant de l’Acadèmia com de

l’Institut d’Estudis Catalans, l’altre veí de l’espai.

HI ha visita lliure, tots els dimecres al matí, a

més de visites en grup a horari convingut, de

manera gratuïta, sempre que es faci en horari

d’oficina. Igualment està oberta la visita a

grups d’estudiants, principalment de medici-

na, però també d’història i altres nivells, amb

explicació, a càrrec dels seus propis professors

o del personal de l’Acadèmia, un acadèmic

numerari o corresponent, o el senyor Marc Xifró,

historiador, encarregat, entre altres, d’aquesta

tasca.

A més hi ha la possibilitat d’utilitzar un servei

audiovisual en el qual, en el moment actual,

estan disponibles, diversos títols de video i de

fins a una dotzena de projeccions en power-

point. Aquest punt, el fons audiovisual, també

està en creixement continuat.
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Diferents entrades a la pàgina web
de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. De dalt a  baix:
pantalles de la composició de la
Junta de Govern, de l’agenda
d’activitats, els catàlegs de la
biblioteca i el Diccionari Biogràfic
de Metges Catalans.
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A sobre: plafó situat a l’entrada de l’edifici que
anuncia les visites públiques a la sala Gimbernat,
antic amfiteatre anatòmic del segle XVIII.

Al costat, de dalt a baix: els presidents del segle XXI,
doctors Josep Laporte (1993-2002), Josep Antoni
Salvà, (2002-2003), Jordi Sans (2003-2004) i Jacint
Corbella (2005-actual).



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
170

Jacint Corbella i Corbella

na relació antiga. El setè centenari

de la mort d’Arnau de Vilanova, que

va treballar tant a la banda sud del

Pirineu, com a la banda nord,

permet recuperar el record d’una figura

simbòlica. La medicina del país d’Oc, de

Llenguadoc, amb els seus diversos noms, ha

tingut una relació intensa amb la medicina ca-

talana, des de l’edat mitjana. Recordem que

Jaime I havia nascut a Montpeller, i que fins i

tot el seu avi, el rei Alfons, va ser vescomte de

Millau, a l’actual Aveyron, ja fa vuit cents anys.

Dos personalitats de la medicina del seu temps.

En el segles XIII-XIV, hi hagué un moment en

que tant el metge com el cirurgià més

importants del seu temps, si més no a Europa,

eren de terres occitanes. Arnau de Vilanova com

a metge, i una mica posterior, Guy de Chauliac

com a cirurgià. Probablement influí en aquest

desenvolupament cultural el fet que el papat,

la santa seu, hagués estat traslladada a Avinyó,

a la riba del Roine. Allà la parla de la població

era en la llengua d’oc.

L’escola de Montpeller. També en aquell temps,

i durant un període bastant llarg, l’escola de me-

55. La relació occitana

U
dicina de més nivell, i amb més fama a Europa va

ser la  de Montpeller. Aquesta facultat ha

mantingut un notable prestigi al llarg dels segles.

Molt més tard, ho hem assenyalat al

començament, la relació de l’Acadèmia Mèdico

Pràctica, amb la facultat de Montpeller, fou mar-

cada,  i alguns metges d’aquella facultat foren

socis de l’Acadèmia.  En el segle XX, principalment

per impuls de l’escola de Fisiologia, i d’August

Pi-Sunyer, es va reprendre un contacte que portà

al projecte, no reeixit,  d’una revista conjunta i

poc després la nostra publicació “La Medicina

Catalana”, es considerà “Portantveu d’Occitània

Mèdica”. Aquesta vegada el centre de més

contacte era la facultat de Toulouse.

Ara tant la Revista de l’Acadèmia com

“Gimbernat”, també incorporada a l’Acadèmia,

tenen seccions específiques dedicades a “Me-

dicina d’Occitània”.

Finalment cal considerar que per decisió del

govern i del parlament de Catalunya, la llegua

occitana, amb el nom d’aranès, és considerada

llegua oficial de Catalunya. Per tant cal

potencirar aquests fets en la nostra activitat.
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Portada de “La Medicina Catalana” i Leandre Cervera.
Membres occitans de l’Acadèmia de Medicina: Justin Benoit (1857), Etienne Canals
(1958) i Jean Dausset (2008).
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56. Els centenaris

de 2010 i 2011

A
ra és un temps en que s’escau

la commemoració d’ alguns fets

importants per a la nostra

Acadèmia i també per a la medi-

cina catalana.

L’any 2010 fa dos cents cinquanta anys de la

fundació del Reial Col·legi de Cirurgia de Bar-

celona. Es va bastir ben aviat, i de pressa,

l’edifici que havia d’allotjar-lo, que és el mateix

que és ara la seu de la Reial Acadèmia.  Per

tant és un aniversari que ens afecta directament,

a més de ser una de les fites més importants

per a  la història de la sanitat catalana.

L’Acadèmia ja ha fet un acte a Barcelona, amb

la col·laboració de la Societat Catalana de

Cirurgia, i la Facultat de Medicina de la Universitat

de Barcelona, hereva directa de l’ensenyament

del Reial Col·legi, al que va substituir durant

molts anys en aquest mateix edifici. També

estan previstes sessions a Vilallonga del Camp,

on va néixer Pere Virgili, i a Cambrils, on va néixer

Antoni Gimbernat, les efigies en marbre dels

quals estan en el nostre amfiteatre anatòmic.

El segon aniversari del 2010 és el centenari

del naixement de Màrius Torres, poeta i metge,

mort als trenta-dos anys a Puig d’Olena,  amb

la família a l’exili, i víctima de la tuberculosi.

Cal apuntar també que a finals del 2009, el 15

de desembre, coincidint amb la data exacta,

l’Acadèmia va recordar el sesquicentenari del

naixement de Ludwig Lazar Zamenhof, metge

oftalmòleg, creador de la llengua internacional

esperanto. Fou organitzat conjuntament per

l’Acadèmia, que en va suggerir la iniciativa, i la

Katalano Esperanto Associo.

El 2011 és el setè centenari de la mort d’Arnau

de Vilanova, el metge més important de tota la

història de la medicina catalana, probablement

també el de més record de l’occident medieval

cristià, que fou metge dels reis d’Aragó i de di-

versos papes d’Avinyó, professor a Montpeller.

La seva obra teològica, o religiosa, ha superat

en repercussió la seva obra mèdica, i encara avui

és objecte d’estudis aprofundits i continuats.

També és el cinquè centenari del naixement de

Miquel Servet, nascut en terres del bisbat de

Lleida, tanmateix més conegut per la seva obra

religiosa que pels seus estudis mèdics, tot i

que aquests van ser molt importants en
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l’explicació de la circulació pulmonar. El nom

de Servet és un dels quatre que estan inscrits

en la  part interna de la cúpula del nostre

amfiteatre.

Igualment està inscrit en aquesta bòveda,

juntament a més amb els de Cajal i Gimbernat,

el nom de Pere Mata. Va néixer a Reus l’any

1811 i per tant ara serà el segon centenari.

Mata té per a nosaltres un triple record. D’una

banda fou l’inspirador, gairebé l’autor material,

de la reforma del pla d’estudis de 1843, que

canviava els Col·legis de Cirurgia en Facultats

de Medicina, i unificava definitivament les

professions de metge i de cirurgià.  El seu nom

està també lligat al Seminari que edita la llarga

sèrie de llibres, que s’acosta als cinquanta,

començada a la Facultat de Medicina i ara trans-

ferida parcialment a l’Acadèmia. A més, Pere

Mata va ser deixeble directe del Col·legi i alumne

que va fer servir aquests bancs de pedra com a

seient d’estudiant.

L’any 2010 se celebra el 250 aniversari del Reial Col·legi de
Cirurgia. Imatge de Pere Virgili, creador del Col·legi.
Capçalera que s’ha posat en tota la correspondència de
l’Acadèmia d’aquest any. Imatge de l’ull a la mà, que
simbolitza la cirurgia.
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Antoni Gimbernat,  el mestre amb
més fama cientifica del Reial
Col·legi.  L’amfiteatre anatòmic rep el
nom de Sala Gimbernat. (al costat).

El desembre de 2009 feia els 150
anys del naixement de Ludwig
Zamenhof, creador de l’esperanto.

Màrius Torres Perenya (1910-1942),
metge i poeta, record del centenari
del seu naixement (a baix, esquerre).
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Centenaris el 2011. A la pàgina
anterior (a baix, dreta), Pere Mata
(1811-1877), catedràtic de Medicina
Legal de la Universitat de Madrid,
del qual es commemora el segon
centenari del seu naixement

Miquel Servet, (1511-1556) un dels
quatre noms que hi a la cúpula de
l’Acadèmia,  figura de la cultura del
segle XVI. Cinquè centenari del seu
naixement.

Arnau de Vilanova (c. 1238-1311),
del que es recorda el setè
centenari de la seva mort,
personalitat màxima de la medicina
catalana de tots els temps.
Fotografia d’un retrat, gairebé
contemporani, que és a la facultat
de medicina de Montpeller.
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E
n els últims temps, en bona part

degut a l’acord de finançament de

les activitats, establert amb la

Conselleria de Salut,  l’Acadèmia

ha pogut assolir una relativa estabilitat

econòmica, molt justa, però que li permet plani-

ficar activitats a mig termini. Entre els principals

objectius hi ha:

El manteniment, i si és possible increment, de

les seves publicacions, principalment les

periòdiques, que permeten mostrar la continuïtat

de la institució. Ara n’hi ha tres:

“Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya”, la més emblemàtica.

“Gimbernat,. Revista Catalana d’Història de la

Medicina i de la Ciència”, de la que l’Acadèmia

s’ocupa de la codirecció i coedició des del 2007.

Publica dos números cada any, des de l’any

1984, i ara està amb el número 52 (2009).

“Gimbernat Gràfic”, amb periodicitat variable, que

té com a funció la recollida del material gràfic de

la Sanitat Catalana i la seva conservació i difusió.

Aquesta publicació n’és el número 4.

En relació amb la funció de “Gimbernat Gràfic”,

ja s’ha dit,  hi ha l’establiment d’un “Arxiu

Iconogràfic d’Història de la Medicina Catalana”,

que té el nom de Gaspar Sentiñon. Recull la

iconografia de la nostra medicina. I fa el seu

servei per medi de la pàgina web de l’Acadèmia.

Cal aprofundir en construcció continuada de la

pàgina web, que té una  estructura ja explicada

en el text.

Establir relació amb altres institucions i territoris

de fora del país. En aquesta línia hi ha el conveni

amb l’Acadèmia Nacional de Medicina de Méxi-

co, signat l’any 2003, i la secció de Medicina

d’Occitània, de les revistes de l’Acadèmia i

Gimbernat.

Seminari d’Etica Mèdica o Bioètica, que va ser

impulsat inicialment pel doctor Francesc Abel, i

el president Jordi Sans, amb una visió oberta.

Seminari d’Educació Mèdica, a partir del creixement

d’aquest nucli entre les nostres universitats, amb

l’impuls del doctor Josep Carreras i Barnés.

Obertura de l’edifici a altres institucions i

57. La continuïtat.

Cap al futur
57. La continuïtat.

Cap al futur
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Façana actual de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya.

Rètol en el capçal de la porta.

Placa que indica l’existència d’un

amfiteatre anatòmic del segle XVIII.

associacions. Actualment la sala Gimbernat ja

acull, amb una certa freqüència, activitats

d’altres institucions, catalanes o de fora,  que

volen realçar algun dels seus actes. Així en els

últims temps s’han constituït en el nostre

amfiteatre dues noves acadèmies científiques

especialitzades: mundial de Neonatologia i

espanyola de Nutrició.  També recuperar l’hàbit

de les commemoracions històriques, amb motiu

dels centenaris.
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Detall de la façana i escut.
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Detall de l’escala que puja al primer
pis.

El símbol de la cirurgia en el primer
replà.

Reproducció de l’estàtua de
l’Esculapi d’Empúries, que també és
símbol de l’Acadèmia Nacional de
Medicina de Mèxic.
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Panoràmica  del fons de
l’entrada de la planta baixa.

Bronze amb un lleó, en el
pom de l’escala, i amb el
segell de l’Acadèmia.
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Un acte a la sala Turró de la planta baixa.

Retrat del doctor Víctor Conill, que fou president d’honor.

Escut de l’Acadèmia, en un vitrall de les finestres de la sala Turró.

Placa a la memòria del Dr. Emili Pi i Molist, que fou president de
l’Acadèmia.
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Vista general de la bliblioteca del primer
pis i detalls de la ferreteria de les
llibreries i la làmpada de la taula de
consulta.
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De dalt a baix:

Vista del hall del pis superior i
olis dels presidents
Francesc Salvà i Campillo,
Bartomeu Robert,
Joaquim Bonet i Amigó,
August Pi Sunyer i
Agustí Pedro Pons que estan
recollits en el fulletó de
presentació de l’Acadèmia que
es dóna als visitants de
l’amfiteatre, ara en visita oberta
els matins de tots els dimecres.
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Sala de presidents, on es celebren els
plens de l’Acadèmia i es prenen els acords
de govern. El retrat del centre és una pintura
de Pere Virgili.

Detall d’un vitrall.
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Planta primera, zona del davant:

Racó de l’esquerra amb porta
d’accés a l’escala de caragol i bust
d’un personatge no identificat

Detall dels ornaments a la fusta
d’una porta d’aquesta planta

Estàtua en marbre representant una
imatge clàssica d’Hipòcrates, feta
expressament per a l’Acadèmia l’any
1846.
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Actual sala del despatx de presidència, amb
els retrats dels doctors Agustí Pedro i Pons i
Pere Farreras.

Detall dels armaris, algun sense fons, de
l’altra banda de la sala de presidència.
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Vista actual (2010) de la Sala Gimbernat.  La il·luminació de la sala està restaurada.  Visió de la barana que
encercla per dalt la sala. Portes de la sala de presidència i del despatx del seminari d’Història de la Medicina
Catalana.  A dalt, a la cúpula, es poden veure els noms de Cajal i Servet. Els altres dos, que aquí  no es veuen,
són Mata i Gimbernat).
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Sala Gimbernat. Visió horitzontal. En el centre la taula de
dissecció, feta per l’escultor Henrich i al costat l’escó per a les
lectures en els actes solemnes. Més endarrere la taula de
presidència, amb un total de tretze escons, tres a la taula, sis al
costat i quatre a baix. més enllà els bancs de pedra on seien els
estudiants i ara la majoria tenen coixins. Al fons el cortinatge
vermell i l’estàtua   gran de Pere Virgili, que presideix de fet la
sala. Més amunt detall de la barana del pis superior.

Dos detalls del front i de la vora de la taula presidencial.
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Al costat  estàtua d’Alfons
XIII, que va presidir la
cessió de l’edifici a
l’Acadèmia l’octubre de
1929.  La porta, oberta,
permet veure al fons
l’estàtua d’Esculapi del
hall d’entrada.

A baix: estàtues de Pere
Virgili, i d’Antoni de
Gimbernat (1734-1816),
personatge que dona nom
a la sala.
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 Gran vitrall  en el primer pis.  Detall de les dates d’inauguració
de l’edifici (1762) i de donació a l’Acadèmia (1929).
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Detalls de la barana i la gelosia de la part de dalt de la
sala, i de la taula de dissecció.
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58. Composició actual

de l’Acadèmia

Moisès Broggi i Vallès Francesc Puchal i Mas Domingo Ruano Gil Josep M. Gil-Vernet i Vila

Rafael Esteve de Miguel Joan Sabater i Tobella Antoni Caralps i Riera Francesc Climent i Montoliu

Jacint Corbella i Corbella Joan Uriach i Marsal Joaquim Barraquer i Monner Ciril Rozman i Borsnart
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Francesc Vilardell i Viñas Josep Trasserra i Parareda Josep Esteve i Soler Josep M. Massons i Esplugas

Soledat Woessner i Casas Antoni Cardesa i Garcia Josep M. Moragas i Viñas Miquel Torner i Soler

Gabriel Ferraté i PascualMàrius Foz i SalaJosep M. Dexeus i Trias de BesJosep M. Caralps i Riera

Miquel A. Asenjo Sebastián M. Àngels Calvo i Torras Lluís Revert i Torrellas Josep M. Domènech i Mateu
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Edelmira Domènech i LlaberiaFrancesc Solé i BalcellsJordi Vives i PuiggròsCarles Ballús i Pascual

Josep M. Mascaró i Ballester Francesc Domènech i Torné Manuel Cruz Hernández Francesc Abel i Fabre

Manuel Camps i Surroca Lluís Salleras i Sanmartí Jesús González Merlo Lluís Masana i Marín

Joan Rodés i Teixidor Guillem López Casasnovas Ramon Trias i Rubiès Josep Carriere i Pons
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Romà Massot i Punyed Joan Viñas i Salas Joaquim Tornos i Mas Miquel A. Nalda i Felipe

Marc A. Broggi i TriasJosep Carrerras i BarnésMiquel Vilardell i TarrésJosep A. Bombí i Latorre

Antoni Bayés de Luna Xavier Forn i Dalmau Ramon Segura i Cardona Lluís Guerrero i Sala

Ramon Brugada i TerradellesFrancesc Jané i CarrencàJaume Bech i Borràs
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JUNTA DE GOVERN

PRESIDENT: Jacint Corbella i Corbella
VICEPRESIDENT: Josep Traserra i Parareda

SECRETARI GENERAL: Ramon Trias i Rubiès
VICESECRETARI: Jordi Vives i Puiggròs

SECRETARI D’ACTES: Manuel Camps i Surroca
TRESORER: Josep M. Massons i Esplugas

BIBLIOTECARI: Francesc Solé i Balcells
ARXIVER: Joan Uriach i Marsal

VOCAL: Guillem Lopez i Casasnovas
VOCAL: Francesc Domènech i Torné

PRESIDENT D’HONOR: Moisès Broggi i Vallès

ACADÈMICS D’HONOR

1978 Pedro R. David (Buenos Aires, La Haia)
1989 Frederic Mayor i Zaragoza (Madrid)
1996 Salvador Moncada (Londres)
1996 Valentí Fuster de Carulla (New York)
1999 Carles Vallbona (Houston)
2005 Francesc X. Pi-Sunyer Diaz (New York)
2005 James D. Watson (New York)
2005 Rita Levi-Montalcini (Roma)
2006 Carles Cordón (New York)
2006 Joan Massagué (New York)
2006 Angel G. Pellicer (New York)
2007 Umberto Veronesi (Milano)
2008 Jean Dausset (Paris, Palma Mallorca)
2009 Pere Brugada i Terradellas (Brussel·les)

SECCIÓ PRIMERA  (Ciències bàsiques, diagnòstiques i
terapèutiques)

Acadèmics numeraris
1978 Domingo Ruano i Gil
1983 Joan Sabater i Tobella
1987 Joan Uriach i Marsal
1992 Soledat Woessner i Casas
1993 Antoni Cardesa i Garcia
1996 Josep M. Domènech i Mateu

1998 Francesc Domènech i Torné
2006 Miquel A. Nalda Felipe
2006 Josep A. Bombí i Latorre
2006 Josep Carreras i Barnés
2008 Xavier Forn i Dalmau
2008 Ramon Segura i Cardona

Jaume Bech i Borràs (electe, 2007)
Francesc Jané i Carrencà (electe, 2009)

Acadèmics corresponents
1960 María de la O. Rodríguez López (p)
1962 Pere Costa i Batllori (p)
1967 Antoni Rodríguez i Torres (p)
1971 María Beltrán i Dubon (p)
1972 August Corominas i Vilardell (p)
1977 Joan L. Vives i Corrons (p)
1977 Santiago Ripol i Girona (p)
1977 Guillermo Suárez Fernández (p)
1978 María Teresa Jiménez de Anta i Losada (p)
1983 Josep M. Suñé i Arbussà
1984 Francesc X. Cabañes i Saenz (p)
1985 Josep Vidal i Tort
1990 Maria Teresa Gallart i Gallart
1990 Eulàlia Planas i Domingo
1992 Josep Costa i López
1990 Margarida Puig i Riera de Conias
1992 August Moragas i Redecilla
1992 Josep Costa i López
1993 Antoni Gallardo i Ballart
1998 Antoni Concellon i Martinez
1998 Lluís Ferrer i Caubet
1998 Cristina Gutiérrez Forné (p)
2000 Francesc González i Sastre
2000 Jordi Setoain i Quinquer
2000 Mercè Durfort i Coll
2000 Emilio Fernandez Espejo(p)
2000 Sergi Serrano i Figueras
2001 Veronica Piera i Lluch
2004 Mª Carme Agramunt de Gràcia  (p)
2004 Leticia Fernandez Zabalegui (p)
2004 Joan Castell i Conesa
2005 Francesc Vera i Sampere (p)
2005 Nicolau Barquet i Esteve

Composició de la Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya . (actualitzada a 26 d’octubre de 2010)



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
197

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. MEMÒRIA HISTÒRICA GRÀFICA

2006 Antoni Esteva i Cruella
2007 Abel Mariné i Font
2008 Manuel Esteller i Badosa
2008 Alfonso Rodríguez Baeza
2008 Teresa Ribalta i Farrés
2010 Elias Campo Güerri

SECCIÓ SEGONA (Medicina)

Acadèmics numeraris
1984 Antoni Caralps i Riera
1990 Ciril Rozman i Borstnar
1990 Francesc Vilardell i Viñas
1993 Josep M. Moragas i Viñas
1993 Miquel Torner i Soler (numerari emèrit)
1995 Màrius Foz i Sala
1996 Lluís Revert i Torrellas
1998 Josep M. Mascaró i Ballester
1998 Manuel Cruz Hernández
2002 Lluis Masana i Marin
2002 Joan Rodés i Teixidor
2004 Romà Massot i Punyet
2006 Miquel Vilardell i Tarrés
2007 Antoni Bayés de Luna

Ramon Brugada i Terradellas (electe, 2010)

Acadèmics corresponents
1951 Gaspar Alomar i Guinart (p)
1960 Santiago Tintoré i Ferrer
1964 José de Portugal Álvarez (Madrid) (p)
1974 Jaume Guàrdia i Massó (p)
1979 Josep Ramon Armengol i Miró
1980 Ignasi Aragó i Mitjans
1983 Abelard Guarner i Vila
1984 Gerard Martí i Rodríguez (p)
1990 Josep Lluís Martí i Vilalta
1990 Lluís Daufí i Moreso
1992 Eduard Tolosa i Sarró
1992 Ramon Calsapeu i Cantó
1994 Miquel Ingelmo i Morín
1994 Adolf Pou i Serradell
1994 Oriol Casassas i Simó
1994 Ferran García-Bragado i Dalmau
1994 Pere Pardo i Serret
1994 Pompeu Pascual i Busquets
1996 Carles Besses i Raebel
1996 Pau Umbert i Millet
1997 Joan Figueras i Felip (p)
1998 Vicenç Martí i Claramunt (p)
1998 Agustí Codina i Puiggrós
1998 Celestino Rey-Joly i Barroso

1999 Eduardo Garrido Marin (p)
1999 José M. Morales Cerdán (p)
1999 Ignasi Balaguer i Vintró
2000 Josep M. Grau i Veciana
2001 Nolasc Acarin i Tusell
2001 Josep M. Llovet i Bayer (p)
2002 Josep M Cruzado Garrit (p)
2003 Nuria Lloberas Blanch (p)
2003 Lourdes Florensa i Brichs
2004 Emili Montserrat i Costa
2005 Albert Sánchez Fueyo (p)
2006 Francesc Cardellach i Lòpez
2006 Miguel Hueso i Val (p)
2007 Maria José Soler Romeo (p)
2008 Inmaculada Herrero Fresneda (p)
2007 Rosa M. Martí i Laborda
2007 Josep M. Casanova i Seuma
2008 Ramon Pascual i Turon
2008 Marta Pulido i Mestre
2008 Juli Nadal de Caparà
2008 Josep Ramon Germà i Lluch
2008 Àlvar Net i Castel
2008 Pere Miret i Cuadras
2008 Rafael Battestini i Pons
2009 German Soriano Pastor (p)
2008 Secundí López Pousa
2009 Daniel Fuster Martí (p)
2009 Maria G. Crespo Leiro (p)
2010 Meritxell Ibernon (p)
2010 Antoni Castells Rodellas
2010 Jordi Carbonell Abelló
2010 Pere Gascon Vilaplana
2010 Josep Tabernero Caturla
2010 Joaquin Callabed Carracedo

SECCIÓ TERCERA (Cirurgia)

Acadèmics numeraris
1966 Moisès Broggi i Vallès  (numerari emèrit)
1981 Josep M. Gil-Vernet i Vila (numerari emèrit)
1988 Joaquim Barraquer i Moner
1982 Rafael Esteve de Miguel
1990 Josep Traserra i Parareda
1994 Josep M. Caralps i Riera
1995 Josep M. Dexeus i Trias de Bes
1997 Francesc Solé i Balcells
2001 Jesús Gonzalez Merlo
2002 Ramon Trias i Rubiès
2004 Josep Carrière i Pons
2004 Joan Viñas i Salas
2006 Marc Antoni Broggi i Trias
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Acadèmics corresponents
1951 Ignasi Ponce de León i Castell (p)
1955 Francesc Salamero i Reymundo (p)
1964 Pedro Páramo GonzálezMadrid  (p)
1965 José M. Usandizaga Pombo (p)
1970 Josep M. Capdevila i Mirabet (p)
1977 Manuel Carreras i Padrós
1977 Carlos Dante Heredia García.
1978 Carles Piqué i Vidal (p)
1979 Xavier Piulachs i Clapera
1982 Cristóbal Zaragoza Fernández (p)
1983 Gabriel Gili i Cirera
1984 Elisabeth del Amo i Laforga (p)
1984 Juan Carlos García-Valdecasas i Salgado
1988 Lluís Tresserra i Llauradó
1990 Joaquim Gironella i Coll
1990 Ramon Balius i Juli
1990 Joan Faig i Garrober (p)
1990 Antoni Nadal i Valldaura
1992 Cosme Gay i Escoda
1993 Manuel Galofré i Folch
1994 Carles Esteve de Miguel i Honour
1994 Manuel García-Valdecasas i Salgado
1994 Josep Temprano i Acedo
1994 Carles E. Torner i Baduell
1996 Ernest Mallat i Desplats
1996 Santiago Dexeus i Trias de Bes
1996 Eduard Padrós i Fradera
1998 Josep M. Ustrell i Torrent
2000 Xavier Gonzalez i Compta (p)
2002 Josep Traserra i Coderch  (p)
2003 Pere N. Barri i Ragué
2004 Rafael I. Barraquer i Compte
2004 Anna Carrera Burges (p)
2004 Alfons Fernàndez i Sabaté (p)
2006 Ferran Mascaró i Ballester
2006 Josep M. Carrera Macià
2007 Helena Vallverdú Cartier (p)
2007 Enric Pieras i Ayala (p)
2007 Josep Comet i Batlle
2007 Humberto Villavicencio i Mavrich
2007 Anastasio  Montesinos Baillo
2007 Manuel Sarró i Palau (p)
2008 Xavier Iglesias i Guiu
2008 Josep Roig i Garcia
2008 Antoni Rosales i Bordes
2008 Borja Corcóstegui
2008 Lluís A Morales i Fochs
2008 Josep Lluís Güell i Villanueva
2009 Josep Lluís Güell Villanueva.
2009 Joan Palou i Redorta (p)
2009 Josep Salvador Bayarri (p)

2009 Juan Antonio Peña (p)
2009 Josep M. Nadal i Abella (p)
2010 Antonio Alcaraz Asensio (p)
2010 Francisco M. Sánchez-Martín (p)
2010 Ramon Espasa Oliver
2010 Josep Garcia Arumí
2010 Josep M. Lailla Vicens
2010 Narcís Serrallach Milà

SECCIÓ QUARTA (Medicina social)

Acadèmics numeraris
1977 Francesc Puchal i Mas
1984 Francesc Climent i Montoliu
1985 Jacint Corbella i Corbella
1991 Josep Esteve i Soler
1992 Josep M. Massons i Esplugas (numerari emèrit)
1995 Gabriel Ferraté i Pascual
1995 Miquel A. Asenjo i Sebastián
1995 M. Àngels Calvo i Torras
1996 Jordi Vives i Puiggrós
1996 Carles Ballús i Pascual
1997 Edelmira Domènech i Llaberia
1999 Francesc Abel i Fabre
2001 Manuel Camps Surroca
2001 Lluis Salleras Sanmartí
2002 Guillem López i Casasnovas
2005 Joaquim Tornos i Mas
2009 Lluís Guerrero i Sala

Acadèmics corresponents
1954 Fèlix Pumarola i Busquets (p)
1954 Carles Soler i Durall  (p)
1974 Carles Ibáñez i Fina (p)
1979 Josep Maria Calbet i Camarasa
1983 Bartomeu Nadal i Moncadas (p)
1984 Felip Cid i Rafael
1989 Roser Monforte i Martínez (p)
1991 Margarida Luna i Descalzo (p)
1992 Josep Tomàs i Cabot
1992 Manuel Escudé i Aixelà (p)
1992 Conrad Curtó i Soler (p)
1993 Miquel Vilardell i Ynaraja (p)
1994 Josep L. Domingo i Roig
1994 Emili Huguet i Ramia
1994 Manuel Camps i Clemente
1994 Rafael Albiol i Molné (p)
1994 Daniel Montañà i Buchaca (p)
1995 Manuel Gené i Badia (p)
1996 Marc Mayer i Oliver
1996 Josep Ramon Navarro Carballo
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1996 Joan Ribas i Deix  (p)
1997 Josep Ramis i Pujol (p)
1997 Ramon Balius i Matas
1998 José M. López i Gómez
1998 Carles Hervàs i Puyal
1998 Josep M. Llobet i Mallafré
1998 Francesc X. Buqueras i Bach
2000 Jordi Pau i Roigé (p)
2000 Jordi Obiols i Llandrich
2000 Julio Vallejo i Ruiloba
2001 Lluís Bohigas i Santasusagna
2002 Josep L. Ausín i Hervella (p)
2003 Francesc Salamero Prat (p)
2006 Víctor J. Marí i Balcells (p)
2006 Enric Aragonés Benaiges (p)
2006 Andreu Prat i Marín
2006 Josep M. Costa Molinari
2006 Josep A. Pujante i Conesa
2006 Albert Jovell Fernàndez
2007 Jordi Pujiula i Ribera
2007 Armand Rotllan i Verdaguer
2007 Joan Pujol i Ros (p)
2007 Joan Vilalta i Franch
2008 Francesc Freixa i Santfeliu
2008 Rogeli Armengol i Millans
2008 Joan Gené i Badia
2008 Jesús Martí Prieto Vives (p)
2008 Àlvar Vera i Granados (p)
2008 Ferran Sabaté i Casellas (p)
2009 Pere Lacasta i Mussons (P)
2010 Manuel de Fuentes Sagaz (p)
2010 Miquel Ylla-Català i Genís
2010 Josefa Canals Sans
2010 Jordi Palés Argullós
2010 Xavier Sorní Esteva
2010 Daniel Cruz Martínez
2010 Josep Arimany Manso
2010 Rafael Manzanera López
2010 Amando Martin Zurro
2010 Josep M. Forcada Casanovas

ACADÈMICS CORRESPONENTS AMB CARÀCTER NAT

Tots els acadèmics numeraris de les R.R.A.A. de Medicina
de l’Estat.

ACADÈMICS CORRESPONENTS ESTRANGERS

(Elegits des de 1980)
1981 Monique Sage (França)

1983 Pedro Simón Rahal (Xile)
1983 Francis Tayeau (França)
1983 Alberto Emilio Fontana (Argentina)
1983 José Daniel Luis Minoprio (Argentina)
1983 Giovanni Pende (Itàlia)
1984 Javier Arias-Stella (Perú)
1985 Jacques Reynier (França)
1986 J. Stewart Cameron (Regne Unit)
1986 Jacques Dubarry (França)
1987 M. Carmelo Martínez (Mèxic)
1988 Dominique Droz (França)
1988 Kay Clawson (EUA)
1988 Horacio Rodríguez Castells (Argentina)
1989 Jean Berger (França)
1989 Herman E. Berrios (Regne Unit)
1990 Diego De Caro (Itàlia)
1990 Albert Esconville (Bèlgica)
1991 Victor Espinosa de los Reyes Sánchez (Mèxic)
1991 Francisco Durazo Quiroz (Mèxic)
1991 Antonio Fraga Mouret (Mèxic)
1991 Manuel Velázquez Juárez (Mèxic)
1991 Filippo M. Ferro (Itàlia)
1991 Marie Claire Gluber (França)
1992 Alfredo D. Bonsignore (Itàlia)
1992 Sergio B. Curri (Itàlia)
1992 Liberato J. Didio (EUA)
1992 Adolfo Martínez Palomo (Mèxic)
1993 Ian A. D. Bouchier (Regne Unit)
1993 Paul Fleury (França)
1993 José M. García de Valdecasas Rath (Mèxic)
1993 Emilio Barragán Hernández (Mèxic)
1993 Ricardo P. Cabral (Portugal)
1994 Carlos Campillo Serrano (Mèxic)
1994 Pelayo Vilar Puig (Mèxic)
1995 Anthony S. Fauci (EUA)
1998 Alfredo Kohn-Longarica (Argentina)
1999 Maurizio Luca-Moretti (Itàlia)
1999 Fabio A. Cabrera Polanco (R. Dominicana)
1999 Meinhard Classen (Alemanya)
2000 Eduardo A. Santiago Delpín (Puerto Rico)
2000 Josep García Llauradó (EUA)
2000 Fernando Mañé Garzón (Uruguai)
2000 Enrique Wolpert (Mèxic)
2000 Antoine Dhem (Bèlgica)
2001 José Aristodemo Pinotti (Brasil)
2001 Concepcio Brandt-Casadevall (Suïssa)
2001 Miguel E. Cabanela (EUA)
2002 Julio Everardo Sotelo Morales (Mèxic)
2002 Juan Ramon de la Fuente (Mèxic)
2003 Rafaello Cortesini (EUA)
2004 Otto Dörr Zegers (Xile)
2004 Héctor Pérez-Rincón García (Mèxic)
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2005 Misael Uribe Esquivel (Mèxic)
2005 Emilio García Procel (Mèxic)
2005 Roberto Medina Santillán (Mèxic)
2005 Alejandro Mohar Betancourt (Mèxic)
2005 Luis A. Díaz (EUA)
2005 Ana Kaminski (Argentina)
2005 Roque Sáenz Fuenzalida (Xile)
2006 Erich Sahling (Alemanya)
2006 Giorgio Brunelli (Itàlia)
2006 William Richards (EUA)

2007 Manuel H. Ruiz de Chávez Guerrero(Mèxic)
2007 Norberto Treviño Garcia Manzo (Mèxic)
2007 Ruben Lisker (Mèxic)
2007 Daniel C. Batlle (EUA)
2007 Lluís Delclòs Soler (EUA)
2007 Juan Carlos Kaski (Argentina)
2010 Andreu Baliarda Casajuana  (Suïssa)
2010 Salvador Castells Cuch (EUA)
2010 Carlos Roberto Hojaij (Austràlia)
2010 José Serra da Silva Neves  (Portugal)
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere
Mata i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina
per facilitar la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

ÚLTIMS TITOLS PUBLICATS

112. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIII. Barcelona, 2005 (*). Actes de la

Reunió d’Història de la Medicina de Vic. Barcelona, 2005. 304 pàgines.

113. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIV. Barcelona, 2005 (**).

114. VILASECA LLOBET, Josep M. L’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la guerra civil. 1936-1939. Barcelona,  2006.

230 pàgines.

115. MARÍ BALCELLS, Víctor J. La  cirurgia catalana del segle XX. Barcelona, 2006.

116. Catàleg de l’exposició Cent anys de medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906-2006.

Barcelona, 2006. 12 pàgines.

117. Programa del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006.

118. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLV. Barcelona, 2006 (*). Actes del

XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol I. 264 pàgines.

119. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI. Barcelona, 2006 (**). Actes del

XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol II. 280 pàgines.

120. CALBET i CAMARASA, Josep M.; AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. L’Acadèmia d’Estudiants de Medicina (Barcelona,

1845-1850). Barcelona, 2006. 138 pàgines.

121. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.; PUJOL i ROS, Joan. «Cent anys de Medicina. La nova

Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906 -2006». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la

Ciència. Sèrie gràfica, volum 1. Barcelona, 2006. 100 pàgines.

122. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII. Barcelona, 2007 (*).

123. Catàleg de l’exposició L’Institut de Fisiologia. Contribució als centenaris de la nova Facultat de Medicina i l’Hospital

Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut d’Estudis Catalans (1907). Barcelona, 2007. 12 pàgines.
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124. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; PUJOL i ROS, Joan; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. «L’Institut de Fisiologia de Barcelona.

Memòria gràfica». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 2.

Barcelona, 2007. 134 pàgines.

125. PUJOL i ROS, Joan. «Balneoteràpia antiga a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic». GIMBERNAT. Revista

Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 3. Barcelona, 2007. 158 pàgines.

126. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII. Barcelona, 2007 (**). 246

pàgines.
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