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Jacint CORBELLA
Acadèmic numerari

destacant també per altres aspectes,  principalment 

de Rennes-les-Bains. 

a) alguns metges coneguts a l’Edat Mitjana, estan 

documentats principalment en el diccionari d’Ernest 

b) Amb una certa projecció nacional, amb visibilitat 

a París, a la facultat o a l’Acadèmia. 

- Antoine Marfan

- Antoine Charles Ernest Barthes (1811-1891), 

- 

- 

- Georges Canguilhem

Havia nascut a Castelnaudary. 

- Paul Delmas, (Rieux-Minervois, 1888 - Carcassona, 

Narbona. 

c)  Metges amb projecció principalment dins de 

l’àrea de Montpeller, amb la seva facultat Són una sèrie 

majoritàriament en els límits del departament,

Jean Durand

ser alcalde d’aquesta ciutat entre 1904 i 1919, amb una 

Medicina d’Occitània
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l’alletament a les mares que treballaven. També va 

d’Ernest Ferroul
Aude, va morir a Narbona el 29 de desembre de 1921.   

en els bancs de l’extrema esquerra. 

en una setmana, per més de quatre-cents ajuntaments. 

l’alcalde de Narbona, el doctor Ferroul, és empresonat 

públiques de pobles o ciutats del midi porten el seu 

nom, entre ells Narbona i Carcassona.  A Mas-Cabardés 

Achille Lacroix
c. 1944). Va estudiar medicina a Montpeller, un temps 

obrir una consulta a Narbona, tot i que aviat es va 

on probablement va morir, als cinquanta anys. 

Narbona, el doctor Osmin Labadie, l’any 1888, i per poc 

temps. 

la sanitat del departament és l’establiment balneari de 
Rennes-les-Bains

Jacint Corbella i Corbella
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establiment va ser el doctor Paul Courrent

Carcassona.    

més de noranta anys.  Uns jardins de Rennes-les-Bains 

porten el seu nom. 

de “Recherches sur le département de l’Aude”, dins de 

Sobre els banys de Rennes va publicar també 

“”Etude générale sur 

sur les bains de Rennes connus anciennement des bains 

 Carcassonne, 

 

Marie-

 

i  l’emploi de l’eau 

 

 

Rennes”,

carbonates, salines et ferrugineuses de campagne 

 

també, al recordar l’obra de Jean Girou (1889-1972), 

- ”, en una primera 

-  amb 

Carcassonne, sa cité. sa couronne”, 1948.

Michel, 

1948

- “Vie des personnages célèbres de l’Aude” 


