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Aquest és el segon volum de les actes del 19è Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, reunit a Puigcerdà, aquesta vegada també internacional i transfronterer. 
El primer va sortir amb puntualitat. Era un volum gruixut que aplegà 28 treballs, 
amb un total de 313 pàgines. Quedava encara material per un altre volum petitet. 
Vem preferir esperar a que arribessin tots els treballs, i no deixar material perdut. 
S’hi han ajuntat, a més, els treballs que normalment es van rebent per a la revista. 
I s’ha preferit reunir-los seguint el criteri cronològic dels temes. El conjunt dels dos 
volums sobrepassa la cinquantena de treballs i les sis-centes pàgines. 

Cal comentar alguns aspectes. Potser el més visible és que els Congressos que 
se celebren fora del nucli de Barcelona es fan amb més entusiasme i obertura de 
participants –que no són professionals estrictes de la medicina— que no pas els 
organitzats directament des de Barcelona. A vegades el centre dilueix i pot ofegar. 
Fer un congrés a la ciutat de Barcelona és fer una reunió més, entre moltes que se 
celebren cada dia, en centres molt diversos, amb temàtiques múltiples, i amb de-
nominacions diferents, fins i tot imaginatives. La majoria tenen una difusió petita, 
amb mínim ressò social limitat als directament interessats. És molt important 
que hi siguin, però cal també no oblidar els altres espais de la nostra geografia.  

A més hi ha la introducció de recerques fetes en àmbits que sovint vénen de fora 
de la medicina, amb una visió i tècniques diferents. Els continguts s’enriqueixen 
amb punts de vista més locals i que són interessants des del punt de vista de la 
difusió del coneixement i de l’erudició local. La medicina, i ja s’ha dit més d’una 
vegada, no solament afecta a metges (i professionals de la salut) i als malalts, 
sinó que és un tema de tota la població. Del concepte de sanitat s’ha passat al 
de cura de la salut. 

Això té una contrapartida, que es pot considerar des d’angles oposats. La forma-
ció de base dels nostres congressistes cada vegada és més diversa, i les tècni-
ques amb que acostumen a fer els treballs dista de ser uniforme. També el nivell 
d’exigència. Per força un congrés amb participació multidisciplinar es troba amb 
normatives i hàbits diferents, tant pel que fa nivells formals com d’exigència. 

És difícil, per exemple, exigir normes bibliogràfiques rígides. O els apartats que 
en algunes metòdiques són comuns, així en les notes, a peu de pàgina o al final. 
És difícil exigir criteris rígids, quan els orígens són diversos i la idea de la pròpia 
revista “Gimbernat” és de no posar dificultats.

* Malgrat això cal fer alguna observació imprescindible. Una és sobre la llengua, 
l’ús o el coneixement del propi idioma. Ja fa més de trenta anys que hem recu-
perat l’ensenyament del català. Ha passat temps suficient per a no haver de ser 
lax en la utilització del llenguatge, si més no escrit amb correcció. I ara el punt 
concret és l’ortografia. Encara ens venen massa quantitat de treballs on la correc-
ció ortogràfica, de cara a l’edició, és un problema important. Que la forma escrita 
d’una llengua sigui més o menys complexa, no és una raó per no ensenyar-la bé. 
Ensenyar no és solament explicar-ho, sinó assegurar-se que qui ha rebut l’ense-
nyament també l’ha après. És veritat que les persones joves en conjunt escriuen 
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més bé el català que la gent gran. Però el grau de correcció encara és insuficient. 
Probablement no hi ha prou exigència per part dels docents. Potser tampoc hi ha 
prou interès per part dels alumnes: quan ja s’han fet més grans els coneixements 
no estan prou consolidats. En tot cas la impressió és que el conjunt no pot pas 
aspirar a una qualificació d’excel·lent. Es podria dir que els treballs procedents de 
gent de lletres estan més bé que els de ciències. Però la pròpia llengua ja s’ha de 
saber escriure-la bé abans d’entrar a la universitat. També podria ser que tinguem 
una mostra “esbiaixada”, i que en el camp de la sanitat sigui diferent. 

** El proper congrés, que ja serà el vintè, està programat per celebrar-lo a Vic 
l’any 2018, amb el comanament del doctor Miquel Ylla-Català. I per l’any 2020, 
encara falta temps, tocarà el vint-i-unè, que serà a més el que permeti comme-
morar el cinquantenari d’aquell primer de 1970, organitzat per un nucli ampli de 
persones, coordinat i presidit per Ramon Sarró. Està previst celebrar-lo a la Reial 
Acadèmia de Medicina, en el mateix lloc que es va reunir el primer. 

* I així han sorgit, i creixen, nous punts de vista, un d’ells és la valoració del des-
envolupament de les especialitats. L’aparició d’una història general de la medici-
na catalana ha fet veure la necessitat d’aprofundir en el coneixement de com han 
començat les especialitats en el nostre medi. També la reproducció d’imatges, en 
un noment en que la seva captació a partir de fons antics és més fàcil (p.e. amb 
la utilització de l’escàner), que afavoreix la seva difusió. 

Apuntem, suggerim, una invitació. Aprofundir en el coneixement de la medicina 
en les agrupacions urbanes petites. Així la descripció dels professionals de la 
salut en pobles, o comarques, amb una certa continuïtat, així un parell o tres de 
generacions de metges, o més si se’n troben dades. També les línies familiars. I 
la recuperació d’imatges. És un tema que cal suggerir-lo, per evitar la pèrdua del 
record i la desaparició de documentació escrita i sobretot gràfica. Un exemple és 
el treball, en aquest volum sobre els metges de sant Pere de Ribes, a cavall entre 
finals del XIX i una gran part del segle XX. 

Es tracta d’una visió diferent de la història més clàssica de la medicina, la dels 
grans fets i noms, la de transcendència universal. Però a més d’això cal salvar 
el record local, de comunitats petites. Algunes línies de la recerca s’han enfocar 
cap a les comarques, fins i tot els municipis petits. Aquí hi ha la història de 
l’assistència, del fet local, de les dades poc conegudes. També les dades sobre 
la medicina popular, que es perden aviat. El que pot semblar que és un simple 
recollida de dades és en realitat un ajut per fer la base documental, sobre la 
història de parcel·les petites del país, que juntes mostren la cohesió social. En 
bastants pobles algun sanitari té un homenatge ben visible de reconeixement de 
la seva tasca, per exemple amb la dedicació d’alguna placa o d’un espai públic, 
i és bo que quedi també algun escrit sobre el que va fer: l’ajut a cuidar la salut 
dels veïns en una època determinada, sovint llarga. En aquest sentit cal enco-
ratjar les aportacions que es puguin fer des d’un punt de vista puntual i local. 
Les actes d’aquests congressos, i les pàgines de la revista Gimbernat, demanen 
acollir també aportacions d’aquest tipus. Igualment la participació, en forma de 
pòsters si cal, del material gràfic que ara ja és fàcil de conservar si es disposa de 
l’element inicial. 
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ACTUALITAT DE RAMON LLULL COM A PENSADOR MODERN  
(EN EL SET-CENTS ANIVERSARI DE LA SEVA MORT)

SABATÉ i CASELLAS; Ferran 
Unitat d’Història de la Medicina. F. Medicina. UB.

Resum: Es fa una breu síntesi de la vida i obra de Ramon Llull. Es destaca el seu caràcter 
autodidacta i innovador en molts àmbits de la ciència, i de les lletres. La seva notable 
influència en l’obra de destacats pensadors moderns. La pervivència i difusió actuals de 
la seva obra.

Paraules clau: escriptor; innovador; pervivència; difusió.

Resumen: Se hace una breve síntesis de la vida y obra de Ramon Llull. Se destaca 
su caracter autodidacta e innovador en muchos ámbitos de la ciencia y de las letras. 
Su notable influencia en la obra de destacados pensadores modernos. La pervivencia y 
difusión actual de su obra.

Palabras clave: escritor; innovador; pervivencia; difusión.

INTRODUCCIÓ 

Ramon Llull fou un personatge singular ja a la seva època, que ha transcendit fins 
a l’actualitat. El seu pensament ha sigut font d’inspiració per a molts moviments 
culturals, filosòfics, científics, religiosos i d’innovacions tècniques al llarg dels 
set-cents anys transcorreguts. Ha tingut molts seguidors i exegetes del seu 
pensament, i abundants detractors i enemics al llarg dels segles. Els seus escrits 
han estat obres de text en algunes universitats, i han estat a l’Índex d’obres 
prohibides per la Inquisició.

Ramon Llull ha estat un personatge controvertit i la seva obra ha sigut polèmica, 
segons les tendències i les ideologies de cada context històric; però sempre pel 
seu caràcter polèmic, antidogmàtic i innovador.

En Llull trobem: la primacia del “fer” per sobre de l’”ésser”; de l’agència sobre 
l’existència. El pensament de Llull és acció. La voluntat al servei d’un ideal, que 
l’impulsa a actuar. Llull vol prescindir de sotmetre la raó a qualsevol autoritat 
religiosa, teològica o filosòfica. La utopia lul·liana mai no perd la dimensió 
radicalment humana. La follia lul·liana és una “follia d’amor”1.

1.  Llinares, Armand. “Ramon Llull”. Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1990.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 9-18
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Sabaté i Casellas; Ferran

En Llull coexisteixen: el seny i la rauxa; el pensament i l’acció; la raó i el raonament; 
l’universalisme i el particularisme; l’erudit i el popular; el laic i l’espiritual. Amb 
paraules de Miquel Batllori: Llull és tot un món i tot un segle2.

Ramon Llull fou un intel·lectual laic de la Baixa Edat mitjana que, sense estar 
afiliat a cap corrent ideològic, ni pertànyer a cap institució acadèmica, ni a cap 
organització eclesiàstica, es va embarcar en un projecte de millora cultural, 
social, religiosa i política d’àmbit general3.

EL PERSONATGE EN EL SEU CONTEXT

L’últim dia de l’any 1229, Mallorca fou conquerida pel rei Jaume I als sarraïns. 
Vàries famílies catalanes que participaren en l’esdeveniment, es traslladaren a 
Mallorca, i foren recompensades per la seva col·laboració militar o econòmica, 
amb terres o possessions. La família barcelonina Llull-Erill participà en aquest 
repartiment de terres. Ramon Llull era originari de Sant Andreu de Llavaneres, 
i Elisabet Erill era d’una família noble provinent d’Erillcastell a l’Alta Ribagorça. 
D’aquest matrimoni va néixer el nostre personatge Ramon Llull i Erill, el 1232 a 
la Ciutat de Palma de Mallorca, en una casa propera a l’actual església de Santa 
Eulàlia, on fou batejat el 25 de gener4.

Va rebre una educació primària a casa seva, on aprengué uns rudiments de 
gramàtica, música i poesia a partir de 1246, com corresponia a un cavaller, amb 
contacte amb la cort reial, al mateix temps que participava en els negocis de la 
família.

Casat amb Blanca Picany, tingué un fill, Domènec, i una filla, Magdalena. Cultivà 
la poesia trobadoresca en llengua d’Oc, de culte a les dames, com a inspiradores 
de l’art i l’amor.

A l’any 1263, desprès d’uns somnis o revelacions, experimentà un canvi radical a 
la seva vida. Abandonà els negocis familiars, el cultiu de la poesia trobadoresca i 
àdhuc a la seva família (a qui deixà part dels seus béns), per dedicar-se a l’estudi 
de la ciència, amb el propòsit se convertir als sarrains i escriure “el millor llibre 
del món”.

Acte seguit, emprengué unes peregrinacions catàrtiques a Santa Maria de 
Rocamador i a Sant Jaume de Compostel·la (1263-1264). De retorn a Mallorca 
inicià un període de deu anys d’estudi de la filosofia clàssica (les ciències 
naturals, la filosofia i la teologia) dels grecs, bizantins i àrabs. Comprà un esclau 
sarraí educat, perquè li ensenyés la seva llengua. Posteriorment, després de la 
il·luminació de Randa, creà l’escola de Miramar, per a l’aprenentatge de l’àrab, 

2.  Batllori, M. La mediterrania en la cultura catalana en el pas del segle XIII al XIV. Tres sondeig: 
Llull, Vilanova, Muntaner. A: De l’Edat Mitjana. Obra Completa Nº 18. València, Ed. Tres i Quatre, 
1993.

3.  Villalba P. “Ramon Llull. Escriptor i filòsof de la diferència”. Edicions de la UAB, 2016.

4.  Villalba i Varneda, P.: “Ramon Llull. Vida i obres”. Vol.I. Barcelona Institut d’Estudis Catalans/
Fundació Elsa Paretti, 2015.
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el grec i altres llengües de cultura i de comunicació (notem ja les dues vessants 
d’aquesta institució laica).

En aquests deu anys d’estudi i preparació, Ramon Llull va concebre un sistema 
filosòfic innovador, l’”Ars compendiosa inueniendi veritatum” (Mallorca, circa 
1274), com el “millor llibre del món”, aplicable a totes les ciències. Llull va idear 
un sistema combinatori de conceptes per poder explicar i àdhuc demostrar amb 
un fonament incontrovertible el que ell anomenà raons necessàries. Les veritats 
teològiques posades a l’abast de la gent racionalista, aplicable també a totes les 
altres ciències. 

Des dels filòsofs grecs hi ha hagut un esforç per explicar la naturalesa física i 
metafísica, utilitzant mecanismes gramaticals coneguts amb el nom de Lògica. 
Aristòtil va escriure l’Organon, on explica la deducció sil·logística que permet 
deduir conclusions buscades a partir de premisses veritables, de les quals en 
resultarà una deducció categòrica.

A semblança d’aquests precedents, Ramon Llull redactà la seva Ars. L’Ars 
lul·liana és un sistema combinatori que donava valor conceptual a les lletres de 
l’abecedari, cada una de les quals té nou significats. Aquesta lògica combinatòria 
es regeix per unes regles, que permeten arribar a la certesa d’allò que es busca, 
si bé no de forma automàtica. Aquest sistema és d’aplicació a totes les ciències, 
perquè està basat en principis universals, reglamentats per les condicions, el que 
fa de l’Art lul·lià una ciència de les ciències (l’epistemologia). En definitiva, l’Art 
lul·lià és una ordenació d’estructures de base conceptual, expressades per lletres, 
que ajuden, no d’una manera automàtica al discurs de l’enteniment, és a dir, a 
conèixer el fi d’allò que es busca, amb un intent de matematitzar i de mecanitzar 
el pensament, facilitant-li els termes el raonament, encara que l’enteniment 
humà raona sobre realitats i no sobre signes; encara que se serveixi de signes 
que representen realitats.

Això anava acompanyat d’una sèrie de figures geomètriques i cercles mòbils, amb 
lletres que indiquen conceptes concordants i discordants. Al principi, Llull va 
elaborar set figures, que al final d’aquest primer període seran setze i finalment 
quatre. Les figures artístiques de Ramon Llull representen una art combinatòria 
de conceptes (Àlgebra), que es regeixen per un ordre que es troba en un segon 
grau d’abstracció, amb una munió de fórmules de caràcter matemàtic, conegudes 
com a Lògica algebraicomatemàtica.

LA MODERNITAT DEL PENSAMENT DE RAMON LLULL

Llull és un pensador difícil de classificar. El seu pensament no encaixa en cap 
de les corrents filosòfico-teològiques de l’Occident contemporani. En un període 
cultural dominat per l’Escolasticisme, Ramon Llull presenta un pensament i una 
actitud innovadora. Carreras Artau el defineix com un “escolasticisme popular”5; 
i Miquel Batllori com “un escolàstic de nou encuny, empeltat de la cultura àrabo-
hebraica”. 
5.  Carreras Artau, T. I J. Historia de la Filosofia Española.
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Llull procedeix d’un país fronterer entre la cultura llatina occidental i el llegat 
oriental. Un país que mantenia relacions polítiques, econòmiques i que tenia a 
“l’altre” dintre casa seva. L’altre no era nomes “diferent”, sinó també “semblant”, 
ja que jueus i musulmans compartien la mateixa creença en un Déu creador i 
remunerador. Llull accepta la “diferència” que representa l’interlocutor no cristià, 
i no li presenta altra exigència que fer us de la raó. És una apologètica totalment 
oposada a la dels dominics. No tracta de refutar els errors de l’interlocutor i 
situar-lo a la defensiva. Llull li proposa discutir amb una dialèctica racional6.

Després d’una primera etapa dissoluta, la seva sobtada conversió provocà 
un canvi intern i extern en el personatge, que donaria lloc a un Ramon Llull: 
comprensiu, místic, estudiós, creador d’un sistema logicoalgebraic per guiar 
el pensament filosòfic i teològic. El polièdric pensament de Llull és concretarà 
en tres parcel·les: la polèmico-racionalista, la lògico-enciclopèdica i la místico-
teològica; sense oblidar l’aportació lingüística i literària a la llengua catalana.

Ramon Llull adoptà un pensament transcultural, transreligiós i transfronterer, 
convertint-se en un “protoeuropeu” que aspirava a construir una societat integra-
dora de la diversitat, d’aquí el qualificatiu de “mestre de la diferència”. És el pare 
d’una Europa del diàleg, de la justícia, de la solidaritat, capaç de condemnar el 
desori usurer de molts dels seus agents públics.

També se’l pot considerar com un precursor del Renaixement, pel seu interès en 
les llengües clàssiques i i les modernes; per posar la ciència a l’abast i al servei 
de les persones, i per l’afany de difondre el seu missatge. Llull és més interlocutor 
que predicador, i utilitzarà les llengües per adreçar-se directament als que no eren 
cristians; els contactes familiars i nobiliaris per mirar de guanyar-se el favor dels 
reis i papes; i la pròpia experiència i formació per bastir una Ars explicativa del 
món amb una estructura arbòria. Va intervenir en les controvèrsies científiques 
referents a l’origen i la fi de l’univers i de l’espècie humana amb els erudits de 
les universitats europees i al mateix temps amb els pensadors dels cenacles 
musulmans. 

PIONER O INNOVADOR EN DIFERENTS ÀMBITS

1/ Proposà el llatí com a llengua d’intercanvi entre els pobles. 2/ Fou un dels 
primers impulsors del diàleg ecumènic amb les esglésies separades de Roma. 
3/ Va promoure i practicar el diàleg amb els sarraïns. 4/ Sistematitzà aspectes 
dels mecanismes lògics del raonament, que anomenà Art, un mitjà científic per 
explicar totes les ciències, un llenguatge universal, un artifici quasi de tipus 
digital al servei del coneixement. 5/ Fixà una agenda dels temes teològics més 
importants en aquells moments, abordant la relació entre la fe i la raó. 6/ Fou 
un prolífic escriptor que abraçà tota la ciència del seu temps, a la vegada que 
ampliava l’espai de la literatura catalana. 7/ Es relacionà amb papes i reis de 
l’Europa del seu temps, essent present en sessions de palau, visitant repetidament 

6.  Colomer, Eusebi. El pensament ecumènic de Ramon Llull. Estudis Universitaris Catalans, 1983, 
XXV, (Miscel·lània en honor de R. Aramon).
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la cúria papal i assistint a sínodes eclesiàstics. 8/ És relacionà amb els artesans, 
els joglars, els mercaders, els pelegrins, els marginats, els moribunds, i fustigà 
als prepotents, als avariciosos, als ociosos, als vanitosos, etc. 9/ Fustigà als 
professors envanits de Paris, Montpeller, Roma, Nàpols, Pisa, Gènova. 10/ 
Viatjà per Tunissia, Bugia, Xipre, Armènia, Jerusalem i Sicília, buscant punts de 
concòrdia, defensant la fe cristiana amb argumentació objectiva. Actualment se’l 
considera el primer missioner que s’anticipà a la missiología moderna. 11/ Fou 
un propulsor de l’aliança de civilitzacions.

HARMONITZANT LA RAÓ AMB LA REVELACIÓ

En el Llibre de contemplació en Déu de 1273, Ramon Llull s’endinsa en la 
pensa del seu Déu al qual es refereix com Amat, per restar-hi bocabadat de la 
seva bonesa interior i exterior, i alhora fer-ne partícips a tots aquells qui vulguin. 
Referint-se a si mateix diu “Jo soc estat foll del començament de mes dies d’entre 
a trenta anys passats, que comença en mí remembrament de la vostra saviesa i 
desig de la vostra llaor i membrança de la vostra passió”. O quan escriu: “Dieu, 
l’aimé suprême, est aussi l’absolument autre et la différence absolue: Dieu est 
non seulement autre, mais tout autre, et autre même que l’autre; il differe de 
tout ce qui existe”7. Aquí es manifesta la seva vena mística. En el capítol 77 
del mateix llibre escriu: “Glòria i honor, i gràcies i merçès, Senyor, sien fetes a 
la vostra Dretura, qui tan gran diferència ha mesa entre els fidels i els infidels”, 
el que revela un pensador disposat a discutir amb aquell qui pensa altrament i 
és diferent a ell, anant-lo a trobar on sigui. En aquest llibre, Ramon reconeix el 
fracàs de les croades: ¡Deu no aprova aquelles expedicions!.

Llull s’adona que l’únic camí viable per al diàleg entre els creients de les tres 
religions monoteistes, és partir d’allò que uneix i no del que els separa. El que els 
separa és l’autoritat dels respectius llibres revelats; i allò que els uneix és la raó. 
Així escriu el Llibre de meravelles, i el Llibre de demostracions.

L’ESCRIPTOR

Els temes del seu interès eren tots, des dels grans debats teològics i filosòfics, 
fins a les ciències particulars o naturals com l’astronomia, el dret, la medicina, 
o la geometria, així com també les humanitats i la pedagogia, la sociologia, les 
ciències experimentals, o la teoria política i l’elaboració d’un sistema just per a 
l’elecció dels càrrecs públics8.

El mitjà de comunicació mes empleat per Llull va ser la paraula escrita, tant si 
era a terra ferma com si navegava en una nau, de manera que se li atribueixen 
unes 275 obres, alguna escrita en àrab (no trobades), d’altres en català (unes 
17), unes altres en català i llatí (34 obres), i la resta en llatí (225). També fou 

7.  Sala-Molins, L.: La Philosophie de l’amour chez Raymond Lulle. Paris-Mouton-Le Haye, 1974.

8.  McLeon, I. and London, J.: Ramon Llull and the theory of voting. Studia Lulliana, 1992, 32 (**), 
núm. 86, 21-37.
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autor de la seva autobiografia –dictada als monjos cartoixans de Paris el 1311- 
als seus setanta-nou anys.

En la seva escriptura, Llull manifesta una gran capacitat d’utilitzar elements 
culturals diversos procedents de l’Islam o del Judaisme, per expressar les seves 
idees. Adoptà formes expressives variades i diverses per tal de manifestar el seu 
afany propagandístic de la doctrina cristiana. Intentà, amb elements manllevats 
de les altres cultures, conduir el fil argumental al seu terreny.

Llull utilitzà també recursos literaris dels trobadors occitans dels segles XII i XIII. 
A la “Pastorel·la”, un diàleg entre un cavaller i una noia d’extracció humil, en que 
la pastora dona lliçons de moral sexual al cavaller quan li diu: “L’amor forçat no 
fa profit”.

A partir de 1290, abandonà la literatura i s’orientà cap a la predicació. 
L’homilètica de Llull, també s’aparta de la pròpia de la seva època, per servir als 
seus propòsits de difusió del seu Art.

ESCRITS MÈDICS

L’idea globalitzadora de la ciència que tenia Ramon Llull, l’impulsà també a 
escriure sobre medicina. Montpeller fou el lloc on Llull residí entre 1276 i 1290, 
i on hi redactà obres com Blanquerna, l’Art demostrativa o l’Art inventiva, sinó 
també un indret on certament rebé influències intel·lectuals en el camp de les 
teories mèdiques. Les relacions entre un Llull metge especulatiu i l’antiga facultat 
de Medicina d’aquesta ciutat no es poden menystenir, per bé que els propòsits 
de reformulació teòrica en medicina del beat poden lligar amb l’esperit més 
renovador del seu temps. 

El 1752 es va publicar a Mallorca una “Opera medica” de Llull, que inclou quatre 
escrits: Ars compendiosa medicinae, De regionibus sanitatis et infirmitatis, De 
ponderositate et levitate elementorum i un Liber principiorum medicinae. La 
medicina lul·liana s’ensenyava el segle XVI a la Universitat de Paris, i a la d’Aix 
al segle XVII9. Podem afegir-hi el llibre de contingut psico-pedagògic Doctrina 
pueril, escrit per a la formació del seu propi fill10.

LLULL TRADUCTOR I GESTOR DE LA SEVA PRÒPIA OBRA

Ramon Llull pot considerar-se també com un precursor dels moderns estudis 
de traducció i interpretació11. Ell promogué la creació de centres d’estudi de les 
llengües orientals com l’àrab o l’arameu, que ell mateix estudia i utilitza per tal 
de convèncer a jueus i musulmans de la superioritat del cristianisme. Ajudat pel 

9.  Corbella, J. El setè centenari de la mort de Ramon Llull. Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016, 
31, 82-86.

10.  Casassas, O. De la Doctrina pueril i del seu temps, al cap de set segles. A: Una faula i set 
històries. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

11. Pinyol Torrens, R Ramon Llull i la traducció. Querol, revista cultural de la Cerdanya, primavera 
2016, 18.
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seu mentor el rei Jaume II, creà el monestir de Miramar a Mallorca, amb aquest 
propòsit de formar missioners amb aquestes habilitats lingüístiques.

Llull utilitzà el català quan s’adreçà als laics; el llatí quan ho fa als clergues i 
persones doctes, i l’àrab quan ho fa per als musulmans. Ell pensa que la traducció 
s’ha de fer “segons el setit” (ad sensum)i no pas literalment (ad verbum). 

Malgrat l’amplitud i la varietat de l’activitat desplegada al llarg de la seva vida, 
Llull donà prioritat a l’escriptura i al llibre. Desenvolupà un sistema propi de 
producció i disseminació d’obres, que comprenia la traducció, la còpia i la 
conservació. Set segles desprès, cal reconèixer la seva extraordinària habilitat per 
difondre temporal i espacialment la seva obra.

El fet que Llull fos un escriptor itinerant, complicava enormement la gestió de la 
seva producció. Disposà de diversos centres de producció estables12, principalment 
a Mallorca i Paris, on comptava amb l’ajuda de deixebles i col·laboradors com 
Guillem Pagès, Pere de Llemotges o Tomàs Le Myésier.

PARAL·LELISMES ENTRE PAU I LLULL

En molts aspectes de les seves biografies podem parlar de vides paral·leles. 
Ambdós se senten cridats per Déu a realitzar un canvi radical en les seves vides. 
Travessen un període de reflexió i formació; i inicien una nova etapa d’elaboració i 
difusió d’una doctrina ja existent, a la que ells li aporten una solidesa intel·lectual 
i una novetat argumental, per adaptar-la i fer-la comprensible a les altres cultures 
que l’envolten. Ambdós són homes de pensament i acció, fortament convençuts 
del que fan, i se senten cridats a realitzar-ho. Utilitzen arguments senzills o molt 
elaborats, segons el públic al qual s’adrecen. Ambdós foren grans viatgers, que 
patiren la incomprensió de propis i estranys, foren expulsats, perseguits, patiren 
naufragis i violència física, en el desenvolupament de la seva activitat missional. 
Establiren contacte amb les màximes autoritats civils, intel·lectuals i religioses 
del seu temps. Ambdós foren titllats de “folls” per les seves idees. Ambdós 
compartien una visió tolerant i universalista de les seves doctrines. Ambdós foren 
grans escriptors i polemistes. Les seves propostes no foren fàcilment compreses 
i acceptades, però la transcendència del seu pensament ha perdurat fins als 
nostres dies.

LA PERVIVÈNCIA DEL PENSAMENT LUL·LIÀ

El primer divulgador de l’obra lul·liana fou el seu deixeble, metge i canonge 
Thomas Le Myésier. El filòsof català Ramon de Sibiuda, mestre i rector de la 
Universitat de Tolosa del Llenguadoc assimilà les doctrines de Ramon Llull, i 
fou reconegut per Montaigne. Al segle XV, existien escoles lul·listes a Barcelona 
i Mallorca. Les doctrines de Llull s’expandiren per la península Ibèrica, Itàlia 
(Giordano Bruno), Alemanya i Amèrica. El segle XVI senyalà el període de major 

12.  Soler, Albert Ramon Llull com a gestor de la pròpia obra. A: Ramon Llull una petjada de set 
segles. Barcelona, Fundació Carulla, 2016.
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crèdit del Doctor Il·luminat, amb l’acceptació del seu mètode a la Universitat 
d’Alcalà, i l’aixecament de la prohibició de les seves obres en el Concili de Trento, 
per les gestions realitzades pels reis d’Aragó i el Consell de Cent; encara que 
això quedà enterbolit per la barreja d’obres autèntiques amb apòcrifes13. Al segle 
XVII, influí en Descartes i Leibnitz. Al segle XVIII, el pare Sollier, tractà de separar 
l’obra autèntica de l’espúria. En aquest temps a Alemanya, es publica la magna 
edició Maguntina, que recuperà nombrosos codis catalans i llatins del Mestre. El 
segle XIX i la Renaixença, fixaren l’atenció en el valor literari i lingüístic de l’obra 
de Llull. Jeroni Rosselló, de Mallorca, inicià la publicació dels escrits originals; 
mossèn Salvador Bové creà la “Revista Luliana” i Menéndez Pelayo, el 1884, 
pronuncià un discurs revaloritzant l’obra del Mestre. 

Al llarg del segle XX, la figura i l’obra de Ramon Llull ha recuperat l’atenció 
del món acadèmic a nivell internacional. Amb motiu dels 600 anys de la mort 
de Ramon Llull, l’Institut d’Estudis Catalans elaborà una memòria repassant la 
vigència de la doctrina del Mestre mallorquí. A principis del segle XX, es constituí 
a Mallorca una Comissió editora d’obres de Ramon Llull. Amb motiu dels sis-
cents any de la seva mort, l’Institut d’Estudis Catalans posa en marxa un projecte 
de fer una bibliografia el mes complerta possible de totes les obres lul·lianes: 
manuscrits, codicil·lis, obres impreses, etc., tant catalanes com llatines, disperses 
per tot Europa. La Generalitat de Catalunya subvencionà els anys 1932 i 34, 
la publicació de les obres de Llull per mossèn Salvador Galmes14. El 1960 es 
realitzà el Primer Congrés Internacional de Lul·lisme a Formentor.

CONTRAST IDEOLÒGIC ENTRE EL “LUL·LISME I LA “HIJAD”:

Amor – Odi
Convèncer – Convertir
Evolucionista – Fonamentalista
Generalització – Reduccionisme
Interès per Déu, l’home i la natura -- Teocentrisme
Integrador – Excloent
Individualitat – Gregarisme
Llibertat – Coacció
Llengua vulgar – Llengua sagrada
Pensament multivalent – Pensament únic
Raonament – Irracionalitat
Relació de la Cerdanya amb Ramon Llull

El vincle el trobem quan ens refereix l’episodi del naufragi sofert a finals de l’any 
1307 o començaments del 1308, quan Ramon Llull surt expulsat de Bugia en 
direcció a Gènova, però el vaixell que el transporta és desviat per una tempesta 
cap a Pisa i naufraga a prop de la costa. 

13.  Ramis Barcelò, R El lul·lisme a la tardor medieval i a l’època moderna. A: Ramon Llull una 
petjada de set segles. Barcelona, Fundaciò Carulla, 2016.

14.  Arxiu Diputació Provincial de Barcelona. Instrucció Pública. Lligalls 4163 i 4362.
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En el seu relat autobiogràfic Vida coetania, manifesta el seu agraïment al monjo 
dominic Simó de Puigcerdà, que el salvà, i ho descriu amb aquestes paraules: 
“érem allunyats deu milles de l’esmentat port (Porto Pisano). I, com que la nau 
patia per tots costats els gravíssims embats del temporal, al final van sofrir el 
naufragi; alguns, doncs, moriren i foren engolits, d’altres, en canvi, se salvaren 
pel previ auxili de Déu. Entre aquests Ramon i el seu assistent que, havent perdut 
tots els llibres i pertinences, van arribar com uns desvalguts sobre una barca a 
les ribes de la mar”. 

Observem que Llull no viatjava sol, i l’esmentat socius era el seu secretari i 
assistent, probablement amanuense. Per la categoria social i per l’avançada edat 
i conseqüent feblesa física, podem afirmar que anava acompanyat per aquesta 
persona, un detall que no podem extrapolar a altres viatges perquè no hi ha cap 
document que ho indiqui.

El Llibre de la disputa de Ramon cristià i d’Homer sarraí, escrit a Pisa, desprès 
del naufragi, cal considerar-lo com el segon llibre més ric en dades biogràfiques 
lul·lianes.

EPÍLEG

La figura i l’obra de Ramon Llull són d’una magnitud cultural inabastable. Amb 
raó s’ha dit que Llull es la figura catalana més important i internacional de tota 
l’Edat Mitjana. 
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L’HOSPITAL DE POBRES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS: (1343-1936)

 
GUERRERO i SALA, Lluís 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present treball és donar a conèixer la trajectòria històrica d’un petit 
i precari hospital de pobres existent des del segle XIV a la vila de Sant Llorenç 
de Morunys, un conjunt urbà que sempre ha exercit la centralitat de la Vall de 
Lord. En aquest sentit, l’hospital de pobres constitueix una vessant més de les 
pretensions més urbanes que rurals de la població, que s’afegeix a altres serveis 
o institucions vilatanes pròpies d’un menut centre comarcal, com la notarial, la 
batllia ducal i la seva cort, el pòsit o botiga de blat, el priorat (després arxiprestat 
eclesiàstic), la comunitat de preveres, així com el conjunt de confraries encapça-
lades per la congregació laïcal de la Mare de Déu dels Colls.

L’hospital de pobres o Sant Hospital, com també se l’anomenava, ha estat 
lògicament mencionat en alguns estudis d’història local, però no ha sigut 
objecte d’un treball monogràfic com el que ara es presenta. La documentació 
de suport, sobretot llibres de comptes i censals, aporta informació relativament 
abundant pels segles XVIII i part del XIX. En canvi és escassa pels temps més 
antics i paradoxalment pels més moderns. Malauradament no hem localitzat 
documentació directa sobre el funcionament intern de l’hospital, com ara, 
reglaments, ordinacions, registres de malalts o butlletes esborranys dels comptes. 
En la mida que ha estat possible, hem repassat també altra informació, notarial, 
parroquial i municipal per oferir continuïtat a l’exposició.

ORIGEN

Les notícies sobre l’existència al lloc de Sant Llorenç de Morunys d’un cenobi 
servit per una comunitat de clergues, es remunten al segle IX. L’any 1019, l’antic 
cenobi fou reconvertit en un priorat benedictí depenent del monestir de Tavèrnoles, 
a l’Alt Urgell. Malgrat no haver-hi constància documental, és ben possible que 
el priorat de Morunys, situat a la cruïlla dels importants camins Berga - Solsona 
i Cardona - La Seu d’Urgell, acomplís, com tants d’altres monestirs, funcions 
d’hostatge i alberg.

El 1297, un pacte entre l’abat de Tavèrnoles, el prior de Morunys i el vescomte 
de Cardona, senyor eminent del territori, facilità la instal·lació d’un poblament 
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estructurat a redós del monestir; és el naixement documental de la vila de Sant 
Llorenç de Morunys. Les greus escassetats i misèries que començaren el 1333, 
“lo mal any primer”, degueren fer reaccionar la vila, i així, el 1343, una assemblea 
de caps de casa esperonada per les prèdiques del prevere Josep Còdol, acordà 
realitzar una acapta entre la població que tingué èxit. S’aplegaren 3059 sous, 
dels quals, després de retirar-ne 343 per ajut de les cases més necessitades, 
se’n destinaren 350:“per fabricar un hospici a obs de les persones més pobres, 
pelegrins e pasejants”. Pel que fa l’administracióde la resta de fons recaptats, 
es constituí una confraria laica sota l’advocació de la Verge dels Colls que acabà 
tenint una llarga i influent presència a la vila de Morunys i rodalies. 

La instauració d’un hospici per acollir pobres i transeünts no era un fet aïllat. La gent 
de Morunys devia conèixer els existents a Cardona (finals del s. XI), Solsona (1296), 
La Seu (1247), Berga (1290), i fins i tot els de viles més comparables com Bagà 
(1255). Hem d’estendre però algun dubte sobre si la decisió de 1343 anà seguida 
de la construcció efectiva de l’hospici. Cinc anys després, la pesta negra feu estralls 
a la vila, els quals, a la vista de la exigua xifra de focs declarats al fogatge de 1378 

−només 33- hem de considerar molt intensos. En canvi, a partir d’aquest mo-
ment, la població inicia una ràpida recuperació que porta a una xifra de 127 
famílies inscrites a la confraria dels Colls en el cartell de 1429. Caldria creure 
doncs que la instauració d’una obra comunitària com l’hospici encaixa més en 
un moment al voltant de 1380-1400 i més tenint en compte que fou en aquests 
anys en què es construïren les muralles i que la casa de l’hospital, com veurem 
tot seguit, se suportava en el mur per la part del darrere. 

El segle XIV transcorre sense més noticies directes de l’hospital, i no serà 
fins la primera meitat del XV que en sorgiran tres, per bé que indirectes. La-
primera, de l’any 1400, és l’aparició d’un apotecari de nom Ramon Arte-
do en una concessió de potestat per construir. La segona és datada el 1410, 
any en què una notable de la vila, Beatriu Descavall, redacta el testament 

entre els testimonis del qual hi ha un Pere de l’hospital, prevere, potser un 
hospitaler. Finalment, tenim un cirurgià, mestre Bertomeu Tesarats, figurant el 
1451 com a testimoni en la creació d’un censal. Tot plegat es redueix doncs, a 
la confirmació de l’existència de sanitaris a la vila; un apotecari, un cirurgià i un 
prevere suposadament vinculat a l’hospital.

Una “Caritat” administrada pels cònsols de la vila, apareix en un parell de documents 

 de mitjans del segle XV. Segurament es tracta de la mateixa Pia Almoina instituïda 
per un personatge de la nissaga dels Còdol, que el 1501 exercia, representada 
pels cònsols de Sant Llorenç, la senyoria sobre alguns masos del terme de Sant 
Julià dels Torrents. Creiem que tot plegat tenia a veure amb l’hospital, al menys 
com a font econòmica pel seu manteniment. En tenim un indici en un censal de 
26 lliures que el 1755 era propietat de l’hospital constant però, que procedia 
antigament de la “Caritat”.
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PRIMERA UBICACIÓ DE L’HOSPITAL

El capbreu de 1483, el primer que es conserva de la vila, fou manat fer pel 
prior Jaume de Cardona, arran de la seva presa de possessió. Es capbrevaren 
107 patis edificats conformant 12 carrers; tot plegat una població d’uns 600 
habitants. En el citat capbreu els cònsols de la vila, Joan Piquer, Jaume Riu i 
Joan Creixans, declaren dos edificis d’us comunitari, un és la casa de la vila, 
subjecta a un cens d’una gallina, l’altre és la casa “appellada casa del Spital 
que es a obs e servey de los pobres de Jesucrist en lo carrer d’en Sastre sens 
obligació de ningun cens. Afronta de una part ab la casa d’en Pere Rovira, 
d’altra part ab lo dit carrer, e d’altra part ab la casa d’en Boixader, en lo present 
d’en Ramon Sastre, e d’altra part ab lo mur. Segons tal descripció, la casa 
de l’hospital estava situada a la part superior de l’actual carrer Sant Nicolau, 
pujant a mà esquerra, quasi davant de la confluència amb el carrer Estret. De 
les característiques de la casa no en tenim dades documentades, devia mesurar 
uns 8 metres de façana i 5 metres de fons, com molts dels patis construïts. Cal 
destacar la referència al mur en una de les confrontacions.

Quasi coincidint amb la data del capbreu, el fogatge de 1497 ens informa de 
la presència de “mestre Joan Bosquets, cirurgià”, personatge que, després del 
clergat, encapçala la llista dels titulars de focs declarats a Morunys. Però en un 
recompte de focs efectuat el 1502 al ducat de Cardona, aquell cirurgià ja no hi 
apareix i en canvi hi surt un “mestre Arsis, barber”, que continuava a la vila el 
1527 inscrit a la confraria dels Colls amb el nom de mestre Arsis Posa.

Cent anys desprès del primer capbreu se’n realitzà un altre el 1598 coincidint amb 
la incorporació del priorat de Sant Llorenç a la mensa episcopal del recent creat 
bisbat de Solsona. En aquest document els cònsols Onofre Riu i Joan Sancebrià 
declaren: “que tenen en dita vila, al carrer dit Cap carrer una casa dita lo 
hospital, franca de cens, afronta a sol ixent amb la casa de Joan Casanoves, a 
mig jorn amb la mura de la Vall, a ponent amb la casa dels pubills de Jaume 
Antich i a tramuntana amb dit carrer. Digueren que los pertany en dit nom i dels 
passats, per títol de possessió antiquíssim i que no en tenen d’altra”. L’anterior 
descripció confirma que a finals del segle XVI, l’hospital continuava en el mateix 
emplaçament original, si bé els propietaris de les cases contigües eren uns altres 
en relació amb el primer capbreu.

UNES DEIXES DEL SEGLE XVI

Que els cònsols s’atribuïen la propietat de la casa de l’hospital és un fet, com hem vist, 
ben documentat. En canvi no hem dit res sobre el seu paper com administradors. I 
és que la documentació anterior al 1600 sobre actuacions “municipals” no és gens 
abundosa als arxius de la vila. Hem esgarrapat però dues noticies que confirmen 
pel segle XVI la funció gestora dels cònsols sobre l’hospital. La primera és de 1505 
quan: “... Joan Simon, Pere Valielles i Joan Canals, cònsols l’any present de la 
vila lliure de Sant Llorenç, com a administradors de l’hospital de dita vila...” 

reconeixen haver rebut dels priors dels Colls 25 lliures corresponents a un censal. 
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La segona noticia es refereix a una deixa testamentària dirigida a l’hospital que ha 
deixat un petit rastre documental en un llibreta esborrany d’acords del Consell de 
la Vila.El vilatà Toni Grau havia traspassat a l’hospital al qual havia fet donació 
dels seus béns. Els cònsols de la vila decideixen el gener de 1573 prendre pos-
sessió de la deixa, però un any després, la vila rep una reclamació de Jeroni Grau 
de Solsona, parent del difunt, que creia disposar de drets sobre la herència. I així 
s’inicià un plet que durava encara l’any 1578 moment en què el Consell de la vila 
decideix oferir vint lliures al demandant per tal que desisteixi “en tot i per tot”. És 
un cas que té el valor de confirmar la continuïtat dels cònsols com administradors 
de l’hospital, i com aquesta institució era receptora de deixes testamentàries que, 
convertides en censals, constituïen la principal font de rendes. En aquest sentit, 
un llibre llevador de censals començat l’any 1755, permet deduir que sis censals 
per valor de 243 lliures, havien estat creats durant el segle XVI. 

SEGLE XVII: CANVI D’EMPLAÇAMENT DE L’HOSPITAL

El 1697, a iniciativa del bisbe de Solsona com a prior de l’antic priorat local, es 
realitzà un altre capbreu. En aquest document, els cònsols Joan Maura i Francesc 
Vilasaló, declaren la casa de la vila i la casa de l’estudi però no diuen res sobre la 
casa de l’hospital. No obstant, diverses referències que en fan altres vilatans en 
confrontacions, permeten deduir que el seu emplaçament ha canviat en relació a 
l’anterior capbreu de 1598. Així, el paraire Narcís Nogués declara una casa situ-
ada:“...en lo carrer antes del Forn, o d’en Lluis, avuy de l’Hospital, que afronta 
a sol ixent amb lo carrer de l’Hospital, a mig dia amb la casa de l’Hospital ...” 

 Per altra banda tenim la declaració de Simeó Rovira, baró d’Ancies, que co-
mença amb una casa de la seva propietat situada en:“lo carrer davant la 
casa de l’Hospital, amb tres portals obrint davant dita casa de l’Hospital...” 

En algun moment entre 1598 i 1697, l’hospital havia canviat d’ubicació, ocupant 
ara un edifici situat davant la casa del Baró, a la part inferior de l’actual carrer 
sant Nicolau, pujant a mà dreta, entre la placeta de l’Om i la de Sant Francesc. 
La casa tenia una planta estreta i allargada, amb uns cinc metres de façana i 12 
de llarg.

Quina causa motivà aquest canvi de lloc? No hem localitzat cap tipus de  
documentació sobre tal moviment, però ens fa l’efecte que té relació precisament 
amb la deixa testamentària d’en Toni Grau esmentada a l’anterior apartat, entre 
els béns del qual hi devia haver la casa a la que es desplaçaria l’hospital, ja que 
sabem pel capbreu de 1483 que l’edifici era propietat d’un antecessor del donant, 
de nom Gregori Grau. Probablement fou doncs una casa heretada, el fet que 
possibilità el canvi de lloc, i si això fos cert, hauríem de situar el desplaçament a 
començaments del segle XVII que és quan, segons la noticia exposada a l’anterior 
apartat, s’hauria desencallat el plet vinculat al llegat testamentari en qüestió. 

Aquesta segona ubicació de l’hospital serà ja la definitiva fins el segle XX, per bé 
que l’espai original quedà ampliat a mitjans del segle XIX pel de la casa contigua. 
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La fesomia de la casa heretada, la que possibilità el desplaçament de l’hospital des 
del cap d’amunt al cap d’avall de l’actual carrer Sant Nicolau, es modificà molt al 
llarg del temps i el primer canvi deuria estar relacionat amb la construcció d’una 
capella als baixos de l’edifici pel cantó que dona a la placeta de Sant Francesc.
Tampoc disposem d’informació directa sobre la promoció i construcció de tal 
capella que fou dedicada a sant Francesc Xavier, però unes deixes testamentàries 
de 1693 i 1694 fan suposar fonamentadament que s’edificà en aquests anys. 

 

L’HOSPITAL EL 1700

Com s’ha dit abans, la casa de l’hospital, en la seva nova ubicació no consta en 
el capbreu de 1697 fet fer pel bisbe de Solsona, malgrat que en els dos anteriors 
(1483 i 1598) sortia clarament declarada pels cònsols de la vila. Aquesta 
absència potser caldria relacionar-la amb l’existència de la capella que deuria 
atorgar una pàtina eclesiàstica al conjunt de l’hospici i una certa ambigüitat sobre 
la seva titularitat o al menys sobre el seu control últim. De fet una visita pastoral1 
efectuada a la parròquia el 1718, ja posa el focus a l’administració de l’hospital 
queixant-se d’endarreriments en els comptes i donant només quinze dies per 
presentar-los al Reverent Vicari “... i si en assóseran omisos manam al Rv. Vicari 
passat dit termini, ne done compte al Vicari General per procedir contra ells ab 
tot rigor”

1.  APSLL. Decrets de visites. Capsa 29

Les dues ubicacions de l’hospital assenyalades en un plànol municipal de 1976
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Els manaments dels visitadors degueren produir els seus efectes. S’obrí un nou 
llibre de comptes de l’hospital el mateix any 1718 inaugurant una sèrie2 que, 
amb algunes discontinuïtats, arriba fins el segle XX constituint la principal font 
d’informació utilitzada a partir d’ara. Però si bé l’obertura del llibre porta data 
de 1718 no fou fins 1752 en què els comptes es realitzaren amb correcció 
mostrant primer la llista d’ingressos o “càrregues” i després la de despeses o 
“descàrregues”. Entre tant figuren anotacions esparses, llistes de deutes pendents 
i sobretot una sèrie d’actes de 1724 a 1749 que donen fe del tancament i 
presentacions dels comptes. Aquestes actes aporten poca informació de detall 
perquè només hi consten els totals d’ingressos i despeses, no obstant, permeten 
dibuixar el funcionament de l’hospital a començaments del segle XVIII.

Ja hem vist que si bé el control últim de la casa havia derivat en ambigüitats 
interessades,no hi havia dubte, en canvi, sobre la titularitat de seva administració 
que requeia en els cònsols o regidors de la vila. Aquests eren els “administradors 
majors” els quals examinaven periòdicament els comptes en presència del prevere 
oficial de la “oficialitat de Sant Llorenç de Morunys”. 

Un col·lector cuidava de cobrar les rendes o altres ingressos hospitalaris, que 
distribuïa contra pòlisses (o justificants) als “administradors menors” els quals 
pagaven les conductes d’un metge i d’un cirurgià, a més de les medicines i 
les despeses d’allotjament dels malalts pobres. El col·lector feia els comptes i 
ingressava o cobrava la diferencia entre el total d’ingressos i de despeses. 

Per posar noms direm que per exemple el 1723, l’oficial lloctinent era el prevere 
Josep Sant, els administradors majors foren els regidors Isidre Rovira, baró d’An-
cies, Josep Galí, Jaume Pintor i Joan Vila. Els administradors menors eren Josep 
Riu “Ramonet” i Llorenç Llohis, teixidor de llana, mentre que el col·lector era Joan 
Oromir que cobrà 1 lliura i 10 sous com a salari anual.Els sanitaris aconductats 
pel 1725 foren el Dr. Pere Màrtir Arajol i el cirurgià Josep Farrer:“obligant-se en 
visitar als que subvindrà lo hospital, dintre i fora”3, senyal doncs que podia do-
nar-se el cas de vilatans, malalts pobres, que eren atesos a casa seva sense ser 
ingressats a l’hospital. Pels comptes de 1752 sabem que tant el cirurgià com el 
metge cobraven 3 lliures anuals per la conducta. 

Junt amb el doctor en medicina i el cirurgià, l’apotecari completava la terna 
de personal sanitari. El 1729 Josep Vilaginés era l’apotecari subministrador de 
fàrmacs a l’hospital, i en aquest sentit el veiem signar un rebut per les 8 lliures 
corresponents a les medicines “presas per compte de dit hospital”. És curiós 
que de les 8 lliures, només en cobrà 1 en efectiu, doncs per la resta es cancel·là 
un deute per pensions no pagades d’un censal al que l’apotecari estava obligat.
Hi havia també la figura de “l’hospitaler”, com ho indica una referència a Joan 
Cases, hospitaler, el qual, si surt anotat a les primeres pàgines del llibre de 
comptes és perquè devia 2 lliures des de 1705. 

2.  APSLL. Arxiu Sant Roc. Es conserven cinc llibres de comptes que abasten els següents períodes: 
1718-1784 (lligall 24); 1783-1793 (lligall 23); 1796-1820 (lligall 22); 1833-1919 (lligall 25); 
1908-1936 (lligall 26)

3. APSLL. Arxiu Sant Roc. Lligall 24, llibre de comptes 1718. pàg. 1
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No hem de deduir de les anteriors ratlles que tot funcionés amb puntualitat i 
rigor. Al contrari. Els comptes no es passaven amb regularitat anual, així per 
exemple, el 1728 s’aprovaren els comptes de 1723. Els de 1724 junt amb els 
1725 i 1726 no quedaren definits fins el 1734. Per altre banda, els col·lectors 
no liquidaven els ròssecs i els censalistes acumulaven endarreriments “per no 
tenir medis” com indiquen els comptes de 1724.

És innegable però, un cert esforç en la posta al dia de la definició i revisió dels 
comptes. El 1739 quedaren definits els dels dos anys anteriors, i el 1747 ja es 
portaven al dia. Aquest any es cobraren 58 lliures i se’n gastaren 32.En aquest 
moment les actes no incorporaven encara el desglossament d’entrades i sortides.

LES VISITES PASTORALS DE 1747-1751

No ens passa per alt el fet que les actes de definició dels comptes anaven signades 
únicament per l’autoritat eclesiàstica local: en aquest període, per l’oficial Llorenç 
Ferrer i en alguns casos pel seu lloctinent. Eren aquests qui en última instància 
aprovaven els comptes. No és estrany doncs, que els visitadors episcopals 
estenguessin de ple el seu control sobre l’hospital i en redactessin actes de visita 
monogràfiques, en un pas més cap la deriva clerical de l’establiment.  

El primer d’aquests documents porta data de 1747 i fou escrit en el mateix llibre 
de comptes pel visitador Francesc Palacios, ardiaca i canonge de la catedral de 
Solsona. Després de manifestar que els comptes “van amb tota fidelitat”, manà 
l’adopció d’algunes mesures de bona gestió, que tenen el valor d’informar-nos que 
d’antuvi no es deurien complir. Per exemple, que quan s’elegeixin administradors 
nous, els vells passin comptes amb acta i donin als primers els diners sobrants 
que s’hauran de dipositar a l’arxiu:“per trobar-los sempre que necessari seran”. 
Obliga també als administradors que es cobrin els censals endarrerits i que els 
diners s’ingressin a l’arxiu:“sens mora ni tardança perquè los pobres malalts 
sien secorreguts quan menester serà”. Manà la realització d’inventaris i finalitza 
encoratjant la motivació dels administradors i altres servidors “se facien carga 
de obra tant meritòria y de quant agrada a Déu Nostre Señor y que executant 
ab tot amor y charitat rebran lo premi de tant bona obra”.

Dos anys després, el 1749, passà visita el prevere Pere Caballol i es trobà que els 
manaments de l’anterior visita no s’havien acomplert. El to del decret és ara més 
coactiu: “y com nos consta la culpable omissió han tingut los administradors per 
complir dits mandatos ... perço manem sots pena de 10 lliures pagadores de 
bens propis que en lo termini de dos mesos complien lo que en dit decret se’ls 
manà”. A més, constata que no s’han passat els comptes dels últims dos anys 
i dona un termini de 60 dies per tal que quedin definits i presentats a l’oficial. 

Una tercera visita fou feta el 1751 pel prevere Mariano Bargués. El primer 
paràgraf del decret ja ho diu tot: “havem encontrat lo poch cuidado que ha 
hagut fins al dia present en posar en clar y limpio las rendes de dit Hospital,així 
com també en passar los comptes als collectors de dites rendes, de ahont se 
origina una ignorància total en los Administradors dels atrassos o abanços de 
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dit Hospital en gravíssim perjudici dels pobres, y lo pitjor, de les consciencies 
del propis Administradors...”

El mateix visitador s’esforçà personalment en reconstruir els comptes a partir 
de les llibretes esborranys que trobà, i manà que es designés un procurador per 
recaptar les rendes el qual deurà rendir comptes cada any, fent-se càrrec dels 
impagaments si fossin imputables a la seva gestió. Manà també que s’anotés 
al llibre de comptes la llista d’impagats actualitzada que constituiria el punt 
de partida de la gestió del nou procurador, i finalment, que es fes una caixa 
amb dos panys i dues claus per tal que els administradors hi dipositin tant els 
diners recaptats com les butlletes signades justificatives de despeses. L’energia 
demostrada per aquest visitador, al qual li coneixem actuacions similars en 
altres visites a l’església de Sant Llorenç, fructificà i degué ser un revulsiu per les 
autoritats de la vila. 

En tot l’enrenou per tal de clarificar els comptes de l’hospital, l’apotecari Vilaginés 
en sortí beneficiat, ja que el 1751 pogué cobrar les 24 lliures que se li devien 
per medicaments ... des de quinze anys enrere !! Tot seguit quedà nomenat 
Domingo Pujol com procurador de l’hospital, amb el qual es pactà una comissió 
de 2 sous per lliura cobrada, i es llistaren els deutes pendents que pujaven a 84 
lliures de col·lectors antics i 203 lliures de pensions impagades fins el 1749.
Dels deutes dels col·lectors se’n cobraren 53 lliures i dels censals impagats 141, 
quantitats que el procurador entregà als administradors del període 1752-1753, 
Josep Sant, pagès, i Joan Vilasaló, paraire, i que s’esmerçaren en la creació de 
nous censals. 

Si bé les visites eclesiàstiques posen en general l’accent sobre les deficiències 
econòmiques i de control que pateix l’hospital, la segona de les visites, la de l’any 
1749, incorpora un paràgraf que, informant d’una certa negligència assistencial, 
enuncia també el que ha d’esser l’objectiu principal de l’hospital: “...Com la pia 
institució dels hospitals sien per sublevar las necessitats dels malalts pobres, 
y constant la pobresa, no digan los Administradors fer excepció de persones, ni 
tampoch d’enfermetats. Per çó exortem, per les llagas de Jesuchrist, qui no feu 
excepció de personas algunas, ni tampoch d’enfermetats, puis nos consta, que 
transibat et sanabat omnes, que d’assí al davant admeten al dit hospital a tot 
genero de persones pobres malalts y exercescan amb ellas la pietat christiana 
de lo que poden esperar del Señor la retribució sobreabundant...”És a dir, la 
condició de pobre era l’atribut prioritari a l’hora de prestar assistència. Si la 
pobresa és constatada, l’hospital ha d’atendre tota persona, sigui quina sigui la 
malaltia que pateixi.

ELS POBRES A LA VILA DE SANT LLORENÇ

Com acabem de veure els pobres constituïen el col·lectiu al qual s’havia d’abocar 
l’hospital, però fins a quin punt s’estenia la pobresa a la vila o rodalies de Sant 
Llorenç? Ens en dona una pista un testament4 de 1710 corresponent al prevere 

4.  APSLL. Llibre de testaments 1632-1805. Testament nº 25
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Josep Sant, nascut a Capolat i beneficiat de l’església de Sant Llorenç. Una de les 
seves nombroses disposicions testamentàries diu així: “Item vull mano y ordeno 
que mon hereu ... dega distribuir tres corteras de blat en fer caritat als pobres 
vindran en ma porta lo dia de mon enterro, tant solament donat a quiscun pobre 
una offerta de una lliura poc més o menos, y si per las ditas tres corteras de blat 
no bastan per fer caritat, en tal cas vull que mon hereu los doni 6 diners a tots 
aquells que no hauran hagut pa...”

Per tant, el testador ordena distribuir 3 quarteres de blat (uns 165 quilos) en 
lots d’una lliura (0,4 quilos), de la qual cosa en resultarien 412 lots. El testador 
pensa doncs, que uns 400 pobres acudiran a la distribució de blat, però per si 
es queda curt, encara preveu donar mig sou a tots aquells que el blat no els hi 
arribi. En aquell moment la població de la vila voltava els 650 habitants, i els de 
les rodalies més immediates, Castelltort i La Pedra i Coma devia aproximar-se 
als 300. 

UN INVENTARI DE L’HOSPITAL DE 1747

Fruit de les visites eclesiàstiques descrites abans, es realitzà un inventari5“de les 
robes de la iglesia de St. Francisco Xavier y altres ornaments de dita iglesia y 
casa del Hospital”. Passarem per alt la llista d’objectes litúrgics de la capella i 
transcriurem els pertanyents a l’hospital: 

•	 Dos llits de peu de gall amb les seves màrfegues i capçals 
•	 11 llançols i una tallada; 4 vànoves i una penyora; 2 camisses, 4 

flassades, 2 tovallolles, 3 eixugamans. Tota aquesta roba és tancada en 
dos cofres amb pany i clau.

•	 Un engera de mel i altre citial amb diferents pinyos de particular.
•	 Dues cadires, una de fusta i altre gornida d’espart. Una xeringa de estany. 

Una cullera de plata i plats d’escudelles i una mulassa per escalfar los 
llits. Un orinal de vidre i tres de terra. Una llum.

La migradesa del material i del mobiliari que disposava l’hospital de Sant Llorenç 
en aquell any de 1747 se situa en el context del tipus d’assistència practicada: 
una assistència que, més que la guarició mèdica, procurava refugi, aliments, 
i ajudava a morir sota sostre amb un punt de dignitat. Però tot plegat denota 
també una manca crònica de recursos. I no és que l’hospital no disposés a 
mitjans del XVIII d’una certa capacitat acumulada de generar rendes. Del nou 
racional de censals que es feu arran de les visites comentades abans, podem 
deduir, després de llistar tots els préstecs propietat de l’hospital, que al 1750 
aquests totalitzaven 880 lliures amb unes rendes anuals de unes 26 lliures, 
després que la taxa d’interès es reduís del 5% al 3% aquell mateix any. El 1755, 
quan el nou procurador havia intentat amb èxit recuperar impagaments antics 
que s’esmerçaren en nous censals, el capital total ja era de 1110 lliures amb 
unes rendes anuals de 33 lliures.

5.  APSLL. Fons de Sant Roc. Lligall 22. Inventari
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1750-1800: REDREÇ I RELLISCADA

Ja fos per la insistència i freqüència de les visites eclesiàstiques, o per l’actuació 
més incisiva del procurador en la gestió dels censals, o, des del punt de vista 
sanitari, en la presència estable a la vila d’apotecaris, cirurgians i doctors 
aconductats de l’hospital que prou deurien deixar sentir la seva influència, hom 
detecta un redreç a partir de mitjans dels segle XVIII. Val a dir també que, amb la 
consolidació de l’organització municipal de la Nova Planta, l’Ajuntament queda 
constituït pel conjunt de batlle, regidors i síndic procurador, a les ordres dels 
quals actua un secretari. Són aquests qui ara nomenen els administradors de 
l’hospital, dues persones que ja no són regidors o cònsols6. 

Entre 1757 i 1760 es feren obres d’alguna importància a l’edifici de l’hospital que 
comportaren pagar 52 lliures a Joan Oromir, mestre de cases. El llibre de comptes 
no indica en què consistiren les obres, però alguns detalls permeten sospitar en 
un alçat de la casa que estava rematada per un perxe, i en la construcció de 
“cuartos” compartimentant l’interior. Els treballs culminaren el 1760 quan es 
pagaren 4 lliures per:“fer i plantar la porta major de dit Sant Hospital, guix, 
pots y fer la escombra de fer lo carrer...”, seguidament es paguen 2 lliures més 
per “portar pedra y fer de manobre per fer los carrers de dit hospital”. Cosa 
que interpretem en el sentit d’urbanitzar o arranjar mínimament l’exterior de 
l’hospital, creiem que per la zona de l’actual carrer Sant Llorenç i placeta de 
l’Om. El 1767 es compraren 43 llençols i dues vànoves, tot usat, al santuari 
de Lord; després calgué pagar una lliura per compondre la roba comprada. 
Anecdòticament assenyalem també la compra el 1763 “d’una cadira per posar 
l’orinal” i dos orinals “un gran i un altre pla”.

De l’existència d’habitacions a l’interior de l’hospital, cosa que indicava una 
assistència més dignificada, ens en informa novament una visita pastoral de 
setembre de 1773, realitzada pel mateix bisbe Rafael Lasala. El prelat deuria 
demanar el llibre de comptes i en ser-li presentat veié que en els comptes de 
l’any anterior no hi havia la “descàrrega” detallada. Ell mateix escrigué al llibre 
de comptes una ordre dirigida a l’oficial eclesiàstic manant que investigués 
la situació de l’administració, però a més, no se’n estigué de denunciar una 
irregularitat que observà: “...no permeten s’arrendi quarto algun, sinó que tots 
serveixin per els malalts...”. 

A l’últim quart del segle XVIII, el cobrament de censals torna a endarrerir-se; 
l’any 1777 es devien 107 lliures de pensions vençudes. L’Ajuntament aparta 
Domingo Pujol com a procurador i es nomena al cirurgià Domingo Llohis,el qual 
s’avé a rebre només un sou per lliura cobrada, quan l’anterior en cobrava un 
sou i mig. En els deu anys següents es succeïren dos procuradors més i els 
comptes se’n ressentiren. El 1786 el visitador eclesiàstic denuncià el desgavell i 
estampà la següent nota al llibre de comptes: “Per quant convé per tot lo poble, 
pobres i richs, que vaja ben administrada la santa casa de l’hospital, manem als 
Administradors d’ell, que cada any en lo dia de Sant Sebastià, donin compte de 

6.  Ho deixa ben clar el paràgraf de tancament dels comptes de l’any 1766 i l’encapçalament dels 
de 1767-1768. 
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sa administració davant del Rv. Official i del Mag. Ajuntament...i que lo compte 
sia individuat” . 

És un xic enigmàtica la frase “convé per tot lo poble, pobres i rics...”Potser en 
el seu rerefons està denunciant un desinterès o inhibició del segment benestant 
de la vila ? Un decret de visita de l’any 1788 a l’església de Sant Llorenç7 recull 
un apartat dedicat a l’hospital i diu: “Per quant lo hospital de la present vila se 
encontra ab pocas rendas y per falta d’ellas no pot donar-se als pobres malalts que 
es recullan en ell les assistèncias que necessitan, supliquem als administradors 
que procurin excitar la devoció dels faels per a que socorrin ab limonas a dit 
Sant Hospital, recordant-los la misèria que en ell pateixen sos mateixos patricis, 
a cuyo fi, conduiria una acapta general cada any en tota la vila...” Ve a dir que 
la conducta dels “patricis” queda retratada en la “misèria” en què viu l’hospital, 
i que, a manca del seu compromís, mana als administradors que organitzin un 
recapta general a la vila. Aquest decret fou llegit a la missa major del diumenge 
19 d’octubre de 1788 pel rector d’aquell moment Mn. Francesc Pujol. L’any 
següent es fa el recapta i s’apleguen 14 lliures, el 1790 la quantitat baixa a unes 
6 lliures, i el 1793 ja no es fa.

De tot plegat no s’ha de desprendre que l’hospital caigués en un estat 
d’abandonament. En aquests anys finals del segle XVIII, es continuen fent obres, 
es repassen els teulats, s’apuja el cost de les dietes dels malalts des d’un sou 
i mig diari a dos sous, es compra una caldera nova amb més capacitat. Les 
deixes, per altra banda, no s’han aturat. Però el problema de fons és la crisis dels 
censals i els seus impagaments, i un cert desinterès dels “patricis locals” qui sap 
si inhibits pel control eclesiàstic de l’hospital.

Cal dir finalment que arran d’un nou capbreu fet el 1784, en el qual tampoc és 
declarada expressament la casa de l’hospital, sabem que aquesta conservava 
la mateixa superfície en planta que l’originària d’acord amb les afrontacions 
d’habitatges veïns. En tot cas, com hem dit abans, hauria guanyat alçada, doncs 
dos testaments8 de 1780 i 1784 corresponents a dues dones vilatanes que 
moriren a l’hospital tanquen el text dient “fet en lo hospital, en una cambra del 
segon pis que trau finestra a la plasseta de Sant Francisco”, una frase que ens 
confirma l’existència de cambres i que l’edifici tenia dos pisos.

1800-1850: UN PERIODE CONVULS

Durant els vint primers anys del segle XIX, només dues vegades s’escrigueren i 
es presentaren els comptes de l’hospital: el 1810 i el 1819. Durant el primer 
decenni es cobraren 283 lliures de rendes i en el segon període 270 lliures, es a 
dir una mitjana anual que no arribava a 30 lliures, una quantitat inferior a la de 
setanta anys enrere. El 1820 els doctors aconductats, Benet Pons i Joan Serra 
cobraren 33 lliures “de conductes de sis anys vençudes” mentre que el cirurgià 

7.  APSLL Capsa 29 Llibre de visites 1711-1813

8.  APSLL. Testaments, llibre C, capsa 25
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Joan Llohis, que alhora feia de procurador de l’hospital, cobrava la seva conducta 
amb set anys de retard. 

Els següents comptes conservats comencen el 1833. Hi ha per tant, un buit 
informatiu entre 1820 i 1833. Entre mig, el gener de 1823, succeí el saqueig 
i crema de la vila per tropes lliberals en el context de la guerra del Trienni 
Liberal, preludi de les guerres civils posteriors, i com passa amb tanta i tanta 
documentació vilatana, la de l’hospital degué quedar destruïda el 1823,i la 
immediatament posterior, en una segona tongada a finals de 1835 quan la vila 
es convertí durant unes setmanes en el quarter general de les tropes cristines que 
assetjaren i devastaren el santuari de Lord, en el context de la primera guerra 
carlina.

Tornant però al 1823, sorgeix el dubte sobre si l’hospital quedà afectat pel 
saqueig i incendi de la vila ja esmentat. I creiem que en part sí, a la vista de la 
importància de les obres que es realitzaren a partir de 1838 fins 1847 i que no 
es degueren limitar a reparacions, sinó que la reconstrucció s’aprofità per millorar 
l’edifici i ampliar espais. En concret creiem que aquest fou el moment en què 
s’avançà la façana de la casa pel cantó de la placeta de Sant Francesc (quedant 
la capella inserida als baixos de l’edifici)i a més, s’incorporà superfície de la casa 
del costat, afectada també per l’incendi de 1823, obrint algun passadís interior 
per tal d’accedir-hi.

Pel que fa les rendes de l’hospital, hom esperaria una contracció com a conse-
qüència del desastre vilatà de 1823. Però els comptes que s’inicien el 1833 no 
diuen pas això. El 1833 i 1834 sorprenen amb una forta recuperació de pensi-
ons impagades antigues. L’any 1835 no es cobrà res, i els 36 i 37 foren dolents 
coincidint amb l’afectació de la primera guerra carlina a la vila i rodalies, però a 
partir de 1838 i fins el 1852 el nivell cobrat anual puja i volta les 125 lliures de 
mitjana anual.

A manca de un anàlisi més acurat, hom diria que s’han substituït antics censals 
poc solvents o fallits, per propietats recuperades que ara s’arrenden a favor de 
l’hospital o per nous deutors més solvents que “s’han encarregat” de censals 
més antics segurament problemàtics. En els comptes de 1852 comptem 6 
arrendaments de terres i 5 corresponents a cases, una d’elles procedent d’un 
llegat significatiu. Durant aquests anys actua el procurador Anton Farré i ell 
mateix escriu els comptes que apareixen cada quatre o cinc anys signats sense 
cap solemnitat pel rector i pel secretari municipal.

1851: UN NOU INVENTARI

Més que un inventari es tracta dues relacions9 d’objectes comprats, la primera 
al voltant de 1835 i la segona el 1851 aprofitant el bon nivell d’ingressos. 
Transcriurem aquesta última llista per donar idea del servei assistencial que 
podia oferir l’hospital a mitjans del segle XIX.

9.  APSLL. Fons Sant Roc, lligall 25, llibre de comptes 1822-1919
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19 camises de bri i 17 de cotó
20 llençols de bri viu i 4 de cotó
4 màrfegues
12 flassades i 6 capsals de bri viu
8 coixins de bri plens de llana i 4 sense llana
12 coixineres de bri
7 draps de bri i 6 mocadors per posar-se al cap els malalts 
3 tovalloles de cotó
4 taules i pots i bancs per 4 llits
1 llitera, màrfega i coixí
2 banyeres
21 ampolles entre petites i grans
4 llumanes i 1 colador de llauna
4 porronets i 4 gots
2 xeringues
1 perol, una xocolatera i dues cassoles
1 mulassa amb el seu calderó d’aram i vàries peces de terrissa 

Fem notar com amb els 4 llits nous que apareixen en la relació, més els dos 
antics, la capacitat de l’hospital deuria ser de 6 llits, o 7 si hi comptem una 
llitera amb màrfega. És evident doncs, que en aquest moment de mitjans del 
segle XIX, com a resultat de les obres ja esmentades abans, l’hospital havia 
augmentat l’espai; de fet, al quadern de compliment pasqual de 1850 s’hi troben 
vuit persones −totes vilatanes- habitant l’edifici.

SEGONA MEITAT DEL XIX

El 27 de maig de 1857 una comunitat de cinc monges Carmelites de la Caritat 
Vedruna es feu càrrec de l’hospital. Procedien de Vic i la superiora surt mencio-
nada com Hermana Rosa. Una de les monges de nom Maria Jover, tenia el títol 
de mestre elemental encarregant-se d’una escola pública de nenes que compartí 
espai amb l’hospital. Aquesta mestre va morir el 1897 i sense cap altre monja 
titulada les carmelites perderen l’atribut d’escola pública, malgrat continuaren 
amb l’ensenyament, subvencionades per rendes de deixes testamentàries i per 
assignacions del bisbat de Solsona.

Sobre el rerefons de la vinguda de les religioses no hem localitzat cap documen-
tació. No sabem de qui fou la iniciativa, però tot fa pensar que partí de l’àmbit 
eclesiàstic més que del municipal. Diem això pel protagonisme que pren el rector 
d’aquella època Mn. Llorenç Comelles en l’administració de l’hospital arran de 
l’arribada de les monges. I no tan sols ell sinó també els seus successors.El que 
segurament s’hauria d’atribuir a l’Ajuntament fou el compromís per cedir l’ús a 



Lluís Guerrero i Sala

Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 19-42, ISSN: 0213-071832

favor de l’hospital i escola de tot l’espai de la casa del costat, la propietat de la 
qual acabà essent municipal segons indica un registre10 fiscal d’edificis de 1921.

Tornem però,un xic enrere. Als comptes de 1853-1863 (que es presentaren 
agrupats) trobem unes despeses carregades a l’hospital i cobrades pel rector: 
“a favor del establecimiento de las Hermanas” i “por la manutención de las 
Hermanas”. Això vol dir que fou el prevere qui a la pràctica gestionà i anticipà 
diners per la vinguda de les monges, i a més, s’ocupà d’algunes obres d’adaptació 
a l’hospital: comprà 384 quarteres de guix, comprà mobles, i ho pagà ell 
recuperant després el cost. I un detall: també comprà un confessionari per la 
capella de Sant Francesc, per tal de proporcionar a les monges el servei religiós 
adequat, cosa que per altres detalls sabem que preocupava molt a l’estament 
eclesiàstic de la vila.

Són les mateixes religioses,o la seva criada, les que van comprant el material 
sanitari: sabó, benes, roba... i per primera vegada apareixen despeses per compra 
de carbó que proporcionava el Ramon Torres de Canalda. Aquells comptes 
tancats el 1863, així com els dels dos o tres anys següents, foren signats pel 
rector i pel secretari municipal facultat per una Junta (sanitària?) presidida per 
l’alcalde. Eren encara molt detallats però a partir de llavors inicien un accelerat 
procés d’esquifiment. Els de 1881-1882 ja foren elaborats en pessetes, amb 
291 d’ingressos (encara es cobraven rendes de censals) i 142 de despeses, 
que s’expliquen només per tres partides: contribucions, carbó i el salari del 
procurador. La Junta ja no apareix més i els comptes i la gestió de l’hospital 
arriben a la mínima expressió a principis del segle XX com ho indiquen els de 
1904-1906; en aquests tres anys s’ingressaren només 148 pessetes, és a dir, 
50 pessetes per any.

ELS ULTIMS ANYS DE L’HOSPITAL FINS 1936

Entre 1903 i 1910 no hi hagué a la vila rector nomenat fins que arribà Mn. 
Vicenç Casals.Era un home amb energia i caràcter que inicià un nou llibre de 
comptes escrivint: “...a dos de junio de 1910, tomé posesión de esta parròquia 
y me encargué de la administración del Santo Hospital...”Comença un període 
en què es redimeixen els censals antics, el producte d’alguns dels quals, queda 
reinvertit en títols dipositats a la caixa diocesana, que ingressa les rendes a favor 
de l’hospital. Són significatius també una sèrie de llegats majoritàriament deixats 
per preveres nadius de la vila: Mn. Joan Coromines, Mn. Carles Llohis, Mn. 
Josep Monegal, Mn. Bonaventura Antich ... així com també per devots laics, per 
exemple Bonaventura Pujol, l’última descendent de la nissaga d’escultors Pujol, 
el besavi de la qual fou l’autor de la capella dels Colls. Ella morí sola a l’hospital 
a l’edat de 80 anys.

El rector, per tal de fomentar els donatius, instaurà un dia d’acció de gràcies dirigit 
als benefactors de l’hospital: “Bien merecido lo tienen todos cuantos han dejado 

10.  Arxiu Municipal Sant Llorenç de Morunys. Indice alfabético de propietarios. 1921 pàg. 1. 
També llibre de Contribución territorial urbana (sense data, possiblement finals anys 60’s) pàg. 34.
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casas, tierras, ropas, etc a favor del Santo Hospital! Vive sólo de limosnas...” 
El dia elegit fou el 14 de gener de cada any: “el dia anterior se señalará con un 
toque de campanas y luego se anunciará por las calles a modo de pregón...”

Com a notícies d’aquells anys, destacarem l’arribada de l’electricitat a la casa de 
l’hospital el desembre de 1913, un incendi que es declarà el gener de 1918 al 
perxe de la casa que destruí tot el teulat, i la compra d’una cuina econòmica el 
1929. Un inventari fet el 1923 indica que a la casa de l’hospital (comptant la del 
costat) hi havia 12 llits, 3 de fusta i 9 de ferro, però es evident que incloïa els de 
les quatre o cinc monges que hi residien.La superfície de tot el conjunt (hospital, 
escola, capella i residència de les religioses) s’aproximava als 500 m² repartits 
entre baixos, dos pisos i golfes11.

Els comptes que anualment tancava el rector Mn. Casals apareixen ben portats, 
amb força detall, però, excepte en alguns casos extraordinaris, no deixen 
entreveure l’activitat assistencial de l’hospital ja que les despeses que ocasionava 
eren pagades per les monges amb càrrec a assignacions genèriques lliurades 
pel rector (que són les partides que surten als comptes). Per altre banda, i 
per sostenir l’escola de nenes, les monges rebien una assignació d’unes 400 
pessetes anuals que procedien directament del bisbat de Solsona, sense passar 
pels llibres de comptes del rector. Aquests, en tot aquest període ja no són visats 
per l’ajuntament, tan sols van signats pel rector i són únicament presentats a les 
visites pastorals.

No deixa de ser sorprenent el fet que l’autoritat civil hagi desaparegut completament 
de l’hospital. Una nota12 de 1923 escrita pel rector, dóna alguna pista sobre la 
situació. Segons aquesta nota, a la seva arribada el 1910, feia ja temps que la 
Junta de l’Ajuntament, si bé estava nomenada, no actuava. En aquell moment el 
nou rector dubtà sobre si havia de revitalitzar la Junta laica però decidí no fer-ho 
a la vista d’alguna informació deixada escrita pel seu predecessor, que no hem 
localitzat, però que devia prevenir sobre el perill que el patrimoni de l’hospital 
caigués en mans “anticlericals”, i que a més, aquests podessin tenir qualsevol 
tipus d’influència sobre les monges: “...entendiendo que las Hermanas han de 
vivir como buenas religiosas y nadie como el pàrroco sabrà apreciar lo que 
necesitan...”A més: “...sólo el pàrroco es heredero de confianza nombrado por 
los donantes ... a él sólo, pues, toca administrarlos (els títols valors), dando 
cuentas al Prelado.” El rector acaba la nota exclamant: “... Dios nos libre de 
anticlericales ¡Quantas cosas podrían acontecer!”

Si es repassen les actes13 de plens municipals entre els anys 1900 i 1936 
constatarem la inexistència d’al·lusions a l’hospital. Tan sols en una de març de 
1902, i com a argument per tal de no accedir a les pretensions econòmiques 
del metge titular, Dr. Joan Ferran, consta que els malalts de l’hospital “...no 
pueden contarse más que uno contínuamente.” Pel altra banda, en una relació 

11.  Arxiu Municipal Sant Llorenç de Morunys. Llibre contribucions urbanes (sense data)

12.  APSLL. Capsa 51-Llibres de Fundacions, p. 37

13.  Arxiu Municipal de Sant Llorenç. El llibre conservat més antic d’actes municipals comença el 
1901
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de prioritats municipals llistada el maig de 1931 en ocasió del canvi republicà, 
per res hi ha cap menció a l’hospital. 

L’hospital, l’octubre de 1935, deixà l’edifici històric de la placeta Sant Francesc 
per instal·lar-se al Centre Catòlic, però no durà més enllà de 1936. L’última 
anotació del llibre de comptes és de juny de 1936 quan es pagaren 17,25 
pessetes per podar els arbres del Centre Catòlic. Les religioses −així com el rector- 
abandonaren la vila poques setmanes després, i amb aquesta sortida, l’hospital 
s’apagà definitivament després d’un trajectòria de 600 anys.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

 Havent repassat les diferents èpoques per les que transità l’hospital com institució, 
ens quedaria analitzar un aspecte important com és el del tipus d’assistència que 
proporcionava. I per tal cosa hem de tornar enrere quan comença la documentació 
més detallada de l’hospital.

Segle XVII

El primer llibre d’òbits14conservat a l’arxiu parroquial conté ja referències a 
l’hospital. La més antiga d’elles és de 1629 quan traspassà Celdoni Segret:“nunsio 
de St. Llorens, rebé tots los sagraments, portaren-lo al ospital, diguese-li missa 
baixa, feren-li onra les confradies...” No sembla ser aquest el cas d’un home 
pobre, però el portaren i morí a l’hospital. Quatre registres d’òbits immediats es 
refereixen a difunts que patiren de “mal calt”i que moriren a casa.Diferent és el 
cas d’un “pobre que era de Gòsol, lo nom ningú lo sap” que el febrer de 1697 
fou acollit i morí a l’hospital. Acabant el segle XVII i en el context de les guerres 
frontereres amb França de 1689-1697, trobem alguns soldats traspassats a 
l’hospital de Morunys, dos el 1692 i dos més el 1697. 

Segle XVIII

Quan els llibres de comptes comencen a presentar les partides ben detallades, 
observem que les defuncions a l’hospital eren lògicament ocasionals i que 
l’activitat ordinària assistencial se centrava en l’alberg, alimentació i un mínim 
tractament medicinal, de malalts pobres passavolants que, al cap d’uns dies, 
eren acompanyats fins als termes veïns. N’hi han molts exemples durant la 
segona meitat del segle XVIII. El 1752 un malalt “que vingué de part Port” (de 
Coll de Port) després d’uns dies d’estada a l’hospital de Morunys fou conduït al 
batlle d’Encies (una quadra baronial al costat de Canalda). Els destins d’aquests 
malalts acompanyats semblen diversificats, com si es procurés no carregar massa 
una mateixa batllia: El 1762 un grup de tres malalts fou distribuït entre La Coma, 
Guixers i Castelló, es a dir, tres direccions divergents respecte Sant Llorenç.

A vegades el viatge tenia un destí precís i allunyat, com el cas d’una donzella 
vilatana, la qual, també el 1762,se la volia fer anar a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. Els homes de Morunys la carregaren a coll i la deixaren a les Cases de 
Posada, però la dona retornà a la vila. En un segon intent la portaren fins Solsona 
14.  APSLL. La sèrie parroquial de llibres d’òbits comença el 1626. Capsa 20.
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i passà el mateix, i també una tercera vegada en què la transportaren a Ventolrà 
(Navès): “havent retornat sempre al dit Sant Hospital de la vila proclamant de 
malalta”. L’hospital hagué de pagar 3 lliures i 13 sous als homes que intentaren 
infructuosament deixar la pobre dona en el camí a Barcelona. Un cas esfereïdor 
devia ser el d’un grup de tres minyons malats que el 1768 foren acompanyats al 
batlle de la Coma. Quin tracte reberen a la Coma? Cap on se’ls feu anar després? 
Què se’n feu d’aquells tres xiquets? El rastreig d’aquestes trajectòries constitueix 
un punt pendent per aprofundir-hi.

Normalment els passavolants o transeünts queden qualificats simplement com 
“malalts” o “pobres”, però quan es vol precisar s’utilitzen les següents paraules, 
entre les que són majoria les relatives a demències: un bort (1754), un loco 
(1754), un ximple (1757), una loca (1757), un pobre que tenia la pigota (1759), 
una rabiosa (1761), un bort (1768), una tullida (1771), dos boigs (1771), una 
borda (1791).

Pel que fa els pobres i malalts vilatans, destaquen alguns casos amb estades molt 
llargues a l’hospital: Un home de la casa Canonge de la Coma s’hi estigué 52 
dies el 1755 i més de 200 dies el 1759, finalment li compraren unes calces i el 
feren anar a Castelló (Navès). El 1793 “la Guerxa” s’hi estigué 161 dies, i Joan 
Mitjana 125 dies el 1761.

No són estranys els casos en què veiem entrar junts a l’hospital membres d’un 
mateix grup familiar segurament contagiats entre sí. El 1768 “el Gasalla” entrà a 
l’hospital junt amb la muller i la filla; el matrimoni s’hi estigué 50 dies i la noia 
12; l’home morí. El 6 de setembre de 1788 entraren els Manaut, marit i muller; 
ell morí el dia 22 i la dona dos dies després. Quan els malalts pobres morien a 
l’hospital, aquest mateix feia fer, i pagava al seu càrrec, la caixa de morts que 
costava entre 10 i 12 sous. 

Durant els temps d’estada, els malalts eren cuidats per una “ospitalera” que 
s’encarregava de la bugada de la roba i de la cuina, per exemple Rosa Bajona 
cap els anys 60’s (traspassà al mateix hospital el 1768 després de 37 dies de 
malaltia) i Margarida Riu els 70’s i 80’s. Els allotjats a l’hospital rebien una ració 
alimentària diària per valor d’un sou i mig (rebaixat a un sou entre 1787 i 1800). 
Un cas excepcional (1768) fou el de Ramon Riu i la seva muller, masovers de 
la casa Jou de la Pedra, per a ells l’hospital gastà quasi tres lliures en carn i pa 
“per la gran necessitat de sas malalties, per ordre del Rev. Francesc Pujol, 
vicari perpetu, y no menos dels Magnífics Srs. Regidors de la vila”. En Ramon 
Riu hagué d’avalar amb els seus propis béns el retorn d’aquesta quantitat, ja que 
superava de llarg el cost establert per les dietes ordinàries.

Quant a tractaments rebuts pels malalts, la informació és molt escassa. Sabem 
pels pagaments que es feien als apotecaris que aquests subministraven periò-
dicament medecines a l’hospital, sol·licitades pels metges aconductats. Esgar-
rapant noticies dels llibres de comptes trobem que a Maria Riu (1777) se li 
aplicaren “pegats, ja que era engranada”; a la masovera de les Ribes (1778) 
se li feren “fregues de civada ?”; a Jaume Rodamilans (1778) “fregues a les 
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cames”; Maria Pintó (1788) després de 23 dies d’estada morí a l’hospital, se li 
donà “aiguardent, oli malendós? i xocolata.”

SEGLE XIX

Coincidint amb el període que arranca després del saqueig i crema de la vila de 
1823, s’observa un canvi en el tipus d’assistència practicada. Minven molt els 
transeünts i en canvi apareixen en els llibres de comptes pagaments d’un ral diari 
a gent vilatana per temporades llargues. El 1834 per exemple fou pagat el ral 
diari al Tomaset, a la Graire, i a Fidel Vila per quinze, vuit i tres mesos respecti-
vament, i amb l’excepció de dos soldats malalts que feren estada a l’hospital, no 
sembla que els tres vilatans perceptors del ral s’hi allotgessin. Efectivament en els 
següents comptes es repeteixen cinc casos més, descrits ara amb més precisió, 
per exemple : “Tinch pagat a la Cadiraire per haver-li passat lo ral en sa casa ab 
ordre del Sor. Ajuntament...”

Es a dir, s’havia establert oficialment una mena de subsidi que rebien els vilatans 
malalts −suposadament pobres- al seu mateix domicili, sota el control dels metges 
aconductats i amb càrrec als comptes de l’hospital. La referència a l’Ajuntament 
patrocinant aquest procediment potser s’hagi de vincular als polititzats temps 
de convulsió social que patia la vila i el país sencer, i tot plegat en el cas local, 
unit a les conseqüències del saqueig i crema de 1823. Semblaria en resum, un 
procediment d’intervenció directe sobre casos personals vilatans que necessitaven 
ràpida atenció, potser més de tipus econòmic que mèdic.

El ral diari equivalia a dos sous, més o menys el cost de la dieta alimentària que 
anys enrere es donava als allotjats a l’hospital. Entre 1838 i 1843 trobem 31 
casos (2/3 dones) amb una mitjana de cobrament per 30 dies, i entre 1844 i 
1849, 25 casos amb durades molt diverses: des de 5 dies a 23 mesos.

No vol dir això que la casa de l’hospital estigués inactiva, ho indiquen els 
pagaments per medecines comprades entre 1844 i 1863 que foren de 10 lliures 
de mitjana per any. Per altra banda, consta per exemple que entre 1848 i 1849, 
durant la segona guerra carlina, s’allotjà un grup de soldats malalts atesos per “la 
Pineda”, una cuidadora que tornem a trobar el 1852 comprant vuit quarterons 
d’oli i quatre lliures de sabó per compte de l’hospital. A l’agost d’aquest mateix 
any surt per primera vegada una llevadora assistint un part a l’hospital, un part 
que per cert acabà en tragèdia, doncs moriren la mare i el nounat, però és que, 
a més, al cap de 10 dies traspassà també a l’hospital una altre filla de 3 anys 
d’edat que havia estat ingressada junt amb la mare. L’hospital pagà els tres taüts 
així com els ports fins al fossar dels Ollers.

L’últim ral passat a domicili a un malalt porta data de maig de 1863 i la despesa 
està descrita amb un llenguatge que ens transporta als temps actuals: “Pagat a 
Joan Segret per haver portat la baixa lo dia 8 de maig de 1863 fins lo dia 14 
de maig...” Amb l’entrada de les monges, l’administració directa del rector i la 
inhibició de la junta municipal, aquest tipus de subsidi s’esvaí.
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SEGLE XX

Una nota escrita pel rector Vicenç Casals als comptes de 1923 informa que 
entre 1876 i 1922 l’hospital assistí a 133 malalts. Si, com creiem, es refereix 
a malalts allotjats, resulta una mitja de quasi tres per any. No és una xifra 
alta, si bé hem de considerar que des de 1902 trobem documentat un metge 
titular pagat per l’ajuntament que deuria resoldre casos que abans acabaven a 
l”hospital. L’establiment hospitalari no evolucionà mèdicament, doncs en cap cas 
hem vist compres de material tècnic del que es començaven a dotar hospitals 
de poblacions més importants; l’única compra que consta és la d’una banyera el 
1927. A Sant Llorenç com a màxim es cobria algun problema urgent i s’acollia 
la gent desvalguda de sempre. Entre els primers, esmentem dos accidentats a 
les obres de la carretera a Berga, l’any 1924, a un dels quals hagué de ser-li 
amputada una cama i morí. 

L’hospital tancà amb la mateixa activitat amb què segurament començà 600 
anys abans. Entre els últims allotjats als anys 30’s trobem el cas d’un pobre 
mendicant de 75 anys, de Guixers, que morí a l’hospital el gener de 1934 de 
“septicemia por frio excesivo”i el d’un vilatà anomenat “Pal·liri”que també hi 
traspassà el març de 1933 i que tota la vida voltà pel poble sense nord sent 
objecte de les bromes de la canalla. Avui dia, a Sant Llorenç, encara es recorda 
com se li cantava “El Pal·liri no té ciri per a anar a la processó / Hi va un escolà 
darrere amb un pal i un bastó...”

PERSONAL SANITARI LOCALITZAT A LA VILA FINS 1936

Incloem tot seguit un llistat de personal sanitari nadiu o resident en algun moment 
a la vila de Morunys. No el podem considerar exhaustiu, malgrat el repàs que hem 
realitzat, incomplert per altra banda, de documentació civil i parroquial aliena a 
la pròpia de l’hospital. La llista demostra una continuïtat d’atenció mèdica a la 
vila des de temps baix medievals, i la formació d’algunes interessants nissagues 
locals actuant als segles XVIII i XIX, tal com els apotecaris Vilaginés o els metges 
Pons. L’any que figura a l’esquerra encapçalant la identitat del sanitari, correspon 
al primer moment en que aquest surt documentat.Així mateix cal interpretar l’any 
entre parèntesi que acompanya el tipus de relació que mantingué amb l’hospital 
(proveïdor, aconductat...)

1400 Ramon Dartedo. Apotecari.
1410 Pere de l’hospital. Prevere.
1451 Bertomeu Testarats. Cirurgià.
1497 Joan Bosquets. Cirurgià.
1502 Mestre Arsis Posa. Barber.
1534 Mestre Cosme Creixans. Barber.
1538 Mestre Baltesar. Barber.
1630 M° Miquel Tomasa. Cirurgià. Traspassà el 1630.
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1662 Gabriel Camps. Cirurgià.
1665 Josep Barall. Cirurgià.
1674 Josep Farrer. Cirurgià. Aconductat de l’hospital (1725). Traspassà 

el 1733.
1676 Tomàs Monegal. Dr. en medicina. Traspassà el 1676.
1681 Jaume Cases. Dr. en medicina. Els seus pares eren naturals de 

Bagà.Traspassà el 1725.
1682 Bonaventura Camp. Llicenciat. Traspassà el 1682.
1696 Josep Capella. Cirurgià. El 1707 feu testament que indica com 

complementava la seva activitat principal amb la de teixidor de 
llana.Traspassà el mateix any 1707.

1696 Jaume Vilaginés. Apotecari. Nascut a Solsona, apareix residint a la 
vila el 1696 en el bateig d’una filla. Iniciador d’una nissaga local 
d’apotecaris. Traspassà el 1704. Localitzat un inventari dels seus 
béns pendent d’analitzar que indica però, la bona provisió de me-
dicines existents a la seva botiga.

1698 Josep Vilaginés. Nasqué el 1698 a Sant Llorenç. Segon membre 
de la nissaga d’apotecaris. Proveïdor de l’hospital (1729) Traspas-
sà el 1777.

1707 Pere Màrtir Arajol. Dr. en medicina. Aconductat de l’hospital 
(1725).

1712 Josep Rovira. Apotecari.
1719 Josep Caselles. Apotecari. Traspassà el 1736.
1723 Benet Pons. Dr. en medicina. Nasqué a Fígols i es casà a Sant Llo-

renç el 1723 essent ja metge. Iniciador d’una nissaga de doctors 
locals. Aconductat de l’hospital (1732). Traspassà l’any 1754.

1724? Anton Pons. Dr. en medicina. Fill de Benet. Degué néixer cap el 
1724. Aconductat de l’hospital (1752). Morí el 1783.

1728 Jaume Vilaginés. Fill de Josep, nasqué el 1728. Tercera generació 
de la nissaga. Proveïdor de l’hospital(1766). Figura al cadastre de 
1790. Feu testament el 1799, però no hi ha constància del seu 
traspàs a la vila.

1729 Miquel Bella. Cirurgià.
1737 Joan Masramon. Cirurgià. Aconductat de l’hospital (1752). Tras-

passà el 1777.
1742 Benet Pons. Dr. en medicina. Fill de Benet i germà d’Anton. Nas-

qué el 1742. Exercí a Vallcebre. Es casà a Sant Llorenç el 1784. 
Aconductat de l’hospital (1783). Consta residint a la vila fins els 
anys 20 del XIX. Traspassà cap el 1823 però no consta al llibre 
d’òbits. Un fill seu, estudiant, morí el 1817 en vida del pare.

1748 Anton Santamaria. Dr. en medicina. Procedia de Berga i es casà 
el 1748 a la vila. Aconductat de l’hospital (1749). Traspassà el 
1799.

1759 Joan Vilaginés. Fill de Jaume, nasqué el 1759. Morí solter el 
1790, als 31 anys d’edat, en vida del seu pare.
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1762 Domingo Llohis. Cirurgià. Aconductat de l’hospital (1762). Tras-
passà el 1806.

1771 Josep Monegal. Cirurgià invàlid del Regiment de Burgos. Residia a 
Barcelona quan morí en algun moment anterior a l’any 1771.

Consta un Josep Monegal, cirurgià, actuant com padrí de bateig 
l’any 1717, que més tard, el 1731, residia a Cardona. És possible 
que sigui el mateix cirurgià militar esmentat abans.

1797 Francesc Perella. Se’l qualifica de metge i també de “en medecina 
batxiller” al llibre d’òbits. Traspassà el 1797.

1801 Joan Llohis. Cirurgià. Fill de Domingo. Aconductat de l’hospital 
(1801).

1801 Joan Serra. Dr. en medicina. Aconductat de l’hospital (1801).
1801 Andreu Huguet. Apotecari. Proveïdor de l’hospital (1801). Era gen-

dre de l’apotecari Jaume Vilaginés.
1801 Josep Bardella. Apotecari. Proveïdor de l’hospital (1801). Traspas-

sà el 1809.
1803 Josep Pons. Metge. Fill de Benet, nasqué el 1803. Aconductat de 

l’hospital (1831).
1821 Sr. Gayetano. Apotecari.
1832 Agustí Canal. Cirurgià. Aconductat de l’hospital (1832).
1848 Antoni Cardona. Apotecari.
1850 Josep Ralat. Dr. en medicina. 
1851 Bonaventura Claverol. Cirurgià.
1852 Baudilio Aragall. Metge cirurgià. Apareix al registre de contribució 

industrial de 1865 i 1866.
1877 Josep Palau. Metge cirurgià. Apareix al registre de contribució in-

dustrial de 1877.
1877 Joan Duran. Farmacèutic.
1877 Pedro Juan Roure Comas. Cirurgià.
1902 Wifredo Coroleu. Metge titular només un any, entre 1902 i 1903. 

Cobrà 90 pessetes de l’Ajuntament. Abandonà la vila per motius 
de salut.

1903 Josep Butifoll Adserà. Substituí l’anterior com a titular el juny de 
1903. Desconeixem quan deixà la plaça.
Dr. Joan Ferran Janer, nascut a Barcelona el 1873. Arribà a la vila 
el 1897 quan tenia 24 anys d’edat. A Sant Llorenç es conserva la 
memòria d’una llarga i popular trajectòria mèdica, al punt que la 
casa on habitava, al cap d’amunt del carrer Esperança, es coneix 
encara com “cal Dr. Ferran”. El 1902 ocupava la plaça de metge 
titular, però per desavinences amb l’Ajuntament, no renovà el con-
tracte. Després, no l’hem vist documentat altra vegada com metge 
titular de la vila fins 1927. El 1934 continuava en el càrrec. Més 
endavant fundà un negoci tèxtil a Solsona. La vila ha reconegut els 
seus serveis dedicant-li el nom d’una plaça cèntrica. 
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Comunitat de religioses carmelites15. El 1925 estava formada per: Francesca 
Comas Vidal (Superiora) nascuda el 1879 a Anglesola, portava 24 anys a 
l’hospital de la vila, Dolors Colomer Anglès nascuda el 1885 a Vic, morí estant 
a Sant Llorenç el 1927, Dolors Molist Castells nascuda el 1841 també a Vic, i 
Trinitat Casals Pla nascuda el 1900 a Balaguer. 

A TALL DE RESUM

S’ha intentat presentar, amb la informació disponible, la trajectòria d’un hospital 
de pobres malalts funcionant a Sant Llorenç de Morunys des del segle XIV 
fins al XX. Potser s’hagi de destacar precisament la continuïtat com l’atribut 
més destacable d’aquesta institució de fundació col·lectiva tenint en compte 
les precarietats materials i de gestió disponibles en una petita vila aïllada de 
muntanya. Instal·lada però en el microclima local, la institució anà superant els 
temps a batzegades; les mateixes que en cada moment definien l’ambient social 
vilatà. 

En un primer període que cobriria els segles XIV-XVI −molt obscurs pel que fa 
a informació- semblaria que els pocs indicis assenyalen el patrocini i d’alguna 
família local, com els Còdol, enriquida amb el mercadeig de draps de llana i de 
bestiar. Aviat però serien substituïts pels llegats testamentaris transformats en 
censals com a font d’ingressos estables per l’hospital. El seguit de capbreus indi-
ca clarament la seva ubicació i la responsabilitat dels cònsols en l’administració. 
És el temps de la presència dels “mestres barbers” a la vila, però des del punt de 
vista assistencial només hem constatat documentalment com l’hospital serveix 
de lloc de bon morir.

Al segle XVII trobem documentats els primers doctors en medicina vilatans i algun 
acte assistencial com el que reberen els soldats de les guerres de l’últim decenni 
del segle. La construcció de la capella de l’hospital dedicada a Sant Francesc 
Xavier esperonà i donà cobertura als intents de control eclesiàstic sobre la gestió 
de l’hospital i com a conseqüència −positiva- d’aquest fet, ens han quedat la sèrie 
de llibres de comptes, els primers dels quals manifesten la insistència i l’esforç 
dels visitadors eclesiàstics en posar ordre a l’administració dels cònsols.

La informació proporcionada pels llibres de comptes indica com durant el segle 
XVIII una activitat freqüent de l’hospital −que ja ho deuria ser des de molt 
abans- era l’assistència en forma d’alberg i dieta a pobres transeünts i el seu 
acompanyament fora del terme al cap d’un temps, en un acte que, en la visió 
de l’època, deuria buscar tant l’exercici de la caritat com el control i equilibri 
de l’afluència de pobres a la vila. Però junt amb això, la presència d’apotecaris, 
cirurgians i doctors, actuant com “aconductats” de l’hospital indica també 
l’aplicació de remeis i tractaments mèdics a pobres malalts, vilatans i forasters. 
Són destacables les nissagues de personal sanitari que es consoliden a la vila, 
sobretot els apotecaris Vilaginés i els metges Pons. 

15.  Segons el cens municipal de 1925. Arxiu Municipal Sant Llorenç de Morunys
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A les acaballes del XVIII es generalitzaren els impagaments de censals i més 
endavant, episodis violents de la guerra del Trienni Liberal (1823) i de la primera 
carlinada (1835) afectaren de ple la vila, i amb ella, l’hospital. Els ingressos però 
inesperadament repunten i en un ambient social i polític convuls l’Ajuntament 
local intervé instituint una mena de subsidi a domicili per malaltia o pobresa 
a vilatans necessitats, amb càrrec als comptes de l’hospital, el qual per altra 
banda, no es manté inactiu per bé que ha minvat molt l’assistència a transeünts. 

A la segona meitat del segle XIX, l’Ajuntament sembla desaparèixer de la gestió 
de l’hospital coincidint amb l’establiment d’una comunitat de monges carmelites 
que se’n fa càrrec. L’espai hospitalari queda ampliat amb l’ús de la casa contigua 
i compartit amb la presència d’una escola pública de nenes instruïdes per una 
religiosa titulada. Durant aquest període són els rectors els que van prenent 
l’administració de l’hospital, cosa que culmina amb l’arribada el 1910 del rector 
Vicenç Casals, el qual davant la inhibició dels responsables civils, no dubtà en 
administrar obertament la institució. L’hospital no evolucionà mèdicament i quedà 
estancat en l’assistència de sempre, fins arribar al 1936 quan els fets obligaren 
la sortida de la vila del rector i religioses.

Resten punts que necessiten una investigació i anàlisi més profund, en aspectes 
socials, mèdics, impacte d’epidèmies, sobre actuacions del personal sanitari al 
llarg del temps, sobre els lligams amb altres col·lectius, tant de la vila (ens ha 
estranyat per exemple l’absència de relacions documentades de l’hospital amb 
la Confraria dels Colls), com de fora la vila. Fora també interessant estendre el 
treball cap a temps més recents enllaçant amb la constitució de l’actual residència 
d’avis, hereva indirecta, de l’antic hospital de pobres.

Queda per tant, feina per fer.
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 A PARTIR DE LES SEVES RESTES ÒSSIES FÒSSILS 

MERCADAL, Oriol(1); ACHÓN, Oriol (2); MIQUEL, Júlia (3)

RESUM Hem sintetitzat els nostres estudis i els d’altres investigadors per elaborar 
una aproximació al coneixement de les malalties i anomalies de la població cerdana 
i alturgellenca entre la prehistòria i el segle XIX, analitzades a partir de les restes 
òssies de centenars d’inhumacions, dues cremacions i una incineració de dipòsits en 
cova, necròpolis d’època romana, cementiris medievals i fosses comunes modernes. 
Les tombes són individuals (en fossa, caixa de lloses o taüt) o col·lectives (construcció 
de pedra i calç, vasos funeraris, criptes). Els principals problemes per l’elaboració de 
conclusions representatives deriven del baix nombre de jaciments, la feble representació 
d’individus en alguns i la manca d’un context arqueològic estricte en altres. 

Paraules clau: ossos humans, malaltia, Cerdanya, prehistòria, edat mitjana.

RESUMEN:Hemos sintetizado nuestros estudios y los de otros investigadores para 
elaborar una aproximación al conocimiento de las enfermedades y anomalías de la 
población cerdana y alturgellenca entre la prehistoria y el siglo XIX, analizadas a partir 
de los restos óseos de cientos de inhumaciones, dos cremaciones y una incineración 
de depósitos en cueva, necrópolis de época romana, cementerios medievales y fosas 
comunes modernas. Las tumbas son individuales (en fosa, caja de losas o ataúd) o 
colectivas (construcción de piedra y cal, vasos funerarios, criptas). Los principales 
problemas para la elaboración de unas conclusiones representativas derivan del bajo 
número de yacimientos, la débil representación de individuos en algunos y la falta de un 
contexto arqueológico estricto en otros.

Palabras clave: huesos humanos, enfermedad, Cerdanya, Prehistoria, Edad Media.

INTRODUCCIÓ

Material objecte de l’estudi

Es tracta de les restes òssies procedents de jaciments arqueològics de la Cerdanya 
i l’Alt Urgell, des de la prehistòria fins al segle XIX. Els analitzats (taula 1) són coves, 
necròpolis d’època romana, tombes a l’interior d’esglésies, cementiris medievals 
i fosses comunes, criptes i vasos funeraris d’època moderna i contemporània. 
En ells hi trobem sepulcres individuals amb els ossos en posició primària, en 
fossa, caixa de lloses o taüt, i col·lectius, com una construcció de pedra i calç, 
tombes nobles aprofitades com a ossari i vasos funeraris. En relació al tractament 
funerari, la majoria són inhumacions, però també tenim dues cremacions i una 
incineració. Els principals problemes –que dificulten l’elaboració de conclusions 
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demogràfiques i cronològiques deriven de la baixa representació de jaciments, 
el feble nombre d’individus a molts i en alguns casos, de la manca d’un context 
estricte per tractar-se d’excavacions antigues, fosses comunes i estrats amb 
barreja de restes òssies. 

L’autoria dels estudis que integren aquest assaig de síntesi respon tant a treballs 
del primer signant (O.M.) com als efectuats per altres investigadors, concreta-
ment, D. Campillo, D. Turbón, E. Vives, B. Agustí, E. Chimenos, N. Armentano, 
X. Jordana, A. Malgosa i A. Pla. També ens cal remarcar la feina dels arqueòlegs/
òlogues directors/es de les excavacions: M. Miret, J. Padró, S. Aliaga, C. Subira-
nas, P. Campmajó, E. Segués, J. Guàrdia, O. Achón i J. Miquel. I finalment, agrair 
al Dr. Lluís Guerrero la seva amabilitat pel que fa a orientacions envers aquest 
treball i al professor Domènec Campillo els ensenyaments rebuts al llarg d’anys.

Taula. 1. Jaciments inclosos a l’estudi

JACIMENT, 
MUNICIPI, 
COMARCA

TIPUS DE JACIMENT/
TOMBA/

TRACTAMENT

CRONOL NMI EDAT SEXE BIBLIOGRAFIA

PREHISTÒRIA
La Fou de Bor

(Bor, Bellver de 
C., la Cerdanya)

Cova/
Inhumació

Neolític 
antic-mitjà?

6 Indet
(adults)

Indet Rovira, 1977;
Turbón, 
1977;

Chimenos, 
1990

Les Encantades 
de Toloriu (Cava, 

l’Alt Urgell)

Cova/ Inhumació Neolític final 
(Verazià)-
calcolític?

11 2? de 2 a 6 anys
1 de 7-12 anys
2 de 19 a 40 a
1? de 41-60 a

2 ♂ 
1 ♀

Boixadera, 
Suñé, Vicen-

te, 1955,
Chimenos, 

1990
Ca n’Orèn I-

Roca Cobertorada
(Orèn, Prullans, la 

Cerdanya)

Dolmen, cambra 
simple/ Inhumació

Calcolític In (2) Adult
Infantil

Indet Campillo, 
1977

Lo Pou (Eina, la 
Cerdanya)

Dolmen, cista 
(“cofre”)/Cremació-

incineració

Calcolític
4200 ± 70 
BC [2917–

2579]cal BP

In (1) Indet Indet Campmajó, 
Bousquet, 
1988a i b
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Montanissell 
(Sallent, Monta-
nissell, Coll de 

Nargó, Alt Urgell)

Cova/ Inhumació Edat del 
bronze 
inicial.

Segle XVII 
cal. ANE

3140±40 a
3260±40 

BP

8 E1: 40-45 a
E2: 7±1 a
E5: 7±1 a
E7: 40-50 a
E8: 19-21 a
E9: 14 anys
E10: 12±1 a
E11:12±1a

♀
♂
♀
♂
♀
♀

In-
det.
♀

López et al, 
2005

Armentano 
et al, 2006, 
2008 i 2014
Simón et al, 

2011

Anes
(Bellver-Prullans, 

la Cerdanya)

Cova/ Inhumació Edat del 
bronze

1 Madur, 50 anys ♀ Campillo, 
1977; Tur-
bón, 1977; 

Rovira, 1982
B d’Olopte

(Olopte, Isòvol, la 
Cerdanya)

Nínxol en cova, 
paquet concrecio/ 
Cremació-incinera

Edat del 
bronze mitjà

1 Adult In-
det.

Villalta, 
Barris, 1983, 
1984, 1985 
Toledo, 1990 
Agustí, 1998

Tuta del Bosc
(Bor, Bellver de 

Cerdanya, la 
Cerdanya)

Cova Edat del 
bronze?

1 Adult In-
det.

Rovira, 1977

Total 31
ROMÀ

Pla de Prats/
Camp de les 

Creus

(Prats i Sansor, la 
Cerdanya)

Necròpolis; fosses/
Inhumació + una 

incineració

s. I–III 11 T1: Adult
T2: Adult
T3: Madur
T4: Madur
(40-60 anys)
T5: Adult
Incin: Adult + 
inf
Superf: 4 adults

♀
♂?
♀
♂

♂
Indet 
(2)

Indet 
(4)

Vives, 1989a 
i b

Roc d’Esperança

(Alp, la Cerdanya)

Necròpolis; fosses 
i estructura d’obra/ 

Inhumació

s. III/IV–V 8 T1: 7/8 anys ±1 
Dos  adults indet
Un de 40-50 
anys
Un de 50-60 
anys
T2: Dos adults
T3: Un de 50-
55 a

Indet

♂♂

♀

 ♂?

♀,♂?

♀

Mercadal a 
Mercadal i 

Aliaga, 1991

Total: 19
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MEDIEVAL
Església de Santa 

Maria

(Talló, Bellver 
de Cerdanya, la 

Cerdanya)

Tombes en fossa o 
en caixa de lloses/ 

Inhumació

(núm 2 i 4)

s. VIII-XI les 
dues estudi-

ades

2 Madurs ♂ Mercadal, 
Aliaga, Cam-
pillo, 1995; 
Mercadal, 

1997

Església de Santa 
Eugènia

(Saga, Ger, la 
Cerdanya)

Tombes en fossa/ 
Inhumació

s. IX-XI 1 Jove gran

18-25 anys

♀ Aliaga, 1998

Monestir de Sant 
Esteve i Sant 

Hilari d’Umfred

(Alp, la Cerdanya)

Tomba en caixa de 
lloses/Inhumació

s. IX-XI 1 20-30 anys ♀ Pla, a Subi-
ranas, 2005.

Santa Eulàlia

(Enveig, la Cer-
danya)

Tombes en caixa de 
lloses/Inhumació

s. X-XII 2 Adult,

30 anys aprox.

40 -45 anys o 
poc més

2 In-
det.

Mercadal i 
Sánchez a 

Campmajó et 
al., 2001

Rectoria d’All

(All, Isòvol, la 
Cerdanya)

Tombes en caixa de 
lloses/Inhumació

s.1/2 S. 
VII–1/2 XIV

16 Perinatals: 4
Infans I: 3
3-4 anys±1
4-4,5 anys±1 
5 anys±1
T5: 45-50 anys 
T6: Adult jove
T7: 7-8 anys 
± 2 
T11: Adult jove?
Per dentició:45 
o+
T13: 30-35 anys
T14: 30-35 anys
T23: Adult jove?
UE 222: Adult

In-
det.
In-
det.

Pro-
ba 
♂

♂
♀?
♂?

♀?
♂
♀?
♂?

Mercadal, 
2014

Les Colomines 
(Llívia, la Cerda-

nya)

Tombes en caixa de 
lloses/Inhumació

s. XII 2 T2: 40-45 anys
T3: 50 anys o +
(ossif cartílag 
tiroide =+ de 60)

♀

♂

Mercadal, 
a Carreras 
i Guàrdia, 

2014

Total: 24
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MED.-MODERNA-
CONTEMPORÀNIA

Santa Eulàlia 
d’Estoll

(Estoll, Fontanals 
de C., la Cerda-

nya)

Tombes en fossa/
lloses. Inhumació

s. XIV-XIX

(les estudia-
des)

23 1: >45 anys
2: 30-39 anys
3: 15-16 anys 
5: Adult indet
7: 30-40 anys
8: Madur
9: Adult jove
+ infantil 2-4 
anys
11: 40-50 anys
12: 20-22 anys
16: 25-30 anys
17: 16-20 anys
18: 40-45 anys
19: Adult indeter
20: Adult indeter
21: 3 anys±1
22: 35-45 anys
23: 40-59 anys
36a: Adult indet
36b: 10-13 anys 
36c: 17-25 anys 
+ infantil 
43: 40-59 anys
44: Adult indeter

♀
♂

Indet
♀
♂
♀
♀

♂
♀

Al-
lofís
Indet

♂
♂
♂

Indet
♀
♂

Indet
Indet
Indet

♀
♀

Pla, a Segu-
és, 2006

Església convent 
de Sant Domènec

(Puigcerdà, la 
Cerdanya)

UE diverses, 

restes disperses/ 
Inhumació

s. XVI–XIX 60 Indet 
UE 105 (32 in-
div): 21 ad, 6 
jov-inf II, 4 inf I i 
1 perinatal. 
UE 106-26,  160-
2 i 154

♀ i 
♂

Mercadal, a 
Miquel, 2016

Santa Maria

(Puigcerdà, la 
Cerdanya)

(s. XIII-XIX)

Tomba en fossa, 
tomba noble aprofita-
da com a ossari…/

Inhumació

s. XIII + XIV 
(dona)–XIX

Im-
pre-

cis.

Múltiples UE ♀ i 
♂

Mercadal, a 
Miquel, 2015

Total: NMI: 83  
(cente-
nars)
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OBJECTIUS DE LA RECERCA I METODOLOGIA UTILITZADA

Principalment, se cerca el coneixement de les malalties –algunes potencialment 
mortals– i anomalies morfològiques. Hem establert categories d’anàlisi per 
grups de patologies –deficiències nutricionals, malalties estomatològiques, 
traumatismes, malalties infeccioses, etc.– i per èpoques (prehistòria, món romà, 
edat mitjana, edat moderna i edat contemporània). També s’han tingut en compte 
el context històric, cronològic i espacial, així com les potencials pràctiques 
profilàctiques i/o rituals –com la trepanació prehistòrica, l’enterrament en calç 
viva i la presència d’aixovar o d’abillament del difunt, però per qüestions d’espai 
no podrem aprofundir en els mateixos. 

La nostra metodologia parteix de la filosofia que l’estudi paleoantropològic ha 
de començar sobre el terreny, per tal de realitzar les observacions (connexions 
anatòmiques, alteracions espacials, potencials anomalies o patologies, “gestos” 
culturals...) i mesures corresponents, atesa la possibilitat de degradació posterior. 
Sortosament, en molts dels casos això fou així. Pel que fa a l’estudi de laboratori, 
la majoria dels autors va dur a terme una doble anàlisi, descriptiva i mètrica. 

La descriptiva inclou el recompte de restes, la seva determinació, si l’os ha finit 
o no el seu creixement, l’observació dels caràcters epigenètics, no mètrics o dis-
crets (potencial consanguinitat), dels indicadors de l’edat i del sexe, la presència 
d’anomalies o potencials patologies, l’estat de conservació i representació, les 
alteracions antròpiques o d’altra mena –faunístiques, sedimentàries, meteoro-
lògiques...– (tafonomia), etc. En general, hom ha seguit el protocol establert 
per G. Olivier1 i les directrius de D. Ferembach i altres2, adaptades a la pròpia 
experiència. 

La biomètrica es basa en la presa de mesures que ens permeten calcular l’estatura 
de l’individu i apuntar altres aspectes com l’edat, el sexe, el grau la robustesa 
i deficiències en el creixement, així com establir comparacions entre individus i 
entre poblacions. Per valorar l’estat de les restes, els autors calcularen el grau de 
preservació –a partir de l’expressió determinada per Walker i col·laboradors3– i 
l’estat de conservació de cada esquelet. 

Per determinar l’edat dels subadults han estat emprats diversos mètodes basats 
en les recomanacions de Ferembach et al.4 i els criteris descrits per Krogman i 
Iscan5: a) El creixement dentari b) Les longituds, amplades i altures dels ossos c) 
La presència i mida dels nuclis d’ossificació d) El grau d’obliteració de les epífisis 
i altres parts de l’esquelet (línies metafisàries dels ossos llargs, cresta ilíaca, etc.). 
En el cas dels perinatals, hem utilitzat la publicació de Fazekas i Kósa6. Altres 
autors utilitzats, mitjançant les seves taules de correlació o gràfics evolutius, 
són Schour i Massler7 i Ubelaker8 per a la dentició, Stewart9 per la corba de 
creixement femoral, Von Harnack10 pels nuclis d’ossificació, Redfield11 per l’os 
occipital, Bass12 per l’evolució esquelètica, Debré i Lelong13 i Alduc-Le Bagousse. 
En infantils fins als dotze anys hom prioritza el criteri de desenvolupament dental: 
erupció de les peces i grau de maduració de la dentició, seguint els esquemes de 
Crétot14  i d’Ubelaker15. Com a criteris secundaris, la longitud diafisària màxima 
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dels ossos llargs (Alduc-Le Bagousse16, Stloukal i Hanákova17). I en els majors 
de dotze anys s’ha donat preferència al grau d’ossificació i al d’epifisament dels 
ossos llargs (Brothwell18, Ferembach et al., Krogman i Iscan).

L’edat dels adults s’ha valorat a partir del patró del desgast oclusiu de les incisives, 
canines i premolars proposat per Perizonius19 i del de Brothwell per a les molars, 
amb l’adaptació feta per Chimenos20. A més, també mitjançant l’observació de 
l’obliteració de les sutures cranials (Olivier, Masset21), els canvis en la superfície 
auricular de l’ílium (Lovejoy et al.22, Buckberry i Chamberlain23) i el dibuix de 
la símfisi púbica (Brooks i  Suchey 24) i els processos de patologia degenerativa 
(Campillo25, Campillo et al.26). A partir d’aquests criteris s’han classificat els 
individus en le següents categories d’edat: fetals o perinatals, infantils I (0 a 6 
anys), infantils II (7 a 12 anys), juvenils (13 a 20 anys), adults (21 a 40 anys), 
madurs (41 a 59) i senils (≥ 60 anys). El sexe, només valorat als adults, s’ha 
reconegut prioritàriament a partir del coxal, però com sovint no és possible fer-ho, 
els autors s’han recolzat en trets morfològics i mètrics tant cranials (Olivier, Martin 
i Saller27, Ferembach, Brothwell) com postcranials (Black28, Olivier, Alemán et 
al.29, Safont et al.30). El càlcul de l’estatura dels individus s’ha fet a partir dels 
ossos llargs, tenint en compte el sexe, segons les fórmules de Pearson (Olivier). 

Les anomalies i patologies les hem valorat a partir de l’observació macroscòpica, 
de col·leccions de referència i d’obres especialitzades diverses (Campillo i 
Campillo et al.). 

PATOLOGIES I ANOMALIES LOCALITZADES, ORDENADES PER PERÍODES 
HISTÒRICS I SECTORS CORPORALS

Prehistòria

Crani

Alteracions poroses de la cortical a l’exocrani i al sostre de les òrbites (cribra 
orbitalia) 
Un probable quist dermoide exocranial  * Un osteoma sèssil (neoplàsia benigna)
Un lesió d’origen traumàtic amb regeneració i llarga supervivència 

Maxil·lars

Càries  * Hipoplàsia de l’esmalt dentari * Malposició dentària * Pèrdua ante 
mortem de peces dentàries * Retrocés alveolar * Càlcul o carrall dentari * 
Edentació
Processos fistulosos mandibulars
Depressions als còndils mandibulars i a la superfície articular de l’axis; 
osteocondritis?

Columna vertebral

Patologia osteoarticular degenerativa a tots els sectors 
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Extremitat superior

Fractura perimortem a proximal d’un húmer, per caiguda. Possible causa de la 
mort.
Alteracions lítiques i bilaterals al terç proximal de l’húmer, compatibles amb 
lesions no tafonòmiques, desenvolupament de la musculatura del braç.  
Calcificació a la tuberositat deltoïdal de l’húmer; entesopatia relacionada amb 
activitats repetitives.

Cintura pelviana

Malformació congènita: hemisacralització dreta de la cinquena vèrtebra lumbar.

Extremitat inferior

Patologia osteoarticular degenerativa a les extremitats inferiors.
Fractura femoral diafisària, perimortem, de tipus espiroïdal i traç helicoïdal, per 
caiguda. Possible causa de la mort.
Fèmur amb reacció periòstica a la cara posterior a distal i una altra bilateral, 
estriada, probablement secundària a una sobrecàrrega, és a dir, d’etiologia 
microtraumàtica.
Osteocondritis dissecans? apuntada per una depressió arrodonida al còndil lateral 
del fèmur. 
Porositats femorals compatibles amb marcadors inespecífics d’estrès ambiental.
Probable lesió d’Osgood-Schlatter, conseqüència de l’arrencament del tendó 
rotulià per la tracció dels quàdriceps.
Talus amb “fractura dels pastors” en el marge posterior de l’articulació 
subastragalina. 
Osteocondritis bilateral metafalàngica i a les falanges del peu; etiologia 
microtraumàtica.
Intervencions quirúrgiques
Trepanacions: una en vida per barrinat i una segona pòstuma de tipus incís.

Època romana

Maxil·lars

Malaltia peridontal

Columna vertebral

Lleu artrosi cervical i corona osteofìtica a les dorsals

Extremitat superior

Fractura d’ulna
Artrosi lleu als primers metacarpians
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Cintura pelviana i extremitat inferior

Possible luxació de maluc
Fèmur amb signes de coxàrtria lleu 
Entesopatia a una patel·la i un calcani
Periostitis (feble i puntual) en una tíbia 
Osteoporosi hiperostòtica
Pseudopatologia, anomalies o caràcters epigenètics, no mètrics o discrets
Taques verdoses a dues dorsals baixes o lumbars altes 
Húmer esquerre amb perforació olecraniana

Època medieval (o medieval-moderna)

Crani

Un petit osteoma exocranial  * Una erosió cranial

Maxil·lars

Una càries oclusal
Pèrdua de supost ossi mandibular rellevant = malaltia periodontal 
En un cas, malaltia estomatològica important, la qual va dur l’individu, 
aparentment jove, a perdre la majoria de les dents. Edentació prematura. 
Hipoplàsia de l’esmalt dentari  * Importants dipòsits de càlcul o carrall
Malposició d’una canina  * Cavitat fistular en una molar?
Desgast anòmal de les molars esquerres provocat per l’edentació del costat dret
Ossificació del cartílag tiroide

Tronc

Esternó: manubri, cossos i apòfisi 
xifoides soldats. 
Dues fractures de costella medial (en 
diferents individus)
Costelles amb alteracions d’ordre 
degeneratiu o infecciós
1a i 2a costelles dretes. La primera 
mostra una gran exostosi amb careta 

supernumerària i la segona està escapçada 
(etiologia d’ordre congènit? ferida?) (fig.1a).
Costella cervical a C7 (fig. 1b).
Atles i axis amb signes artròsics i eburnació 
a l’apòfisi odontoides

Fig 1a

Fig 1b
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Vèrtebres toràciques superiors amb revora exostòtica en “bec de lloro”
Nòduls d’Schmörl i hèrnies discals
Anquilosi dorsal
Corona òssia o osteofítica a L5 i en part a S1, símptoma de degeneració articular 
puntual
Extremitat superior

Artrosi a la clavícula i a l’articulació del colze
En dos individus, diferència d’intensitat lateral pel que fa a l’artrosi (Talló t. 2 i 
t. 4).
Fractura de colze: húmer esquerre amb superfícies articulars neoformades i 
revores osteofítiques a l’epífisi distal. Ulna esquerra: revores intenses a l’epífisi 
proximal. 
Dimorfisme entre els braços i els avantbraços drets i esquerres en un infant de 
7-8 anys (All t7) i en un adult d’uns 35 anys (All t14)
Alteració de l’articulació del colze dret (Les Colomines de Llívia t3)
Cap d’húmer presenta la superficie foradada, signe d’una forta patologia, 
probablement infecciosa. 
Erosió al cap de l’húmer (dona subadulta de Saga)
Eburnació forta i signes d’artrosi/itis en metacarpians i ossos del carp
Cintura pelviana
Probable arrencament del lligament del còtil coxal i cap femoral
Còtils o acetàbuls amb signes d’artrosi, eburnació i altres possibles patologies 
(arrancament de lligament?).
Exòstosi anòmala en la superficie auricular d’un coxal.
Sacre amb el coccyx soldat. 

Extremitat inferior

Eburnació en diversos graus dels còndils femorals i de les patel·les
Erosió al cap del fèmur 
Exòstosis i revora osteofítica a les tíbies * Periostitis tibial
Fractura consolidada amb call al terç proximal d’una fíbula o peroné
Probable exòstosi de creiexement a un peroné 
Fortes revores òssies al taló del calcani i algun aparent signe d’artrosi
Talus/astràgal: un exemple d’os trigonum amb una careta supernumerària. 
Síndrome de la cua de l’astràgal?
Osteocondritis (o gota?) als primers metatarsians i primeres falanges del dit gros 
del peu. 
Pseudopatologia, anomalies i caràcters epigenètics, no mètrics o discrets
Costella tacada de verdet
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Esternó: gran forat que abasta el tercer i quart cos.
Patel·les amb escotadura de Vastus, localitzada amb marge suprolateral

 

Taula 2. Grups d’edat dels individus inhumats a les tombes d’All.  
(Mercadal a Achón, 2014)

Època moderna i contemporània

Maxil·lars

Fístules mandibulars * Càries (en baix percentatge)
Retrocés o reabsorció alveolar * Dipòsits de càlcul (moderats; feble ingesta de 
proteïnes?)
Desgast de l’esmalt dentari molt elevat i amb pendent a la 
cara vestibular
Cartílag tiroides 
Calcificació total  

Tronc

Artrosi de grau divers a tots els sectors vertebrals (osteòfits-
becs de lloro, eburnació, espondilitis anquilopoiètica (fig. 5))
Nòduls d’Schmörl i hèrnies discals
Calcificació dels cartílags costals i del lligament esternal
Deformació congènita? de les dues primeres costelles; pectus 
carinatum? (fig. 3)

Fig. 5
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Traumatisme costal
Eburnació a l’apòfisi odontoides

Extremitat superior

Calcificacions a la clavícula (una corresponent 
a la inserció del deltoides)
Artrosi lleu a un colze
Entesòfits a la tuberositat radial 
Fractura d’ulna “de parada” (fig. 4)

Cintura pelviana

Anquilosi sacroilíaca (fig. 5)
Sacralització de l’L5 (fig. 6)

Extremitat inferior

Cribra femoralis
Esclafament i deformació dels caps femorals (“en topall de vagó”) 
(fig. 7)
Eburnació a fèmurs i patel·les. Artrosi tricompatimental, amb 
eburnació, genu varu i lateralització de la patel·la. (fig. 8)
Cap femoral deformat i molt porós (osteoporosi?)
Osteomalàcia? Alineació de tíbies i fèmurs anormal 
Fusió de l’extrem distal de la tíbia i el peroné per calcificació dels 
lligaments; trauma muscular? (fig. 9)

Fractura de tíbia i peroné/fíbula (fig. 10)
Periostitis a la tíbia i el peroné (traumatisme 
amb posterior infecció)
Artrosi, lleugera, a alguns ossos del tars i a un primer 
metatarsià
Esperons als calcanis i calcificació del lligament plantar 
(marxa habitual sobre terrenys irregulars?)

Fig. 4

Fig. 4 bis

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7
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Fig.9 Fig.10a

Fig.10b Fig.10c

Fig.11a

Fig.11b

Fig.12 Fig.13
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Pseudopatologia, anomalies i caràcters epigenetics:

Fractura postmortem? d’un parietal i alteració per efecte d’un rosegador

Caretes d’squatting (posició habitual en gatzoneta)

CONCLUSIONS GENERALS

Pel que fa a la prehistòria

La patologia oral, per bé que present i diversa, resulta reduïda, segurament 
relacionada amb una mitjana d’edat baixa i els hàbits alimentaris. Per contra, 
les porositats compatibles amb marcadors inespecífics d’estrès ambiental són 
presents a un major nombre d’ossos i d’individus.

S’observa un nombre elevat de fractures i microtraumatismes propis del tipus 
d’activitat vital i sobretot del desplaçament per terrenys accidentats. En el cas de 
dues fractures perimortem, per caiguda, una del terç proximal de l’húmer i una 
segona femoral, les complicacions derivades i la manca de guariment quirúrgic 
probablement potenciaren la mort dels individus. 

Alguns ossos mostren entesopaties derivades de la repetició d’un gest durant 
l’activitat quotidiana (cacera, metal·lurgia, etc.).

Els processos infecciosos i degeneratius estan poc representats malgrat trobar-
s’hi.  

En relació a les pràctiques quirúrgiques, es va documentar una doble trepanació 
en un mateix individu; una en vida, per barrinat i terapèutica, seguida de 
supervivència i una altra pòstuma, incisa, no sabem si amb un caràcter ritual.

Taula. 3. Nombre d’individus per categoria d’edat a Santa Eulàlia d’Estoll  
(Anna Pla a Segués, 2006)
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En relació a l’època romana, una deficient conservació de la meitat dels individus 
no va permetre fer gaires observacions; tanmateix, malgrat l’edat avançada de 
la població (dotze adults i cinc madurs al costat de només dos infants), les 
patologies detectades ho són en un grau feble, no generalitzables, i tampoc 
no tenim cap exemple mereixedor de ser destacat. La majoria, pròpies d’una 
mitjana d’edat més alta respecte de mil·lennis precedents, estan relacionades 
amb l’artrosi, i també amb els traumatismes o microtraumatismes. 

A la mostra de l’edat mitjana (segles VII-XV), l’augment del nombre d’individus 
inhumats en tombes individuals i un alt grau de conservació i representació 
òssia afavorí l’observació d’un important nombre de patologies, en bona part 
relacionades amb intensos processos degeneratius. Tanmateix, això no sembla 
ser sempre així i podria tenir a veure amb l’estatus social i laboral de la població 
exhumada a cada lloc, com poden ser la canònica de Talló o la cel·la monàstica 
d’Umfred respecte d’un cementiri parroquial. A tal efecte, hem escollit dos casos 
per tal d’il·lustrar-ho:

A Santa Maria de Talló estudiàrem dos individus (tombes 2 i 4) d’edat madura i 
sexe masculí, els quals presenten una abundosa patologia cranial i postcranial, 
en gran part de caràcter degeneratiu, anomalies de caràcter congènit. La situació 
dels enterraments en una possible galeria del claustre conjuntament amb el seu 
sexe, edat i patologies, ens fa plantejar la possibilitat que es tractés de dos 
monjos de la comunitat.

Al sector de la rectoria de Santa Maria d’All, destaca el percentatge de la població 
subadulta exhumada al cementiri, que és del 50%, entre ella quatre perinatals i 
tres infantils amb una edat que va d’un mes fins als 6 anys. (fig. 2) Tanmateix, 
malgrat això, la patologia observada a la població adulta és ben rellevant.

Per a les èpoques moderna i contemporània, l’avançada cronologia del conjunt 
–centrada en els segles XVII-XIX–, la important quantitat d’individus madurs i 
sobretot la revisió d’una mostra molt major que en períodes precedents, d’alguns 
centenars d’individus, ens ha permès detectar tant un gran nombre de patologies, 
sobretot d’ordre degeneratiu (osteoartritis, espondilitis anquilopoiètica, anquilosi 
sacroilíaca, eburnació articular, calcificacions de cartílags...) com algunes 
anomalies de caràcter congènit, algunes prou rares. 

En relació a l’observat a les restes òssies, ens podem fer diverses preguntes 
sobre com es desenvolupà l‘existència humana en el passat cerdà i alturgellenc: 
Quina fou la mortalitat, així com la qualitat i l’esperança de vida? Van patir 
estrès ambiental i malnutrició? Quines malalties van ser les predominants? Quins 
mètodes de profilaxi es van seguir amb els malalts i els accidentats? Hom tenia 
cura dels vells o depenia del seu sexe i/o estatus social? 

Els factors d’estrès ambiental i nutricional

Si fem cas de la nul·la o baixa presència, en la majoria dels períodes, pel que 
fa a la cribra orbitalia, hipoplàsia dental, línies de Harris i porositats condrals, 
deduïm una feble afectació evidenciada per aquests marcadors. Ens plantegem si 
es degué al medi rural en el que es troben els jaciments (tot i que a l’edat mitjana 
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Puigcerdà fou una gran vila) i si podria resultar més significatiu en aglomeracions 
majors, de caràcter urbà.

L’alimentació i la higiene

En general, observem una baixa presència de càries, mentre que els dipòsits de 
càlcul i els signes de malaltia periodontal resulten variables tot depenent dels 
conjunts i de l’edat dels individus, però no solen presentar una alta freqüència ni 
en cap cas poden considerar-se generalitzats a escala poblacional.  

Mortandat infantil

La necròpolis d’All exemplifica perfectament l’alta mortaldat al naixement i 
durant la primera infantesa en l’època medieval (i fins a ben entrat el segle XX). 
Tanmateix, els perinatals, els infants i els adolescents no sempre són presents en 
un nombre alt als conjunts i per exemple, a Santa Eulàlia d’Estoll, en un context 
de segle XVIII-XIX, són els adults i els madurs els que predominen de forma 
aclaparadora, tot sobtant el baix nombre de subadults.

Anomalies congènites o d’altre possible etiologia

La sacralització de la cinquena lumbar presenta diversos exemples –en un cas 
acompanyada de la fusió de la primera vèrtebra coccígia– i una relativa freqüència 
en algun conjunt, fet que podria indicar consanguinitat. Un cas molt més rar –
únic en el nostre estudi–, és el d’una costella cervical, associada a alteracions en 
la primera i segona costelles dretes i altres anomalies al mateix individu. També 
cal remarcar dos exemples de dimorfisme lateral de l’extremitat superior. Algunes 
altres són la presència de tercer trocànter femoral, patel·les amb escotadura o 
l’os trigonum astragalí.

Artrosi i artritis articular i vertebral

Hem observat dos casos d’alteració de l’articulació temporo-maxil·lar. Altres 
individus presenten tal grau d’artrosi que derivà en una eburnació dels còndils 
femorals, les patel·les i els platells tibials, i en molta menor freqüència, al carp i 
l’articulació metacarpofalàngica.

Tanmateix, la principal afectació es dóna a la columna vertebral, en grau divers 
fins a derivar, pels períodes més recents i lògicament en els individus de major 
edat, en una espondilitis anquilopoiètica, que implicà una important desviació i 
un anquilosament d’aquella.

Entesopaties 

Les afectacions relacionades amb unes repetides accions durant l’activitat laboral, 
més o menys sedentària, són ben presents des de la prehistòria i en molts dels 
conjunts analitzats i s’han suggerit oficis i feines concrets, com els de caçador, 
sabater, metal·lúrgic, pagès, etc. en funció del grau d’afecció i la localització en 
el cos.
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Els traumatismes

Els exemples són diversos i afecten tots els sectors corporals (crani, tronc i 
extremitats). Es manifesten en forma d’erosions cranials, una probable fractura 
de colze, fractures “de parada” en dues ulnes o cúbits, una fractura del terç 
proximal/coll del fèmur i dues fractures de la cama( tíbia i de tíbia i peroné). 
La manca de coneixements i de mitjans va facilitar que de gran part d’aquestes 
fractures, algunes d’elles obertes i amb reducció de la longitud i la mobilitat de 
l’extremitat afectada, en resultessin complicacions i infeccions que derivaren en 
la mort de l’individu.

Alguns casos particulars o poc freqüents, a destacar, són els que segueixen (per 
a tots els períodes):

1. Fractura parietal en una dona d’Estoll del segle XVIII-XIX (individu 1). Anna 
Pla deia que s’observava la traça de l‘eina que la motivà a les vores i aquestes 
tot just s’haurien començat a reabsorbir, el que indicaria una mort gairebé 
immediata al traumatisme. Tanmateix, en la nostra opinió, es tracta d’una 
pseudopatologia relacionada amb una fractura postmortem i posteriorment 
una alteració parcial d’aquesta per l’activitat d’un rosegador. 

2. Torus palatí en un home madur de la tomba 2 de Santa Maria de Talló (entre 
altres exemples)

3. Individu masculí, madur i molt robust exhumat a la tomba 4 de Talló, que 
presenta:  
a) La primera i la segona costelles dretes anòmales: la primera amb una 
gran exostosi amb careta supernumerària i la segona escapçada (congènita? 
Per ferida?)  
b) Una setena vèrtebra cervical amb costella cervical  
c) Dues dorsals mitjanes amb “becs de lloro” –sense assolir l’anquilosi–   
d) Una fractura del colze.

Fig. 4. a) primera i segona costelles dretes anòmales; b) costella cervical; c i d) 
alteracions estructurals a l’húmer i l’ulna o cúbit fruit d’una probable fractura 
del colze.

4. Espondilitis anquilopoiètica detectada a individus de la Plaça de Santa Maria 
(UE 310 i 5000)

Fig. 5. Desviació (escoliosi) i anquilosi dels cossos vertebrals dorsals.

5. Deformació congènita de dues costelles; pectus carinatum? (Plaça Santa 
Maria UE 310)

Fig. 6. Possible cas de pectus carinatum.

6. Entesopatia del colze (Les Colomines, cementiri de Santa Maria de Llívia, 
tomba 3)

7. Fractura “de parada” de l’ulna/cúbit  (Sant Domènec de Puigcerdà, UE 154)

Fig. 7. Fractura de cúbit “de parada”
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8. Anquilosi sacroilíaca (Plaça de Santa Maria, Puigcerdà, UE 155)

Fig. 8. Anquilosi sacroilíaca 

9. Sacralització de l’L5 i en altres casos també la primera coccígia (Sant 
Domènec UE 105, 154 i altres)

Fig. 9. Sacralització de la cinquena vèrtebra lumbar

10. Esclafament dels caps femorals “en topall de vagó”; osteoartritis del maluc 
o coxàrtria en una dona adulta d’Estoll 5, UE 63 (s. XVII-XVIII)  i Plaça de 
Santa Maria, Puigcerdà, UE 224.

Fig. 10. Tomba 5 d’Estoll. Diferents vistes dels caps dels fèmurs en “topall de 
vagó”. Fotos: Emili Gimenez 

11. Eburnació a fèmurs i patel·les (Plaça Santa Maria UE 155 i Rectoria d’All 
tomba 5). Artrosi tricompatimental, amb eburnació, genu varu i lateralització 
de la patel·la.

Fig. 11. Eburnació a l’epìfisi distal femoral i a les patel·les

12. Fusió de l’extrem distal de la tíbia i del peroné per mitjà d’unes calcificacions. 
Podria ser producte d’una lesió muscular i posteriorment, la fractura hauria 
provocat una infecció (home adult de la tomba 20 d’Estoll, s. XVIII-XIX).

Fig. 12. Tomba 20 d’Estoll. Calcificació de l’extrem distal de la tíbia i del peroné. 
Vista dels ossos sencers i detall per la seva cara anterior i posterior. Fotos: Anna 
Pla i Emili Gimenez.

13. Fractura de tíbia i peroné o fíbula (Sant Domènec de Puigcerdà, UE 154)

Fig. 13. Fractura de tíbia i peroné o fíbula
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LA INCIDÈNCIA DE LA PESTA SOBRE LA REVOLTA CATALANA DE 1640-1652

MARIMON i LLUCIÀ, M. Rita

RESUM: L’epidèmia de pesta negra que va tenir lloc entre els anys 1648 i 1654 a 
Catalunya, ha estat considerada l’epidèmia més terrible de la història moderna, només 
comparable a la de l’any 1318, quan, per primera vegada, la pesta negra penetrà a 
Europa. La vigència de la pesta a Catalunya cal sumar-la a la crisi generalitzada que, 
des de 1640, patia el país : guerra de secessió , desarticulació del sistema productiu 
i comercial, sequera, males collites, fam, ... factors als que s’ha d’afegir al setge de 
Barcelona per les tropes de Felip IV i la crisis política que aquest fet va provocar en les 
institucions catalanes: la divisió de la Diputació del General. 

Paraules clau : pesta, fam, guerra, crisi generalitzada, crisi institucional. 

RESUMEN: La epidemia de peste negra que tuvo lugar entre los años 1648 i 1654 
en Cataluña ha sido considerada la epidemia más terrible de la historia moderna, solo 
comparable a la del año 1348, cuando por primera vez la peste negra penetró en Europa. 
La vigencia de la peste en Cataluña hay que sumarla a la crisis generalizada que desde 
1640 padecía el país : guerra de secesión, desarticulación del sistema productivo y 
comercial , sequía, malas cosechas, hambre, ... factores a los que hay que añadir el sitio 
de Barcelona por las tropas de Felipe IV y la crisis política que este hecho provocó en las 
instituciones catalanas : la división de la Diputación del General.

Palabras clave: peste, hambre, guerra, crisis generalizada, crisis institucional.  

CONTEXT HISTÒRIC 

Des del començament de les hostilitats entre Catalunya i el rei d’Espanya 
l’any 1640, hi hagué conflicte entre els que romangueren sota l’obediència 
de Felip IV i els partidaris de la monarquia francesa, si bé els primers quasi 
desaparegueren a partir de la forta política repressiva del mariscal francès de La 
Motte1. Però en la mesura que el conflicte avançava i degut a la política despòtica 
i repressiva dels francesos, començaren a haver-hi desercions entre els mateixos 
partidaris de França, desercions que es produïren en totes les classes socials i 
que es materialitzaren en l’aparició de dos bàndols irreconciliables: el dirigit pel 
governador Margarit i de Biure, partidari de mantenir-se fidel a França fins el final 
i el dirigit per Josep d’Ardena, cap de la cavalleria catalana, que tot i haver estat 
des del principi un dels més fidels col·laboradors del governador, va acabar sent 
partidari de tornar a l’obediència de Felip IV, motiu pel qual va patir una forta 
repressió per part del mateix Margarit. 

Estudis de J. Vidal i Pla han demostrat que durant l’etapa de domini francès a 
Catalunya un important nombre de catalans hagueren de fugir del territori en 
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forma d’exili voluntari i es veieren obligats a abandonar-lo . En un primer grup hi 
trobem els que en el moment de la revolta ocupaven càrrecs en l’administració 
reial i virregnal . En el segon, els que per la seva posició social es mantingueren 
fidels al rei d’Espanya i es negaren acceptar càrrecs de les autoritats franceses 
i catalanes: també la quasi totalitat de l’alta noblesa i de les altes jerarquies 
eclesiàstiques , entre elles el bisbe de Barcelona, expulsat l’any 1642, per haver-
se negat a prestar fidelitat al nou règim, el bisbe de Girona i el canonge i vicari 
general de Barcelona Galceran de Sentmenat . També un bon nombre de nobles i 
juristes, entre ells Berenguer d’Oms i Lluís de Peguera, seguiren el camí de l’exili 
i els seus béns foren confiscats i donats en recompensa a addictes a la causa 
francesa2.

LA PESTA DE 1647-1654 

L’onada de pesta de l’any 1647-1654 a Catalunya, ha estat considerada pels 
experts l’epidèmia més terrible de la història moderna, només comparable a 
la de 1348, any en què per primera vegada la pesta negra penetrà a Europa. 
Segons les tesis d’alguns dels nostres més eminents historiadors i demògrafs 
aquesta pesta de mitjans de l’edat moderna, va endarrerir l’evolució demogràfica 
de Catalunya en més de 50 anys. Jordi Nadal quantifica entre 58.000 i 60.000 
les víctimes de pesta en el conjunt de Catalunya, unes 30.000 a Barcelona, 
més del 30% de la població. Antonio Domínguez Ortiz la qualifica com la mayor 
catástrofe que se abatió sobre España en los tiempos modernos3.

L’epidèmia s’havia introduït a Espanya per València l’any 1647, procedent amb 
tota probabilitat d’Argel, des d’on avançà ràpidament en dos fronts. Cap al sud: 
el mateix any 1647 va afectar Alacant, s’estengué en direcció sud cap Oriola, 
Múrcia i Lorca el 1648 i en direcció cap a la costa: Màlaga, Gibraltar, Cadis i 
Huelva el 1649. Pel nord el contagi avançà entre 1648-1652 cap a Catalunya i 
Aragó. El 1652 va arribar a Mallorca i d’allí va fer el salt cap a terres italianes4. 
Gràcies al sever cordó sanitari que s’establi a Sierra Morena tota la zona de la 
meseta castellana es lliurà de la pesta5. 

L’EPIDÈMIA DE PESTA A CATALUNYA ( 1648-1652)

La pesta penetrà a Catalunya pel Montsià. El 10 de desembre de 1648 arribaren 
a Tortosa notícies que a Ulldecona hi estava fent estralls una malaltia molt 
contagiosa i que calia posar guàrdies als portals per evitar que entressin a la vila 
persones procedents d’aquella vila. Com que es considerà que no hi hauria prou 
veïns per a dur a terme la tasca de vigilància, el consistori sol·licità que el Capítol 
enviés cada dia un eclesiàstic a fer guàrdia al portal de la vila6. Entre el febrer i 
juliol de 1650  la pesta s’estengué cap el baix Ebre i la Ribera d’Ebre i ben aviat 
a Tarragona. Les mesures que s’adoptaren per a prevenir el contagi no evitaren 
que el gener de 1651 l’epidèmia fes la seva entrada a Barcelona. 
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L’EPIDÈMIA A BARCELONA (1651-1652) 

La versió oficial sobre el contagi de la pesta a Barcelona coincideix plenament 
amb la que havia plasmat en el seu dietari Miquel Parets, un humil assaonador 
barceloní, un dels testimonis directes i més reveladors sobre l’epidèmia de pesta 
de l’època moderna7. El dietari de Miquel Parets és una de les fonts més properes 
al tema per haver-la l’autor viscut i haver-ne patit la mort de la seva muller i de 
tres dels seus quatre fills. Aquesta és la descripció que fa l’afligit pare i espòs del 
trist esdeveniment : “Se’m mori la muller y un minyó que anava per los tretze 
anys y altre que (en) tenia onze y una minyoneta de un any que ma muller 
criava, que són quatre persones. Totes se’m moriren en manco de un mes. Y 
també ma mare y un minyó de quatre anys foren encontrats y van curar, y tots 
aqests morts y malats foren governats en ma casa”8. 

En el seu dietari Parets es fa ressò de la descoberta d’un brot de pesta a Barcelona 
el gener de 1651. Segons Parets la pesta hauria entrat a Catalunya a causa de les 
incursions que havia fet a València l’any 1650, Josep d’Ardena, governador de 
la cavalleria catalana, home molt vinculat, aleshores, al governador del Principat 
Josep Margarit i Biure, incursió que anà acompanyada de grans saquejos de 
diverses viles valencianes com Peníscola, Benicarló i Sant Mateu, on la pesta 
havia fet molts d’estralls i on encara els seus habitants no gosaven tornar. Josep 
d’Ardena i els seus soldats s’emportaren cap a Catalunya entre els bens saquejats, 
molta roba infectada9.

D’Ulldecona, la pesta passà a Tortosa i s’escampà ràpidament per la Ribera 
d’Ebre i el baix Ebre, passà a Tarragona i d’allí a Girona. Les mesures preventives 
que davant la possibilitat d’un contagi imminent s’estaven prenent a Barcelona 
des de mitjans del mes d’agost de 1650, no pogueren evitar que el 8 de gener 
de 1651 s’hagués de declarar oficialment l’existència a la ciutat de la terrible 
malaltia10. A darrers d’abril la pesta estava tan estesa a la ciutat que en paraules 
de Parets la ciutat semblava cremar 11.

El juliol de 1651, coincidint amb l’inici del setge de Barcelona per les tropes 
comandades pel marquès de Mortara i per Joan Josep d’Àustria, el juliol de 
1651, la pesta donà una treva a la ciutat, cosa que Miquel Parets veié “com 
una cosa miraculosa i prodigi molt gran que obrà Nostre Senyor a la ciutat de 
Barcelona… que en lo mes de juliol …en lo mig de grans calors, volgué Nostre 
Sanyor remediar la pesta a Barcelona… la qual cosa donà major ànimo al que 
se n’eren anats lluny per tornar a defensar la pàtria… ço és, los que eren bons 
catalans”12.

Com que la majoria de barcelonins no van voler tornar a l’assetjada ciutat, les 
autoritats van amenaçar en desinsacular i prohibir que els absents gaudissin del 
oficis i beneficis de la ciutat a tots els que no tornessin abans de quinze dies, a 
partir del dia 26 d’agost d’aquell any 1651.

Si bé a mitjans d’aquest any la pesta minvà a Barcelona, cosa que els seus 
habitants celebraren amb moltes festes, tan religioses com profanes, l’epidèmia 
continuà fent estralls a diversos llocs del Principat. A principis del mes juliol 
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els dietaris recollien una notificació d’un tal Josep Brugas, paraire, en la qual 
comunica a les autoritats d’un brot de pesta a Vilafranca del Penedès que en pocs 
dies havia causat la mort d’unes 40 persones. Aquell mateix dia els consellers 
de la vila d’Igualada certifiquen l’aparició a Vilafranca del Penedès, de lo mal 
contagiós, noticia que diuen conèixer per informació facilitada per persones 
dignes de fe, principalment per una carta escrita per Josep Xammar, prevere de 
Vilafranca, dirigida al reverend Agustí Figueres, prevere de la vila d’Igualada en la 
qual l’informa que degut al contagi, ell i els altres preveres d’aquella vila, havien 
estat traslladats a una fortalesa dins els Botins, situada en la parròquia de Santa 
Fe, junt a la de la Granada. Xammar informava també, que els morts a Vilafranca 
en aquells moments eren deu i altres no trobats, i que tota la gent de Vilafranca 
estaven per masies i barraques13.

Després d’un nou agreujament durant la primavera de l’any 1652, a finals de juny, 
després de nou mesos d’estar assetjada per mar i terra, la situació a Barcelona 
tornava a ser gravíssima. Tant greu era, que el mes de juliol la ciutat es va veure 
obligada a demanar la plata de les esglésies per la gran necessitat hi ha de diner 
que la ciutat vuy not pot abastar…. Malgrat que el capítol cardenalici ho havia 
denegat anteriorment, el dia 9 d’agost va accedir a la petició14.

EL SETGE DE BARCELONA PER LES TROPES DE FELIP IV 

Des del juliol de 1651 Barcelona estava immersa en una conjuntura encara 
pitjor: el setge en què es va veure sotmesa per les tropes del rei d’Espanya. 
Començaven els dos anys més difícils de la història de la ciutat en el segle XVII. 
Onze anys després de l’inici de la guerra de Secessió, Barcelona es preparava per 
patir un setge15.

El nomenament per part de Felip IV del seu fill Joan Josep d’Àustria com a cap 
dels exèrcits castellans a Catalunya va representar, no només l’arribada el país 
d’un membre destacat de la monarquia hispànica, sinó també una nova injecció 
de tropes que s’afegiren a les que ja hi havia instal·lades al Principat i que ja 
controlaven una bona part de les terres de ponent. Tal com opina Pol Messeguer 
i Bell en la seva tesi doctoral, la presència a Catalunya d’un personatge tant 
important, mostrava als catalans que la recuperació de Barcelona era una empresa 
prioritària per a la monarquia hispànica. Per altra banda el setge de Barcelona va 
esdevenir el centre de les mirades de les altres potències europees del moment 
ja que la resolució del setge de Barcelona va ser vista internacionalment com un 
fet cabdal pel futur equilibri europeu. 

Joan Josep d’Àustria va arribar el Principat el dia 11 de juliol de 1651. Junt amb 
l’aleshores virrei marqués de Mortara es plantejaren la possibilitat de posar setge 
a Barcelona. Entre els mesos d’agost i octubre les tropes castellanes estrenyeren 
el setge a la ciutat amb l’objectiu principal d’impedir que entressin a Barcelona 
tropes de reforç pels assetjats i sobretot queviures. Cada vegada més la resistència 
de la ciutat es feia insostenible. 
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LA CRISI INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL.  
UNA GENERALITAT BICÈFALA. 

Als problemes existents de pesta, fam i guerra s’hi afegí la crisi institucional que 
va viure la Diputació del General. El mes de març de 1651 el consistori de la 
Diputació va haver d’abandonar Barcelona a causa de l’extensió de la malaltia 
que des del mes de gener havia aparegut a la ciutat i es traslladà a Terrassa, per 
ser un lloc que els diputats judicaren còmode pel seus afers, per estar situada 
apartada del camí reial i distant del trànsit de tropes, qualitats considerades molt 
importants en temps de contagi. 

El 26 d’agost d’aquell any 1651, davant l’avanç de les tropes castellanes, el 
consistori de la Diputació es traslladà a Manresa. Així ho descriuen els Dietaris 
de la Generalitat: “ fou des de vint-y-sis del corrent mes d’agost que s’ubrí lo 
consistori en la ciutat de Manresa, fins a vint-y-dos de noembre del mateix any, 
que.s  disgregà y després se tornà a juntar en la matexa ciutat de Manresa a 
vint-y-sinch de abril 1652 i continuà fins a trenta- hu del mes de noembre del 
mateix any”16.

Molt aviat, però, es produí escissió de la Diputació en dos consistoris quan el 
diputat eclesiàstic Pau de Rosso i l’oïdor reial Vicens Oriol decidiren tornar a 
Barcelona a petició del Consell de Cent i de les pressions del governador Margarit 
que s’oposaven a que la Diputació abandonés la capital barcelonina. La divisió 
del consistori va provocar la quasi desaparició de la Diputació del General ja que 
cadascuna de les Diputacions invocava la seva pròpia legalitat, intentava cobrar 
els drets del General i van acabar redactant un dietari propi.

Amb un constant ambient d’amenaces mútues i de procediments judicials, els 
braços barcelonins que es consideraven els legítims representants de la institució 
exhortaven els manresans a tornar a Barcelona amb l’amenaça de no reconèixer 
la seva representativitat i en fer una nova extracció de diputats i d’oïdors de 
comptes. Davant la negativa dels diputats manresans, afavorida per la posició 
de setge en què es trobava Barcelona, agreujada per la pesta que delmava la 
població, l’any 1651 en constituí una Generalitat bicèfala que no va fer més que 
agreujar la crisi institucional del Principat amb una divisió de la classe dirigent 
catalana, divisió que ja es trobava present el 1640 i s’aguditzà fortament en 
aquesta part final de la guerra, decisió  que  aboca la Diputació del General a la 
ineficàcia i a la seva desaparició17. 

El consistori de Manresa, tot i que va mantenir una clara autonomia institucional, 
va tenir una representativitat molt escassa ja que només va aplegar una petita 
part de dirigents polítics del país18. Les reunions començaren el dia 22 d’agost 
de 1651 amb la publicació dels dietaris que en una primera etapa van durar fins 
el novembre d’aquell mateix any. Una de les primeres peticions que hi trobem 
documentada és la del dimecres 13 de setembre: són les queixes del Capítol de 
Balaguer en què mostren el gran perjudici que la política francesa ocasionava al 
Principat. El citat capítol informa del miserable estat en què es trobava la ciutat 
per les extorsions a què  la sotmetia el governador baró de la Fara , que extreia 
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blat i altres aliments de la vila a l’extrem que no quedava pels naturals ni les 
quantitats necessàries per poder menjar19.

La Diputació que romangué a Barcelona també va patir un vida esllanguida 
i va quedar completament supeditada al Consell de Cent. Podem posar a tall 
d’exemple que en la reunió del dia 8 octubre de 1651 que es va fer a la casa 
de la Diputació  només hi assistiren Pau de Rosso, degà i canonge de la seu de 
Barcelona, diputat eclesiàstic i el senyor Vicenç Ferriol, ciutadà honrat i oïdor 
reial, els únics diputats que en aquells moments es trobaven a Barcelona20.

A finals de 1651, s’afegiren a les desercions a la causa francesa les que s’estaven 
produint entre les mateixes tropes. El dia 8 d’octubre d’aquest any el dietari del 
consistori de Manresa es lamenta de la deserció i fugida del general Marxin, 
capità general de les forces armades franceses situades a Catalunya des del 
1647, que havia passat a França per la frontera andorrana amb dues de les seves 
unitats d’infanteria i quatre de les de cavalleria21. 

Durant la primavera del 1652, la situació de Barcelona es va anar fent insostenible, 
agreujada per l’extensió de la pesta i la falta d’aliments sobretot per la caiguda en 
mans castellanes de diverses poblacions del Maresme, principalment de Mataró, 
que privà a Barcelona del subministrament per la via marítima. A finals de juny, 
després de nou mesos d’estar assetjada per mar i terra la situació a Barcelona era 
gravíssima. A finals de setembre la situació era desesperada: fam i molts riscos 
per obtenir provisions. S’arribà al punt de requisar la plata de les esglésies i el blat 
arribà a anar a 200 lliures la quartera . El divendres dia 28 es confirmà la notícia 
de la rendició de Mataró i d’altres viles de la costa, que acabà de desesperar els 
que encara aguantaven a l’assetjada Barcelona. Amb la seva obstinació en no 
voler acceptar la derrota, Marchin arribà a afirmar que la caiguda de Mataró en 
mans castellanes no representava cap amenaça per a Barcelona.  

El Consell de Cent , però , no era de la mateixa opinió . El dia 2 d’octubre de 
1652 el consistori barceloní decidia nomenar una novena (comissió) encarregada 
de reportar al sereníssim senyor don Joan Josep d’Àustria la decisió de posar-
se de nou sota l’obediència del rei d’Espanya. Tot estava decidit: començaren 
les converses per negociar les condicions de la rendició de Barcelona, mentre 
el consistori de Manresa es disposà a seguir un procés paral·lel. La resolució de 
tornar a l’obediència del rei d’Espanya estava presa, tal com ho havien fet les 
autoritats barcelonines el dia 11, el consistori de Manresa acordava enviar una 
ambaixada a Joan Josep d’Àustria i al marquès de Mortara en què notificaven el 
seu retorn a la obediència de Felip IV22.

Davant la rendició imminent de Barcelona, el dijous dia 3 d’octubre s’havia 
produït  la deserció en massa de les autoritats pro-franceses que restaven a 
la ciutat: el governador Margarit i l’oïdor reial Vicenç Farriol amb un grup de 
personalitats catalanes fugiren; només quedà a la ciutat el diputat eclesiàstic Pau 
de Rosso i alguns consellers. Parets es fa ressò de la gran alegria que la possible 
capitulació va causar entre els barcelonins que deien : “havia molts dies que no.s 
menyava pa, sinó herbas, hi.s morian algunas personas per los carrers de fam, 
y tothom desitava remediar-se de una desdxja tan gran, y que consideraven que 
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la ciutat se rendia a un rey cathòlic, qui ere llegítim pare dels catalans, y que 
confiaven trobar ab ell la clamència que, com a rey tant sanct, tindria a sos 
fills, y que, axí, valia més morir en sas mans, com a cristians, que no de fam, 
desesperats”23.

El document de la capitulació de Barcelona s’havia redactat el dia 9 d’octubre 
de 1652, quan les tropes franceses encara no havien abandonat la ciutat. Havia 
estat tanta la desesperació del poble de Barcelona durant aquell any i mig de 
fam i pesta, agreujades pel setge a la ciutat, que el sentiment popular arribà 
a considerar la rendició de la ciutat com una ajuda de l’Esperit Sant que a la 
vegada els lliurava de la pesta.

Mentre arribaven notícies que el marquès de Mortara havia posat sota l’obediència 
espanyola totes les vies de la costa des de Mataró fins a Castelló d’Empúries, 
si bé Roses resistia sota el comandament de Josep Margarit que des d’aquesta 
ciutat demanava a Barcelona que no capitulés, que resistís que ell enviaria socors 
per mar i per terra . Però la determinació estava presa fins al punt que des de la 
ciutat “ se rigueren de tal avís y tothom deia viva Espanya y visque nostre rey 
cathòlich y lo sereníssim senyor don Joan d’Àustria”24.

L’acta acabà amb la súplica al rei d’Espanya de que es tinguessin en compte les 
peticions del Principat, posant-se sota son empara i protecció. El conseller en 
cap Rafel Casamitjana acompanyat de Pau del Rosso, degà del capítol de la Seu 
barcelonina i President de la Diputació del General rendí homenatge a Joan Josep 
d’Àustria, que va prometre el perdó general. Les autoritats locals organitzaren 
diversos actes religiosos per a celebrar-ho : Tedéums a la catedral, processons en 
honor dels sants patrons de la ciutat, ... Per altra banda en la reunió de braços 
celebrada a Manresa el dia 12 d’octubre es ratificà la decisió de posar-se “baix 
la obediència del rey Felip Tercer de Espanya, senyor natural nostre, que Déu 
guarde, y, com a caps de tot lo Principat, procurar que les demés ciutats, 
vilas y llochs de Cathalunya y sos comtats, si fos possible, se reduescan a sa 
obediència”25.

Amb la caiguda de Barcelona en mans dels exèrcits de Felip IV comandats per 
Joan Josep d’Àustria es posà fi al conflicte. Les tropes franceses, però, encara 
es mantingueren en diverses places del nord de Catalunya fins el Tractat dels 
Pirineus a finals de 1659. 

EPÍLEG: 

Quant la pesta, durant l’any 1652, continuà la seva intensitat amb un rebrot  
important a Barcelona agreujat per la situació en què es trobava la ciutat 
després de mesos d’estar assetjada per mar i per terra per les tropes castellanes 
comandades per Joan Josep d’Àustria. 

A partir de la primavera de 1653, però , es produí un descens global de la 
malaltia en relació dels anys anteriors. El mes de setembre la pesta quasi havia 
desaparegut de Barcelona fins al punt que el dia 13 d’aquest mes, es despatxaren 
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tots el metges, barbers i batlles del morbo perquè no hi havia cap malalt, només 
alguns convalescents que ja estaven curats . El convent de frares de Jesús va 
ser netejat i purificat i els frares van poder tornar-hi tal com estaven abans26. 
Quedaren, però, residus importants en diverses zones de Catalunya com a la 
Garrotxa, al Gironès, al Baix Empordà, part meridional de la Selva, al Vallès 
oriental, al Maresme, a part del Barcelonès, a l’Alt Penedès, al Bages i algun 
focus molt aïllat de pesta a l’Anoia, comarca on la incidència de la pesta havia 
estat mínima; només hi ha alguna notícia de pesta a Calaf, á Copons i a Prats 
de Rei. 

Un nou rebrot del contagi es produí a mitjans del mes de setembre de 1653 a 
Barcelona provocat per soldats que tornaven a la ciutat procedents de Girona 
on encara hi havia pesta. Així ho descriu Parets: “Estant la ciutat de Barcelona 
netejada i purificada del contagi s’esdevingué que a mitjans del mes d’octubre 
tornaren els soldats que vingueren a socórrer Girona i els van fer entrar a 
Barcelona en particular germans irlandesos. Com ells són una gent tant poc 
curiosa  i de poc treball sempre aporten lo contagi sobre ells s’espargiren per la 
ciutat en particular per la plaça Nova per sota aquell teulada i encants i entre 
ells n’hi estaven tres o quatre- cents malaltissos i molt i molt perduts …27.

Com que el mal perseverava i la morberia de Jesús estava purificada i els frares hi 
havien tornat, les autoritats decidiren convertir el monestir dels frares de Natzaret 
situat prop del carrer Tallers en morberia . Els mesos de novembre i desembre el 
mal encara anava creixent. A Natzaret no hi cabien els malats. 

A principis de 1654, però, el mal quasi havia cedit del tot. El dia 23 de febrer 
se celebrà a la catedral un solemne ofici amb il·luminàries amb l’assistència de 
Joan Josep d’Àustria i de tots els consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona, 
seguida d’una solemne processó per donar les gràcies per haver aturat el contagi. 
El 23 de febrer va ser tancada la morberia de Natzaret28. 
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TEXTOS ANTICS 
UN TEXT DE JERONI FARAUDO (1823-1886). UNA APORTACIÓ A LA NEUROLOGÍA

CALBET i CAMARASA, Josep M.

L’autor. Dades biogràfiques. Faraudo Condeminas, Jerónimo (Barcelona 8 de 
juny de 1823; m. a Barcelona el 2 de maig de 1886). Batxiller en medicina el 
1846 es llicencià a l’any següent. Doctorat amb la tesi Valor de la experiencia 
en Medicina. El 1851 era catedràtic d’Anatomia aplicada a les arts a l’Escola de 
Belles Arts de Barcelona. Membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona i de l’Associació Artística Arqueològica de Barcelona (1878). Autor 
de diversos treballs. En el que tot seguit presentem podem considerar-lo com una 
de les primeres aportacions a la Neurologia catalana.

Proposición.- La inervación de los órganos del cuerpo humano está confiada 
exclusivamente al sistema de los nervios grandes simpáticos.

La ciencia ha hecho últimamente notables progresos tocante a las propiedades 
fisiológicas de los nervios, y estas recientes nociones han de producir la reforma 
de muchas ideas antiguas. Magendie Fisiología tom. 1º pág. 128

Tres son los usos a que están destinados los nervios para la ejecución de las 
funciones en la economía animal, y son transmitir las sensaciones, determinar 
los movimientos, y dar la inervación. Los Fisiólogos las conocieron, y fue muy 
digno por cierto que en su consecuencia y en vista de lo que enseña la anatomía 
dedujeran que el sistema nervioso no es único, por esto la cuestión sobre su 
multiplicidad ha quedado resuelta por la afirmativa. De creer era que semejante 
conclusión conduciría a los autores a una clasificación exacta de los nervios 
relativa a sus acciones señalando a cada uno la que le compitiera, empero esta 
exactitud a mi modo de ver no lo han conseguido a pesar de los esfuerzos con 
que la han buscado. Han dicho, y es la opinión que reina hoy día en las escuelas, 
que los nervios cerebro-espinales dan a los órganos la sensibilidad y movilidad, 
y que la inervación es proporcionada a la vez por los mismos nervios raquidianos 
que la dan a los extremos y por los vagos y grandes simpáticos que la distribuyen 
por los órganos de las cavidades. Mas esta doctrina que en la época en que fue 
establecida podía convenir quizás con las ideas entonces dominantes en el día se 
ha hecho inadmisible, quedando destruida por los principios de nuestra ciencia 
que están en oposición directa con ella. He aquí lo que me propongo probar. 
Mi objeto se dirige pues a manifestar que la doctrina por la que se explica en la 
actualidad la inervación es incompatible con los principios de la ciencia médica, 
probando al mismo tiempo que siendo el sistema cerebro-espinal el que da la 
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sensibilidad y movilidad a nuestros órganos el gran simpático es el único que les 
da la inervación.

Mas antes de entrar a discutir este punto diré lo que por inervación se entiende. 
Esta palabra como todas las que se han inventado para nombrar los actos 
inmediatos de la vida es indefinible: se quiere con todo expresar con ella esta 
potencia oculta y misteriosa, móvil y sostén de la vida orgánica, la fuerza que 
preside y determina los movimientos de asimilación de nuestros órganos, en una 
palabra el agente inmediato de la vida. Esta fuerza pues inexplicable pero que 
todos comprendemos es la que según creen los fisiólogos está confiada a los 
nervios cerebro espinales para mantener la vida orgánica en los extremos, y al 
gran simpático y vago para inervar los órganos de las cavidades, esta es la fuerza 
que según he sentado en mi proposición en contra de aquella idea está reservada 
exclusivamente al gran simpático. Así es que el sistema céfalo-raquidiano es el 
que da a los órganos la fuerza que ha de ponerles en acción para establecer las 
relaciones con el exterior, el de los grandes simpáticos les da la que necesitan 
para conservarse en su vida asimilativa; el primero les proporciona la sensibilidad 
y movilidad, mientras el segundo da la inervación. Para que la actual teoría fuera 
admisible sería necesario suponer que aquellos dos sistemas de nervios son unos 
mismos sería preciso creerlos capaces de desempeñar funciones iguales, sería 
forzoso asimismo convenir en que se alterarían constantemente estas funciones 
a proporción de los daños que ellos sufriesen; mas esto dista mucho por cierto 
de estar conforme con los principios anatómicos, fisiológicos y patológicos que 
profesamos. La anatomía, la fisiología y patología están en entera oposición con 
la supuesta doctrina los principios que estas tres partes de la Medicina contienen 
por el contrario mi opinión, ellas son por consiguiente las que van a servirme para 
combatir la una y probar la otra.

ANATOMÍA. Esta nos enseña en primer lugar que el sistema de los nervios 
simpáticos es en un todo distinto del cerebro-espinal, ya con respecto a su 
estructura, ya por lo que hace a la disposición anatómica de sus partes, ya 
también por su situación y distribución. Y ha de ser grande la diferencia cuando 
Magendie duda que el gran simpático pertenezca a la clase de los nervios.

Con respecto a la estructura tenemos que los nervios procedentes del sistema 
cerebro-espinal son de un color blanco, de bastante consistencia y mediana 
elasticidad, mientras que los gangliónicos son grises, menos consistentes y nada 
elásticos; los hacecillos nerviosos que constituyen a los primeros son en su mayor 
número igualmente blancos, siendo grises también las fibras de los segundos sin 
formar tales hacecillos; aquellos están cubiertos de un neurilema consistente 
que envía a su interior unas prolongaciones a manera de tabiques para separar a 
las fibras nerviosas en haces y estos en manojos secundarios, en los simpáticos 
el neurilema que es muy blando no hace mas que cubrirles en su totalidad. 
Semejantes caracteres ya debieran revelarnos que su naturaleza es diferente, en 
efecto consta por las investigaciones de Remak que las fibras nerviosas blancas 
son muy fuertes distinguiéndose muy bien en ellas un tubo y un contenido, y que 
las grises son mucho más delgadas y transparentes, las que lejos de presentar las 
partes que aquellas tienen una apariencia homogénea ofreciendo una superficie 
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sembrada de granulaciones. No se crea empero que estos dos sistemas de fibras 
se encuentran separadas exclusivamente en cada sistema. Puesto que por los 
numerosos puntos de unión que tienen entre si, como después veremos, toma el 
cerebro-espinal fibras grises al simpático y este se apropia igualmente algunas 
blancas de aquel, pero siempre en número sumamente inferior a las suyas 
propias.

No es menos grande la diferencia que presentan con respecto a la disposición 
anatómica de sus partes: nunca el gran simpático ofrece la simetría que existe 
siempre en el aparato espinal, pues ora los ganglios varían su figura, ora su 
volumen, ya el derecho da más ramos que el izquierdo, ya falta aquel, ya se 
reúnen dos ganglios, ya dejan de verificarlo. Además las ramas del sistema 
nervioso de relación parten de un centro, del que dependen y al que todos se 
refieren, en la medula oblongada; los de la vida orgánica parten de muchos 
centros distintos, independientes uno de otro bien que unidos entre sí. Y digo esto 
porqué es preciso no considerar ya el aparato ganglionar como un nervio único 
dependiente de este o de aquel otro punto como por tanto tiempo se ha creído, 
sino como a un conjunto de aparatos distintospor el contrario sería un nervio 
muy delgado en su origen y excesivamente aumentado en su parte media, se 
continuaría en su trayecto de un ganglio a otro por más de un ramo, saldrían de 
un ganglio filetes mayores y más en número que los que entraron, y resultaría a 
veces interrumpido como han visto Haller y Bichat en el hombre y como sucede 
según Cuvier en los pájaros, disposiciones todas enteramente contrarias a las 
leyes que siguen los nervios en su distribución.

Son distintos por último los dos sistemas por su situación y distribución. Así en 
el encéfalo-espinal se descubre por todo el cuerpo ofreciendo sus mayores ramos 
por los extremos, mientras que el simpático es más manifiesto en las cavidades; 
el primero tiene un centro único desde el cual van los ramos a distribuirse por 
toda la periferia, el segundo tiene muchos centros distintos y cada uno de ellos 
da origen a tres órdenes de ramas diferentes. De estas ramas unas establecen la 
comunicación de unos ganglios con sus inmediatos, otros van a distribuirse por 
los órganos cercanos, y otros de confunden con los nervios del primer sistema. 
Tales son las diferencias que con respecto a la anatomía ofrecen entre sí estos 
dos aparatos nerviosos.

Más si nos detenemos un poco sobre la circunstancia que últimamente acabamos 
de mencionar observaremos que entrambos aunque tan distintos en su fondo 
tienen entre sí muchas y muy íntimas conexiones.

Es ya sabido que el gran simpático está formado por varios ganglios pares, de 
los cuales hay cinco en la cabeza que son el oftálmico, el esfeno-palatino, el 
cavernoso, el naso-palatino, y el submaxilar; tres cervicales, doce torácicos, 
dos semilunares, cinco lumbares, cuatro sacros, y un impar que es el coxígeo; 
que estos ganglios están unidos entre sí por los filetes de comunicación que 
hemos dicho, y que algunos dan origen a varios plexos. Pero hemos insinuado 
igualmente que hay filetes gangliónicos que van a contraer unión con los nervios 
espinales y cefálicos; así el ganglio oftálmico se comunica con los nervios nasal 
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y óculo-muscular, el esfeno-palatino con el maxilar superior y con el lingual del 
inferior por medio del ramo superficial del vidiano con cuyo ramo se une también 
al facial, el ganglio cavernoso lo hace con los nervios oftálmicos y abductor, el 
naso-palatino con nervios palatinos, y el submaxilar con dos o tres filamentos 
del lingual. Los tres ganglios cervicales a mas de anastomosarse por sus ramas 
externas con las anteriores de los pares cervicales, da el primero por sus ramos 
superiores filetes al glosofaríngeo y vago, y por el nervio carótido da otros al 
vidiano al motorocular externo, al oftálmico y al ramo anastomótico de Jacobson 
procedente del ganglio petroso del glosofaríngeo. Por sus ramas inferiores se 
comunica con el nervio laríngeo del vago lo mismo que por los internos, y por los 
anteriores con los nervios facial, vago e hipogloso, ofreciendo iguales relaciones, 
aunque en menor escala, los dos ganglios restantes. Ya se sabe que las ramas 
anteriores de estos ganglios constituyen los nervios cardiacos que forman en 
el pecho el plexo del mismo nombre, el cual da después origen a los plexos 
coronarios; pues bien, dichos nervios cardiacos se unen repetidas veces con 
las divisiones del nervio recurrente del vago, ya para formar el citado plexo, 
ya también para contribuir a la formación del pulmonal. Los ganglios torácicos 
lo mismo que los lumbares y sacros se unen con las ramas anteriores de los 
nervios espinales correspondientes. Los ramos internos de los ganglios torácicos 
superiores concurren con el vago a la formación del ya citado plexo pulmonar, 
y los de los inferiores forman los nervios esplácnicos que van a terminar en 
el abdomen en los ganglios semilunares. Estos forman el plexo solar que da 
origen a los plexos abdominales, de los que el subdiafragmático, el celiaco, el 
coronario estomático, el hepático, y el mismo solar contraen adherencias con 
el vago, mientras que los plexos mesentérico inferior, hipogástrico, renales y 
espermáticos lo mismo que algunos cordones de los ganglios lumbares y sacros 
las contraen con los nervios lumbares y ramas del plexo ciático, principalmente 
los ganglios sacros que las tienen con dichos nervios muy gruesas y numerosas. 
Con esto queda probado que el sistema cerebro-espinal y el de los ganglios 
simpáticos aunque unidos y relacionados íntimamente entre sí son bajo el punto 
de vista anatómico enteramente distintos uno de otro, como puede haberse visto 
en las comparaciones que de ellos hemos hecho relativas a su estructura, a la 
disposición anatómica de sus partes, y a su situación y distribución.

Semejante disparidad que como acabamos de ver existe entre los dos sistemas 
nos conduce naturalmente a algunas deducciones fisiológicas, las cuales nos 
harán ver que el gran simpático está destinado para dar la inervación, y que es 
su órgano exclusivo.

FISIOLOGÍA. Que el gran simpático sea una aparato inervador es un principio ya 
admitido casi por todos los fisiólogos, y a la verdad su situación tan manifiesta 
en las cavidades esplácnicas puntos en donde aquella existe en más alto grado, 
su distribución mayor por los órganos que más la necesitan, y el no conocérsele 
por otra parte uso alguno distinto no permiten dudarlo. Lo que si ofrece alguna 
dificultad es el creer que sea el único en verificarlo. El ver que el nervio vago 
se distribuye igualmente por los órganos de las cavidades ha hecho creer que 
contribuía también en ellas a esta función, y el observar que el gran simpático 
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no es manifiesto en los extremos ha inducido a pensar que la inervación era 
reemplazada allí por los nervios espinales: consecuencia inexacta que reprueba 
la Fisiología. El gran simpático no puede desempeñar más que una función, 
los nervios espinales no pueden ejecutar asimismo la que aquel desempeñe, la 
inervación en una palabra no puede ser ejercida a la vez por los dos sistemas. Y 
esto es precisamente lo que nos va a probar la Fisiología con el raciocinio y con 
experimentos.

RACIOCINIO.- Las funciones son constantemente el resultado del modo de 
accionar de los órganos, y esta acción depende en su esencia de la naturaleza 
de aquellos. Y es tan cierto que el organismo es quien influye en la producción 
de las funciones que cambiando la naturaleza de los órganos dejan aquellas de 
seguir su ritmo ordinario, siendo ley fisiológica fundamental que un órgano de 
tal o cual manera conformado no puede ejercer más que una función, y siendo 
consecuente a este principio que dos funciones distintas deben constantemente 
depender de órganos de estructura anatómica diferente. Ahora bien, si el gran 
simpático y el sistema cerebro-espinal forman dos aparatos esencialmente 
diferentes, si es tan diferente su estructura anatómica, ¿creeremos que pueden 
ejercer indistintamente funciones diversas? Si el gran simpático desempeña 
una función ha de ser sólo en desempeñarla, si él es quien da la inervación ha 
de ser para ella único exclusivo: compárese sino con el modo de accionar de 
los mismos nervios cerebrales y espinales. Ya nadie pone en duda después de 
los trabajos de Longet y Muller que los ramos anteriores de la médula espinal 
están encargados de dar a los órganos la movilidad, y que la sensibilidad está 
vinculada a los posteriores, pero es igualmente cierto que la naturaleza de los 
nervios sensitivos es en un todo distinta de la de los motores, como consta por 
las investigaciones microscópicas que de ellos han hecho los célebres Bidder y 
Walkmann. Los nervios olfatorio, óptico y acústico están destinados para recibir 
sensaciones especiales, pero también se distinguen en su estructura de todos los 
demás, sólo ellos presentan en mayor número aquel orden particular de fibras 
que Ehremberg llama varicosas. Y no se diga que ha de ser una la naturaleza 
de los nervios porqué se encuentran en todos iguales elementos, pues la misma 
Fisiología nos enseña que la naturaleza de los órganos no depende simplemente 
del número de los elementos que entran en su composición, sino de la diferente 
proporción y unión más o menos íntima en que se encuentran; y esta diferente 
proporción y unión de principios elementales está probada ya en la organización 
de los nervios.

Se preguntará sin duda, porqué se distribuye el nervio vago por los órganos 
y vísceras de las cavidades? Pero nos bastará para satisfacer a esta pregunta 
recordar la distribución. El vago da por medio del nervio faríngeo ramos a los 
músculos constrictores de la faringe, los da por el laríngeo superior y recurrente a 
los músculos de la laringe, por los estomáticos al esófago y al estómago, y aunque 
lo nieguen Sommerring y Behrens los da también como dice Scarpa a las carnes 
del corazón por los nervios cardíacos; partes todas destinadas al movimiento 
que en parte les viene de este nervio. Da además el neumogástrico por otro 
ramo del laríngeo superior ramificación a la mucosa faríngea, por el laríngeo 
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inferior a la de la laringe, por el plexo pulmonal a la mucosa bronquial, y por los 
traqueales inferiores a la de la tráquea; partes que tienen sensibilidad y que de 
él reciben. De un modo análogo se comportan algunos otros nervios tales como 
el glosofaríngeo, el hipogloso, el cervical descendente, y el diafragmático del 
plexo cervical que dan ramas por los mismos puntos. He aquí el uso que tienen 
estos nervios al distribuirse por los órganos viscerales; su misma distribución nos 
enseña que sirven para darles sensibilidad y movilidad.

Quizás quiera probarse que esto está destituido de fundamento con hacer 
observar que en algunos animales inferiores falta según se dice el gran simpático, 
y que el vago que entonces se ve muy desarrollado es quien lo reemplaza en 
sus funciones. Más ¿no vemos que las acciones, los instintos, la vida de estos 
seres en quienes se halla tal disposición es en un todo distinto de la de los 
animales más superiores? ¿No es muy diferente su estructura anatómica? ¿y que 
mucho que siendo distinta su organización lo sea en su consecuencia al sistema 
nervioso? Se dice por ejemplo que las serpientes, los peces, los lagartos tienen el 
gran simpático poco desarrollado, y que le reemplazan los nervios espinales que 
según Weber se ramifican por las vísceras. Pero ¿es tan cierto que estos nervios 
le reemplazan? Una atenta observación sobre estos animales nos manifiesta que 
dicha disposición nerviosa en armonía con su estructura anatómica guarda una 
relación con sus necesidades, instintos y acciones, relación que es consecuente 
al modo particular de existir que tienen. A más de que tampoco es creíble que el 
nervio ganglionar falte en realidad en ellos cuando un examen superficial y quizás 
imperfecto no baste para descubrirlo, pues Muller dice que en las serpientes 
de primer orden ha encontrado rastros de ganglios, y expone el mismo que en 
los lagartos la porción cefálica del gran simpático está como refundida en el 
nervio vago que al llegar a la extremidad del cuello se divide en nervio vago 
propiamente dicho y en gran simpático. Paréceme S.S. que estas razones son 
más que suficientes para probar que semejantes argumentos en nada destruyen 
la doctrina que se va exponiendo.

Tal vez se pondrá en duda también que los nervios del simpático puedan inervar 
los órganos de las extremidades. Estas regiones parecen salir en efecto de la esfera 
de acción de aquel sistema, y recibir la inervación lo mismo que la sensibilidad y 
movilidad de los nervios raquidianos que son en ellas muy manifiestos. Así opinan 
los fisiólogos, más nosotros consecuentes a los principios que establecimos hemos 
de recordar que semejante opinión es inadmisible, siendo estas como todas las 
demás regiones del cuerpo inervadas por el sistema de los ganglios. Aduciré en 
confirmación de este principio los siguientes datos. La inspección anatómica ha 
demostrado que existen filetes ganglionares por todas las partes del cuerpo. Los 
nervios que se encuentran en las paredes de los capilares arteriales y venosos 
casi todos pertenecen al sistema ganglionar. Las disecciones de Wrisberg, de 
Ribes, y de Pappenheim, dice Marchenaux, prueban que se distribuyen en 
las paredes de las túnicas arteriales, y a favor del microscopio pueden verse 
algunos filamentos nerviosos compuestos de dos o tres fibras elementales que 
rodean en espiral los capilares de 0’5 a 0’05 de milímetros de diámetro. Consta 
igualmente por las investigaciones de los anatómicos modernos que el mayor 
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número de nervios que se distribuyen en las membranas mucosas proceden de 
ramas gangliónicas, que las glándulas reciben nervios de esta especie además 
de los cerebro-espinales; y el mismo Magendie nos enseña que acompañan a las 
arterias del cerebro filetes de los nervios de que hablamos, los que dice él mismo 
es presumible que las acompañen hasta a las últimas ramificaciones. Con razón 
pues podemos decir apoyaros en estos datos anatómicos que el gran simpático se 
halla esparcido por todas las regiones del cuerpo. Más supuesto que se encuentra 
en todas ellas ¿nos será fácil señalar el camino que sigue para alcanzarlas? A la 
verdad no han podido seguirse todavía los ramos del simpático desde su origen 
en los ganglios hasta su terminación en los capilares mencionados para saber 
de positivo el trayecto que recorren; a pesar de esto hemos de decir que los 
filetes referidos son continuación de aquellos ramos, que podrán muy bien llegar 
a los órganos ya siguiendo sumamente divididos las ramificaciones del sistema 
arterial, distribuyéndose con ellas, ya confundiéndose con los nervios cerebro-
espinales al reunirse con los mismos siguiéndoles igualmente en su distribución. 
Para comprender este mecanismo recuérdese de que manera están dispuestos 
los últimos filamentos ganglionares, aquellos que por lo delgados se escapan ya 
de nuestra vista en el cadáver. Todos sabemos que el nervio carótido el mayor 
de los ramos ascendentes del ganglio cervical superior al subir por el conducto 
carotídeo abraza con sus numerosas ramificaciones la arteria carótida interna, 
formando el plexo carotídeo del que vemos salir aquel sin número de ramillos 
que siguen pegados a ellas todas las ramificaciones de dicha arteria. Sabemos 
asimismo que las ramas anteriores del mismo ganglio cervical superior forman 
alrededor de la arteria carótida primitiva el plexo carotídeo primitivo, que da 
tantos plexos secundarios cuantas son las ramas de la carótida externa. Vemos 
igualmente a los ramos externos del ganglio cervical inferior formar alrededor de 
la subclavia un plexo que acompaña a la arteria en todas sus divisiones. Y no es 
extraño que así suceda porqué tal es constantemente la disposición de los nervios 
ganglionares; así es que los vemos seguir siempre en su marcha las divisiones de 
las arterias, estando como pegados a sus paredes, y abrazándolas las más de las 
veces formando asas. Si es esta pues la disposición de los nervios esplácnicos, si 
se encuentran en las últimas ramificaciones arteriales ¿no es muy lógico deducir 
que se distribuyen por el cuerpo siguiendo las divisiones de aquellos vasos?

He dicho además que podía creerse que los simpáticos se distribuyen igualmente 
por el cuerpo confundidos con los cerebro-espinales. Para apoyar este principio 
he de manifestar en primer lugar que semejante disposición se aviene muy bien 
con la marcha que sigue la naturaleza en la distribución de los demás nervios, 
pues que así como se unen y confunden entre si las fibras sensitivas y motrices 
en los nervios vago, glosofaríngeo y en los mismos pares espinales para dar la 
sensibilidad y movilidad al distribuirse por sus órganos respectivos, se confunden 
del propio modo con ellos las fibras de los nervios ganglionares para dar al 
distribuirse por los mismos la inervación. Y si a estas fundadas razones de analogía 
añadimos que en los nervios de la vida de relación se encuentran fibras grises 
propias del simpático, si recordamos el sin número de anastómosis que tienen 
entre si los dos sistemas como hemos podido ver en globo en la parte anatómica, 
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si observamos que estas comunicaciones son más numerosas y marcadas en 
los parajes en que los nervios del sistemadel sistema cerebro-espinal son más 
voluminosos, y si valiéndonos por último de la anatomía comparada añadimos 
que estos pasos, si pueden llamarse así, del gran simpático al segundo sistema 
son muy manifiestos en los nervios de algunos irracionales de grande estatura, 
como el trigémino del buey y del caballo, convendremos sin duda en que estas 
uniones no tienen otro objeto más que extender la esfera de acción del sistema 
gangliónico para que alcance a dar la inervación a todas las partes del cuerpo. 
Recurriré ahora a los experimentos que han practicado los fisiólogos para fundar 
con los hechos estos principios que teóricamente acabo de establecer.

EXPERIMENTOS.- Pomer (?) ha cortado en ambos lados del gran simpático 
entre el primero y segundo ganglio del cuello, y durante ocho semanasen que 
los animales fueron observados no sobrevino accidente alguno. Mayer dice 
que después de la lesión del ganglio cervical superior ha visto sobrevenir una 
oftalmia y otros fenómenos generales que manifestaban que la nutrición se había 
alterado. Los experimentos de Dupuy han dado los mismos resultados. El último 
experimento prueba por consiguiente que el gran simpático da la inervación a los 
órganos, y el primero nos manifiesta que sus centros de acción pueden funcionar 
independientemente. He dicho en la anterior teoría que el nervio vago no sirve 
para inervar a los órganos en que se distribuye y sólo si para darles la sensibilidad 
y movilidad, el experimento que sigue nos dará una prueba de ello. Después de 
haber Krimer y Brachet cortado los dos nervios vagos no pudieron provocar la tos 
aun cuando irritaron con violencia la mucosa de la tráquea, observando Krimer 
por otra parte que la tos puede ser provocada después de la sección del gran 
simpático. Prueba manifiesta de que el vago da sensibilidad a la mucosa de los 
bronquios función en la cual nada interviene el gran simpático.

Se deducía sin embargo que el vago servía para la inervación al ver que cortándolo 
en ambos lados el animal sucumbe. Pero ¿de qué manera sucumbe el animal? 
Esta cuestión ha sido muy agitada, más los primeros y repetidos experimentos 
de Longet y de otros varios fisiólogos han demostrado que los animales mueren 
porqué al corte de aquellos nervios sucede la parálisis de los músculos que han 
de cambiar la forma de la glotis en el acto de la respiración, la cual entonces 
no puede efectuarse. De modo que dichos animales tardan más en morir si 
se les practica la traqueotomía. Porqué S.S. es preciso distinguir lo que sea la 
inervación de un órgano de lo que es su modo particular de existir con respecto 
a la función que desempeña. La fuerza por la cual viven los diferentes órganos 
respiratorios depende inmediatamente de la inervación, depende de el gran 
simpático; más la función respiratoria no está confiada sólo a la vida orgánica, 
la sensibilidad y movilidad contribuyen mucho también a desempeñarla. Estas 
dos propiedades, la segunda sobre todo, tienen en la respiración una parte tan 
activa como la inervación misma, por esto hay órganos sensitivos y motores, que 
han de ser influidos por nervios motores y sensitivos también en cuyo número 
entran precisamente los vagos. He aquí de que modo influyen estos nervios en la 
respiración, por eso perece el animal después que han sido cortados.
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Fáltanos por último presentar algún experimento que tienda a probar que el gran 
simpático inerva los órganos de las extremidades. Los siguientes podrán servir 
al efecto. En los varios que practicaba Longet para estudiar las propiedades e 
influjo de los nervios sensitivos y motores observo que dice en los más de ellos 
que sobrevenía un trastorno en la nutrición de los órganos que eran influidos por 
los nervios cortados, con la particularidad, según he observado que cuando eran 
cortados los nervios sensitivos eran mayores los trastornos en la nutrición que 
no cuando eran los de movilidad los que se habían cortado. (Esta circunstancia 
es muy digna de notarse, pues se ha de saber que consta por las investigaciones 
microscópicas de Bidder y Walkmann, que los nervios espinales sensitivos tiene 
muchas más fibras ganglionares que los motores). Lo mismo he podido deducir 
de los experimentos de Reid en uno de los cuales se ha obtenido el siguiente 
resultado. Escindía a un conejo una buena porción de uno de los nervios ciáticos, 
y al cabo de 7 semanas se observaba que los músculos del miembro operado 
no pesaban más que 190 gramos mientras que los del lado opuesto pesaban 
327, disminución de peso que alcanzó a los mismos huesos. SchraderRolk y 
Muller han dicho que se producía una escara gangrenosa en el talón del conejo 
a quienes habían cortado el nervio ciático. Podemos por consiguiente deducir 
de estas observaciones que supuesto que después de la sección de los nervios 
cerebro-espinales suceden trastornos en la nutrición, y supuesto que vemos en 
estos nervios fibras grises procedentes del simpático este se distribuye en unión 
de aquellos por los extremos para darles la inervación.

Quizá crean algunos todavía que los mismos nervios cerebro-espinales pueden 
proporcionársela, pero además de recordarles que conforme he manifestado 
anteriormente esta idea está en oposición con los principios anatómicos y 
fisiológicos actuales, pasaré a hacer algunas observaciones patológicas que 
según creo acabarán de aclarar la cuestión.

PATOLOGÍA.- Lo que primero se nos ofrece al tratar la cuestión patológicamente 
es hacer observar que los fetos que han venido al mundo privados de cerebro 
y de médula espinal se han nutrido, se han desarrollado hasta llegar al término 
de la gestación época en que han podido ser observados (Muller). Luego esto 
ya nos indica que tenía que haber en ellos un centro distinto del cerebro-espinal 
que influyera en su desarrollo orgánico, este no podía ser sinó el de los grandes 
simpáticos. Pero si no parece convincente esta razón obsérvese lo que sucede en 
las diferentes parálisis. Nadie ignora que así como las hay parciales en que sólo 
está abolida la sensibilidad, y otras en la movilidad es la única que falta, se ven 
igualmente algunas completas en las que se ha perdido ambas propiedades. ¿Y 
qué se observa en los miembros paralizados? Si bien es verdad que en algunos 
casos la nutrición se ve alterada, no es menos cierto que en las más, como 
dice muy bien Muller, aquella no sufre trastorno alguno. Entre mil casos que 
podría citar recordaré uno que refiere Brachet y que reproduce Adelou en su 
fisiología. Era una mujer embarazada que padecía una paraplejia, lo que en el 
acto del parto obligó a hacer uso del fórceps porqué el útero no tenía sensibilidad 
ni podía contraerse. Veamos que nos manifiesta este caso. El útero no tenía 
absolutamente influencia alguna nerviosa por parte de la médula espinal, y esta 
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falta de influjo nervioso se limitaba a privarle de la sensibilidad y movilidad, pero 
el útero se nutría, y su nutrición era perfecta, y tan perfecta que fue apto para 
la fecundación, concepción y gestación, tan perfecta que permitió el completo 
desarrollo del feto. Estas funciones pudieron muy tener lugar porqué dependen 
todas de la vida orgánica, y esta vida orgánica el útero la tenía; más luego que 
la marcha de la función generatriz necesitó el influjo de los nervios raquidianos 
como este faltaba no pudo aquella pasar más adelante. ¿ De dónde le venía pues 
la inervación al útero? ¿Qué nervios se la proporcionaban? ¿Puede acaso ponerse 
en duda que eran otros que los cerebro-espinales?

Además, las extremidades inferiores de la mujer en cuestión estaban también 
completamente paralizadas ¿Quién les proporcionaba la nutrición? Es verdad 
conforme he manifestado más arriba que algunas parálisis van acompañadas de 
cierto trastorno en la vida orgánica de las partes, pero esto no sucede siempre, pero 
estos trastornos nunca llegan a privar al órgano de su nutrición completamente, 
nunca le hacen caer en gangrena. Estos trastornos son consecuentes a la falta de 
ejercicio del órgano, y a la falta de los estímulos a que es (¿), circunstancias que 
sabemos muy bien por la Fisiología son poderosos ayudantes para una verdadera 
nutrición, Estos trastornos, repito, son independientes de la parálisis, porqué 
también se observan en los órganos que están para largo tiempo sin moverse y 
sin que ningún estímulo los anime, como les sucede a los miembros fracturados 
a consecuencia de la inmovilidad que guardan. Si la inervación de los extremos 
dependiera del sistema cerebro-espinal habría de cesar completamente en la 
parálisis supuesto que cesan también la sensibilidad y movilidad propiedades 
que de él emanan, no cesa porqué los filetes gangliónicos quedan intactos, 
porqué la afección residente en la médula o en otro punto distinto de su centro de 
acción no los alcanza. Creo que las razones que acabo de exponer serán más que 
suficientes para dejar probado que la Patología nos demuestra de una manera 
innegable que la inervación es proporcionada a los órganos por unos conductos 
distintos en un todo de los que dan la sensibilidad y movilidad.

He manifestado que el sistema nervioso cerebro-espinal es por su estructura 
anatómica distinto del gran simpático, he deducido de aquí por consecuencia 
fisiológica legítima que las funciones que los dos aparatos nerviosos desempeñan 
han de ser diferentes, he aducido alguna observación patológica en confirmación 
de aquellas doctrinas, y he determinado cual era la función que el aparato 
ganglionar desempeña, con lo que se puede colegir claramente que el sistema 
por el cual se explica en la actualidad la inervación es incompatible con los 
principios de la Ciencia Médica, y que siendo los nervios cerebro-espinales los 
que dan la sensibilidad y movilidad a los órganos el gran simpático es el único 
que les da la inervación.

Esta es S.S. mi opinión que he manifestado tal cual la tengo concebida.

                   Jerónimo Faraudo y Condeminas
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LA SANITAT, LES MALALTIES I ELS METGES A SANT PERE DE RIBES,  
DES DE FINALS DEL SEGLE XIX A MEITAT DEL SEGLE XX

MIRET i CUADRAS, Pere

El sereno ha mort un gos
de la cua rabiós.

Ha passat per la Torreta,
li han donat mitja pesseta,

ha passat per can Milà, 
li han donat un tros de pa,

ha passat per can Joan d’en Zidro 
li han donat un cigarrilloooo...

INTRODUCCIÓ  

Les malalties, els metges, la sanitat, la visió i el concepte que té la societat, de 
la medicina actual, comparat amb el que era i tenia la població, setanta anys 
enrere, és tan diferent, que podríem dir, que entre els coneixements d’aquells 
anys i els que tenim avui, hi ha la mateixa diferència que hi podria haver entre 
el  segle II, quan Galé revolucionà la medicina, i els que es tenien a finals del 
segle XIX. 

L’evolució de la humanitat, no és naturalment tan sols en la sanitat, sinó que 
també canvien la majoria de conceptes, de costums, d’activitats, de valors 
morals, de pensaments i de conductes, i si ens preocupem per conèixer-los, 
ens ajuden a comprendre millor, tant la manera de pensar i d’obrar dels nostres 
antecessors, com la nostra, igualment influenciada pel medi ambient i unes idees 
predominants, quasi sempre imposades, i que passats un temps, seran jutjades, 
i segurament incompreses pels nostres descendents. Però encara que podem 
ignorar el passat, ell és sempre amb nosaltres, i el seu influx, condiciona sempre 
la nostra manera de pensar i el nostre comportament. 

En aquest estudi, encara que estigui dedicat a la salut d’una comunitat, i a unes 
persones que hi dedicaren tot el seu esforç i el seu saber, segurament hi figurin 
fets locals o històrics que no són pròpiament mèdics ni sanitaris, però que ens 
poden ajudar a entendre millor aquella societat, les seves virtuts i les seves 
imperfeccions, i en conseqüència també, la manera d’enfrontar-se o de relacio-
nar-se amb la malaltia i la mort.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 89-111
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Pere Miret i Cuadras

Actualment els avenços en les comunicacions, desplaçaments, l’economia, enca-
ra que per alguns precària, molt superior a la que tenia la població fins a mitjans 
del segle passat, els grans avenços de la terapèutica, l’atenció sanitària perma-
nent i gratuïta, juntament amb les noves idees socials, el descrèdit de la moral 
tradicional, el respecte a la llibertat individual, els límits posats a l’autoritat, han 
transformat la manera de viure, de treballar, de delectar-se, d’exigir, d’emmalaltir, 
i sobretot de morir.

Encara que jo era molt jove, la meva activitat d’escolà professional, ajudant o 
al menys acompanyant el Sr. Rector, en les extremuncions, que rebien tots els 
malalts terminals, en el seu domicili, em va facilitar en aquells anys 1939 i 1940 
un coneixement del final de les malalties, de l’agonia, de les reaccions dels parents 
d’un malalt que, quasi sempre conscient, sense cap tipus de sedació, parlava 
poc, però en la mirada i el gest era prou expressiu. Quan ens acomiadàvem a 
la sortida un familiar sempre preguntava: mossèn Pere, quant li sembla que pot 
durar?. Ell, que era un veritable expert, contestava: poc, poc, Déu i faci més que 
nosaltres. Recordo un cas en el que el malalt, ja en la última agonia, en acabar 
la cerimònia religiosa inclina el cap i quedà immòbil. Un familiar proper digué 
en veu baixeta: ja és mort, ja és mort. L’al·ludit només bellugà la mà closa, amb 
l’índex estirat, d’esquerre a dreta, un parell de vegades, encara no, encara no.

Durant la meva vida professional, encara he vist morir a persones en el dormitori 
familiar, i algun també a l’hospital, conservant les seves facultats mentals, fins el 
final. En aquest cassos poden estar intranquils pel seu destí, però mai els he vist 
terroritzats. La veritat és que la majoria estaven conformats, i tots eren conscients 
de la seva propera mort i l’acceptaven, curiosament amb més resignació els joves 
que els vells, molts d’ells amb una pregunta muda que els preocupava: i ara on 
aniré?. Al contrari dels histèrics i covards que temen la mort, i quan imaginen 
morir, criden, suen, enrogeixen, estan acovardits, atemorits. I és que el pànic a la 
mort, és molt pitjor que la mort veritable.       

Recordo un malalt cirròtic que ingressava periòdicament a l’Hospital, amb 
hemorràgies copioses per unes varius esofàgiques. Es recuperava, marxava, 
i seguia amb el seu hàbit alcohòlic. Un mati havia reingressat vomitant sang 
a glopades. La monja amb una palangana procurava recollir-la, però ella, els 
llençols, un sanitari que volia ajudar, i als poc moments jo mateix, anàvem xops 
de sang des de la toca a les sabates la monja, i nosaltres del bigoti als mitjons. 
Vaig intentar introduir una sonda Sengstaken i comprimir les varius però no vaig 
poder. El malalt estava molt agitat i com que era una situació ja repetida, dubtava 
de la seva propera mort, volia parlar però no podia. Un moment, va acostar el seu 
rostre al meu i amb els ulls molt oberts i el rostre desencaixat, pogué preguntar-
me: aquesta vegada sí, aquesta vegada moro?. Sense pensar-ho, amb un impuls 
inconscient, vaig contestar: sí, aquesta vegada sí. Va desaparèixer el dubte. Es va 
tranquil·litzar, va relaxar la seva expressió, es va acomiadar amb un gest, i asfixiat 
amb la seva pròpia sang, va morir. 
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EL POBLE

Sant Pere de Ribes en els setanta anys investigats, era un poble d’uns dos mil 
habitants, fonamentalment agrícola, exceptuant en els anys quaranta - seixanta, 
que hi havia una modesta fàbrica de teixits. També hi havia quatre barberies, 
tres forns de pa, un o dos sastres, un carreter, que no menava, sinó que construïa 
carros, un sabater, un baster, un boter, tres ferrers, quatre o cinc botigues que 
venien escombres, fideus, canyella, arengades, bacallà, oli, salfumant,..., a 
temporades una fassina, un cinema o dos, una església del segle XVII amb restes 
romàniques, al nucli antic del poble, una nova església neogòtica inaugurada 
l’any 1910, inspirada en l’església de Ntra. Sra. del Mar, al centre del poble, una 
gran plaça amb un sortidor, ocupada els dies festius, per tota la població que 
passejava girant al seu voltant, un servei d’autobús que et portava a l’estació del 
tren a Sitges al matí, i a primera hora de la tarda, que fins a principis de segle era 
una diligència tirada per cavalls, i els anys quaranta un antic autobús impulsat 
per gasogen, el que obligava els homes a baixar i fer a peu la pujada de la creu, 
empenyent l’òmnibus, i que quan anava ple, quasi sempre, el jovent pujava al 
sostre, i des de l’any 1924 un cotxe i un cavall amb un plomall al cap i les peülles 
llustrades amb grassa, que traslladava els difunts, al cementiri.

Com a totes les poblacions de la terra, la gent naixia, creixia, es reproduïa i moria.

El naixement, en el domicili, no sempre era fàcil, es procurava allunyar els 
germans, a la casa dels parents, i la llevadora, t’ajudava a entrar en aquest món. 
Cada any alguns nens morien en el part, i alguna mare no sobrevivia i moria de 
distòcia, d’hemorràgia, d’eclàmpsia o dies desprès de sèpsia puerperal. 

La mort també era en el domicili, no marxava la canalla, i parents i veïns 
acompanyaven a la família, resant el rosari. El creixement era més o menys difícil. 
El desenvolupament necessitava proteïnes i vitamines que sovint escassejaven. 
Érem molts més els escanyolits que els panxuts.

La reproducció complia generosament; algun any els nounats passen de vuitanta.

NOTES EXTRETES DELS ARXIUS DEL JUTJAT MUNICIPAL

Als arxius del jutjat de Sant Pere de Ribes, es conserven els certificats de defunció, 
des de l’any 1871, i en la quasi totalitat d’ells hi figura el motiu de la mort, el 
que ens ha permès obtenir a més del nombre d’òbits, les malalties causants de 
la mort, les més freqüents, les epidèmies, còlera, diftèria, xarampió, escarlatina, 
galteres, grip,... 

Encara que l’estudi està projectat per conèixer les dades del anys 1881 a 1950 
en els que exerciren en el poble de metges titulars, els Drs Ramon Puig i Cristòfol 
Cuadras, fills i residents tota la vida a Sant Pere de Ribes, en disposar també 
en els arxius, de les de la dècada 1871–1880, presentarem les corresponents a 
aquest període, en la que exercia en el poble el Dr. Moya, del que coneixem molt 
poc de la seva vida, ja que ens poden servir de referència.
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En aquest deu anys, hi va haver 521 defuncions, una mitjana de 52 per any, en 
un poble de dos mil habitants.

160 dels morts tenien menys de cinc anys, i més de la meitat d’ells, menys de 
dos anys.

En 29 dels certificats el diagnòstic era de tuberculosi, i 10 més portaven la 
qualificació de mal pulmonar.

En 32 hi figurava l’ apoplexia com la causa de la mort.

En 15 el de febre tifoide, 

En 4 el de tos ferina.

En 2 el de diftèria

És evident que la mortalitat infantil era la primera causa de defunció de la 
població, i que els trastorns de la nutrició, amb l’alimentació inapropiada i 
deficient, les infeccions intestinals, amb els diagnòstics de gastroenteritis, catarro 
intestinal, inflamació intestinal, còlera, esplenoatròfia?, eren les principals causes, 
d’aquesta mortalitat, juntament amb malalties com el xarampió, escarlatina, tos 
ferina, diftèria, meningitis, eclàmpsia, bronquitis capil·lar... 

El segon dels diagnòstics freqüents, és el de tuberculosi. Els deu declarats com 
a mal pulmonar, el declarat com “afección pulmonar crónica”, el de “enfermedad 
consuntiva pulmonar” i el de laringitis crònica, han d’ésser segurament sumats 
als vint-i-nou tuberculosos. En aquells anys, encara alguns dubtaven del contagi, 
i la tuberculosi es creia una malaltia afavorida no tant sols per la misèria i la fam, 
sinó també per hàbits i excessos poc recomanables. Les famílies amb tísics eren 
més o menys aïllades, i evitades o mirades amb prevenció per una bona part del 
veïnat, i no era infreqüent que els familiars del malalt procuressin convèncer el 
metge, perquè fes constar algun altre diagnòstic.

L’apoplexia, també anomenada feridura o accident vascular cerebral (AVC) era 
freqüent i origen de moltes invalideses i morts. El diagnòstic és sempre evident i no 
hi havia motiu per ocultar-lo. El consum d’olis vegetals era mínim o pràcticament 
nul. Es cuinava i es consumia la grassa del porc conservada en forma sòlida 
anomenada llard, que liquava en tirar-la a la paella calenta. La cansalada, pell 
i grossa capa de greix subcutani de l’animal, tallada a tires i fregida, cobria les 
patates bullides habituals. El consum de sal era alt. La hipertensió desconeguda, 
però present. Proppassats els cinquanta anys, amb més freqüència els homes, 
patien un atac de feridura, uns morien en pocs dies, uns altres quedaven la 
resta de la seva vida amb un braç immobilitzat enganxat al cos, una cama que 
arrossegaven fent un semicercle, com el moviment que fa un segador amb la 
dalla, i una paràlisi facial que els dificultava més o menys, la paraula i els impedia 
tancar l’ull. Alguns recuperaven part de la funció de la cama, de la paràlisi facial, 
i de la parla, però no recuperaven quasi mai, la mobilitat de la mà. Encara en 
els anys quaranta, en la meva adolescència, en el poble hi havia sempre alguns 
homes que passejaven amb la marxa típica dels hemiplègics, i intentant amb la 
mà sana, alliberar els dits contrets i encarcarats de l’altra mà.
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Altres diagnòstics són molt clars i alguns meritoris com el d’asma agut de Millar 
o laringitis estridulosa descrita, poc temps abans per aquest autor, malalties 
infeccioses com tifus, pneumònia, diftèria, tos ferina, meningitis, escarlatina, 
eclàmpsia, bronquitis capil·lar, angina de pit, laringobronquitis pseudomembra-
nosa, febres intermitents malignes, tumor a l’estómac, i verola amb deu defun-
cions de casos aïllats, en una població que en aquests anys no consta que es 
practiqués cap vacuna.

Molts diagnòstics són difícils o impossibles de saber avui, a quina malaltia es 
referien: cistitis reumàtica, febre gàstrica nerviosa, vellesa, consumptiva escorbú-
tica, encefalitis nerviosa, metritis crònica, hiperèmia de fetge, dispèpsia, gàstrica 
saburrosa, “estado dispèptico”, asfixia, mort natural... 

La mortalitat d’aquesta dècada va ser compensada per el nombre de naixements 
que van ser de 610, amb un balanç positiu de 89 nous humans.

El metge de final del segle XIX i la primera meitat del segle XX, tenia un coneixe-
ment de la clínica, la simptomatologia, l’evolució i el pronòstic de les malalties, 
pròpies d’aquells anys, semblant el que té el facultatiu actual, de les malalties 
d’ara, i encara que no contava amb cap dels mitjans tècnics d’avui dia, posseïa 
una gran habilitat en l’exploració física, l’observació, la palpació, la percussió i 
l’auscultació, que juntament amb la història clínica, li permetia descobrir, amb 
precisió, malalties valvulars cardíaques, freqüents en aquells anys, pneumònies 
causants de moltes morts, vessaments pleurals, tuberculosi, localitzant topogrà-
ficament les cavernes per auscultació, peritonitis, vòlvuls, megàlies, infeccions, 
exantemes, eritemes... Naturalment els avenços en les tècniques exploratòries 
i de diagnòstic, els descobriments impensables de la terapèutica, l’avenç sor-
prenent de la cirurgia, el progrés de l’anestèsia, l’atenció al nadó, les vacunes, 
l’endoscòpia, els transplantaments, les unitats de cures intensives, de cremats 
el coneixement de la immunitat,..., permeten evitar malalties i recuperar molts 
malalts, que anys enrere morien irremissiblement. 

Els metges del segle passat, fins recentment, sortien de la Facultat amb el títol 
de metge–cirurgià, però només aquells que tenien vocació quirúrgica havien pro-
curat pel seu compte, entrar en algun servei quirúrgic de la Facultat o en alguna 
clínica privada. Els altres llicenciats, no sabíem donar un punt de sutura ni obrir 
un abscés, ni tampoc havíem reduït una fractura. Però els metges rurals d’aquells 
anys, no disposaven ni de mitjans diagnòstics, (l’any 1960 no hi havia un sol 
aparell de radioscòpia, ni cap electrocardiògraf, ni un modest laboratori a Sant 
Pere de Ribes) ni de centres de referència per tractaments quirúrgics, i actuaven 
com autèntics metges-cirurgians aïllats, sense mitjans auxiliars. Tractaven i repa-
raven accidents, fractures, amputaven dits i una extremitat si calia, i practicaven 
extraccions de fetus amb fòrceps, i traqueotomies,... i diagnosticaven tifus, diftè-
ria, apendicitis, pneumònies, tuberculosi, febre reumàtica.., sense cap analítica i 
fractures que reduïen sense radiografies.    

El Dr. Moya traspassà, l’any 1882, la clientela amb la llista “d’aconductats” o 
igualats, amb les quantitats que abonaven anualment, al Dr. Ramon Puig Mestre 
que ocupà la titular del poble, en aquells anys adjudicada per l’Ajuntament. 
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El Dr. Puig havia nascut a Sant Pere de Ribes, l’any 1856, i va acabar la carrera 
de medicina a la Facultat de Medicina de Barcelona, l’any 1881. Morí a la seva 
població, el dia 22 de maig de 1908 a l’edat de 51 anys, d’una pneumònia gripal 
hipertòxica. 

Probablement el diagnòstic que figura en alguns certificats de defunció, signats 
pels metges d’aquells temps, no són massa rigorosos. Havien de concretar una 
causa, però crec que mai varen pensar que això podria tenir cap utilitat en el 
present ni en el futur, i en ocasions, especialment en malalties infeccioses, com la 
tuberculosi, que tenien alguna repercussió familiar, o comunitària, o que podien 
causar alguns trasbals, és possible que el diagnòstic que signava en el document 
estigués lluny de la realitat, i també en malalties de les que no es coneixia 
la veritable etiologia, la causa de la mort que hi figura, és, amb freqüència, 
indesxifrable. 

En els vint-i-set anys que el Dr. Puig va ser titular del poble, si dividim les dades 
obtingudes d’aquests certificats en tres períodes, obtenim la següent informació: 

        

         De 1881 a 1890        de 1891 a 1900    de 1901 a 1908             Total

Defuncions 478 367 210 1055

Morts de tbc 32  9 18 59

 “< de 5 anys 162 57 25         244

Neixen morts        8  10 7 25

Mort diftèria 24 12 8 44

 “Tifus 14 5 3 22

 “ AVC 27 7 9 43

 “Part          5 5 3 13

 “Pneumònia       18  4 12 34

 “Grip 11 3  - 14 

Els difunts que figuren en el quadre amb la malaltia especificada, són 498. Els 
557 restants moriren, uns de malalties concretes com escarlatina, xarampió, 
tos ferina, febres intermitents malignes, meningitis, tètanus, endocarditis, 
miocarditis, meningitis, càncer de mama, estenosi mitral, emfisema pulmonar, 
hèrnia estrangulada, cirrosis hepàtica, esclerosi en plaques, peritonitis, gangrena, 
malaltia de Brigth, que ens mostren, tot i la manca d’informació científica que 
rebien els metges rurals, l’esforç i la preocupació que mostraven per tenir accés 
als nous coneixements. Altres de diagnòstics difícils d’interpretar, com: dishèmia 
escorbútica, leucèmia esplènica, esclerema, “derrame de la médula oblongada”, 
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misèria orgànica, esplenoatròfia, gastritis glandular, cistitis reumàtica, febre 
gàstrica nerviosa,...

El nombre de decessos, és real, tots els difunts s’enterraven amb el seu certificat.

Es pot comprovar com les defuncions totals de la dècada 1881-1890 són quasi 
similars a les de la dècada anterior. En les dècades següents s’inicia un descens 
continuat, tot i tenint en compte que la tercera columna, és de vuit anys, ja que 
el Dr. Puig va morir l’any 1908. Els morts de la dècada passarien a ser 263, i els 
decessos per les malalties específiques augmentaria un 20%. 

Segons aquestes dades, la mortalitat infantil continua alta. En aquests deu 
primers anys, suposa la mort d’un nen menor de cinc anys, cada vint-i-quatre 
dies, en un poble de dos mil habitants. Els trastorns nutritius per l’alimentació 
inadequada i en moltes ocasions insuficient, ocasionen més morts que les 
malalties infeccioses juntes. Després de l’any 1890, la mort a la primera infància 
disminueix progressivament, encara que es manté una taxa notable fins el final 
del període estudiat. Igualment el descens de la mortalitat, per tuberculosi és 
real; les dades que tenim de Catalunya i de l’Estat Espanyol coincideixen en un 
declivi de la tuberculosi, lent però progressiu, afavorit per la destrucció de l’esput, 
l’acceptació de la contagiositat, la immunitat relativa derivada de la infecció del 
80% de la població, la instal·lació d’aigua corrent a les cases, i la millora en les 
condicions laborals i l’alimentació, encara que com s’ha explicat anteriorment, 
el nombre de tuberculosos que morien, no sempre, com poguérem comprovar, 
és el verdader i la tisi va portar a la tomba fins els anys seixanta, a Catalunya, i 
actualment a moltes parts del mon, especialment a comunitats pobres, que no 
poden adquirir la medicació que els curaria.

Els AVC (atac de feridura com es deia) tot i anar a la baixa, eren freqüents i 
continuaven tenint una alta mortalitat; es continuava ignorant la importància de 
l’alt consum de grassa animal, habitualment la de porc, i de la sal. La TA fins a 
la segona meitat del segle XX, no es controlava.

La diftèria era una malaltia molt temuda. Durant la dècada de 1881 a 1890, en 
moriren 24 infants. Després la mortalitat baixa a la meitat a la dècada següent 
i el descens continua progressivament. L’anatoxina preventiva descoberta per 
Ramon encara no s’aplicava. No va ser fins a l’any 1894 que el sèrum de von 
Behring va aconseguir evitar moltes de les morts per la diftèria, en especial la 
laríngia, però la seroteràpia cal emprar-la en el primer moment, i és necessari 
un diagnòstic precoç i disposar de sèrum el que no sempre, en el pobles, era 
possible. La mortalitat que abans de la seroteràpia era del 30 al 50%, va baixar, 
i quedà entre un 4, i un 10 %.

Les morts en el part per distòcies, o en el post part per sèpsia, no eren infreqüents; 
tots els naixements eren en el domicili atesos per la llevadora, el metge només 
acudia en casos excepcionals. En el dietari del farmacèutic, s’hi exposa alguna 
aplicació de fòrceps, sempre amb un resultat nefast. 

Les epidèmies de xarampió eren periòdiques i acostumaven a afectar el 90% 
dels nens nascuts desprès de l’última passa, majors de sis mesos. La mortalitat, 
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en general, no era gaire elevada i variava en les diferents epidèmies però quan 
apareixia una complicació com la broncopneumònia, sortosament poc freqüent, 
la mortalitat, en aquests, era molt alta. En els vint-i-sis anys examinats hi trobem 
12 defuncions declarades, per xarampió; desconeixem el nombre de malalts, 
però està documentat, que durant aquest període, es tancaren les escoles en sis 
ocasions, i si tenim en compte que en aquest vint-i-vuit anys varen néixer més 
de mil nens i que el 80% patiren el xarampió, veurem que la mortalitat no era 
molt alta. Mohr i Staehelin a Alemanya l’any 1915, en 800 malalts de xarampió 
troben una broncopneumònia en 56 i d’aquests moren trenta-quatre, un 60%. 
Dels 744 restants moriren 44, un 5’9%. Estadístiques posteriors accepten una 
mortalitat global a Catalunya, entre l’1 i el 7%, i superior al 50% en els cassos 
complicats amb una broncopneumònia, o una encefalitis molt menys freqüent. 

La grip provocava també grans epidèmies cícliques. Una que assolí una gran 
morbiditat, començà a Madrid, s’estengué per la resta d’Espanya i arribà a 
Barcelona els darrers dies de l’any 1889. A primers de gener de l’any 1890 
envaí el poble i a tots els pobles de la comarca, en poc temps havia emmalaltit el 
70% de la població. Moltes cases tenien tota la família al llit i requerien l’ajuda 
d’algun dels pocs veïns sans. Els regidors elegits últimament, no pogueren prendre 
possessió per estar al llit, A la farmàcia hi ha cua per adquirir medicaments. A la 
missa matinal del dia de Reis hi va una dotzena de persones tossint durant tota 
la cerimònia. A la tarda hi ha revista del Sometent, i hi acudeixen dos individus. 
El dia 10 el bisbe envia un capellà perquè el rector i el vicari estant al llit des de 
fa dies. El dia 25 d’aquell mes de gener, Festa Major de Sant Pau puja molt poca 
gent a l’Ermita, no hi ha forasters. A la tarda el ball es molt poc concorregut i es 
suprimeix el ball de nit. El diumenge 23 de febrer el Sr. Rector comunica que el 
Papa i el Bisbe de la diòcesi, dispensen el dejuni quaresmal com a conseqüència 
de l’epidèmia passada recentment.  

Els gossos campaven pel poble sense cap control. Periòdicament apareixia un 
animal foraster que mossegava a tots els que si li posaven davant. Això ocasionava 
un rebombori general. No consta però cap persona morta de ràbia. El sereno, 
en ocasions ajudat per veïns armats amb escopetes de caça, perseguia el gos 
suposadament rabiós fins que aconseguia matar-lo. Els altres gossos, mossegats 
o no, que corrien pels carrers eren eliminats amb estricnina, el que originava 
serioses disputes amb els seus amos. Després el sereno, passava per les cases 
exhibint la cua del gos rabiós, i era premiat amb alguna moneda o petit obsequi. 
D’aquí la cantarella que encapçala el capítol. 

El descens més o menys accentuat d’algunes malalties, difícilment es pot atribuir 
als avenços de la terapèutica. 

En el Dietari del farmacèutic Bertràn Miret s’hi pot llegir, des de l’any 1882, fins 
el 1900: Preparo xarop de medul·la de vaca. Preparo xarop de quina ferruginosa i 
ungüent litargiri. Preparo xarop simple de mel rosada, i xarop de xicoira o dent de 
lleó. Preparo ungüent de carbassa. Preparo elixir de sidra. Preparo aigua sedativa. 
Preparo xarop de magrana. Preparo tintura de pell de taronges amargues. Preparo 
protoiodur de ferro. Preparo xarop de Lameuraix. Al mateix temps el farmacèutic 
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aclimata al seu hort, plantes exòtiques, diu ell mateix, com el cascall (Papaver 
somniferum) opi i cotó, que guanyen medalla de plata i diploma honorífic a 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, i és de suposar l’ús que es feia de 
preparats com el làudan i la morfina els únics antiàlgics i antiespasmòdics que 
existien. 

Es coneixia i es començà a utilitzar el sèrum antidiftèric que Behring havia 
descobert a finals del segle XIX, i que va rebaixar notablement la mortalitat, 
especialment quan s’aplicava al començar la malaltia. Hi havia alguns específics 
preparats per laboratoris, com l’Aspirina, apareguda a principis del segle XX, la 
quinina, la fenacetina, i la belladona, preparats arsenicals i mercurials, però els 
metges, en especial els rurals acostumaven a usar els medicaments, sempre en 
fórmules magistrals. Amb aquests fàrmacs és difícil explicar el descens de la 
mortalitat. Tampoc havien millorat gaire l’alimentació i la higiene. 

En el mateix dietari trobem unes notes que ajuden a comprendre la situació. 
Podem llegir, febrer 1882: El xarampió augmenta el nombre de casos dia a dia. 
Primer de març de 1887, molts cassos de xarampió. Any 1890, tanquen les 
escoles per xarampió. El gener de 1895 mor un nen amb xarampió. El mes de 
gener de l’any 1898, hi ha una gran epidèmia de xarampió, moren quatre nens 
i es tanquen les escoles. 

Algunes observacions es refereixen a accions del Dr. Puig, i ens ensenyen com 
era la vida d’un metge rural. Vegem: el Dr. Puig treu un pinyó del nas d’un nen. 
El metge Puig practica un fòrceps a una dóna que està molt greu. L’oncle Pere 
Bertràn es trenca la clavícula i el cura el Dr. Puig. Es declara un cas de verola i 
es prenen mesures preventives, es diagnostica algun cas de verola El metge Puig 
aconsegueix recuperar a dos individus que baixaren a un cup (asfíxia per CO2). Es 
reuneixen en Junta, els metges Puig, Benaprés (de Sitges) i Ribot (de Vilafranca) 
per tractar la Mercè de can Puig. Any 1884, setembre, s’expulsa a tots els que 
venien a collir vi, per les notícies de l’epidèmia de còlera. A mitjans d’octubre 
encara hi ha persones de Barcelona que segueixen al poble per por del còlera El 
novembre apareixen casos de diftèria i moren dos nens de la mateixa casa. El 
desembre apareixen mortes moltes bèsties de carboncle o pústula maligna. 

El dia 11 de gener de 1885 diumenge, consulta entre els Drs. Puig, Benaprés, 
Ribot i el Dr. Robert catedràtic de Barcelona, per esbrinar quina malaltia patia el 
ric propietari, Josep Puig Mestre, germà del Dr. Puig. El diagnòstic proposat pel 
Dr. Robert va ser de: aneurisma del tòrax celíac; morí dos mesos més tard als 
trenta-vuit anys. Mor una monja de tifus. Maten un gos rabiós. El Dr. Puig talla 
el dit mig de la ma esquerre, a un noi que se l’ha enganxat a una porta. El dia 
30 de juliol, l’Ajuntament i el poble van a l’església a pregar perquè el còlera no 
envaeixi la població. El dimarts dia 18 d’agost, es declara oficialment el còlera 
a Barcelona. Alguns residents a Sitges i a Barcelona venen a sant Pere de Ribes 
per la por del còlera. Els veïns del poble encenen fogueres amb sofre per purificar 
l’atmosfera. Setembre dia 12, s’assegura que a Vilanova han mort unes persones 
de còlera; els enterraren a la nit, sense fer soroll, amb coixins a les potes dels 
cavalls, per no crear alarma. El dia dinou es tanquen les escoles pels casos de 
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diftèria. El dia 28 de novembre, missa d’acció de gràcies, amb música, autoritats 
i l’església mai tant plena, per haver lliurat el poble del còlera passat. El dia 3 de 
desembre, es tornen a obrir les escoles tancades per diftèria des del mes passat. 

Any 1886, 7 de juny, el Dr. Puig vacuna infinitat de nens de verola. Octubre, el 
Dr. Puig practica una paracentesi; vuit dies desprès el pacient mor. Any 1887, 
març, molts casos de xarampió. Any 1888, segueix la diftèria. Tres malalts de 
verola. El Dr. Puig amputa el dit índex, d’un pagès, masegat a la premsa. Any 
1889. Moren tres nens de xarampió. Passa un gos rabiós. Any 1890. Gran 
epidèmia gripal, el rector i el vicari estant malalts i envien un substitut. Passa 
un altre gos amb ràbia. Es reuneix la Junta de Sanitat per aïllar les famílies que 
tenen verola, aleshores tots corren a vacunar-se. A l’abril tanquen les escoles pel 
xarampió. L’agutzil a toc de trompeta anuncia l’arribada d’un saludador per a qui 
vulgui consultar-lo. El dia 5 de juliol, la Junta de Sanitat ordena encalar (aplicar 
una capa de calç viva a les parets) les cases per protegir-les del còlera. La Junta 
de Sanitat, reparteix calç i obliga a blanquejar les parets interiors i les façanes. 
Apareix la fil·loxera. Any 1892. El Dr. Puig vacuna de verola, passant la limfa de 
braç a braç. Passen un nen herniat per dintre la soca d’un roure. (era costum, 
passar, la nit de Sant Joan, el nen herniat per dintre la soca d’un roure, que 
s’esberlava amb perícia i dificultat; desprès es lligava la roba del nadó a l’arbre, 
i si aquest no moria el nen curava. En una ocasió el nou nat quedà atrapat a 
l’obertura i no tirava endavant ni endarrere, amb sort serraren el tronc i pogueren 
alliberar-lo). Any 1893. Enterren un nen mort de diftèria, amb els peus fora de la 
caixa; el taüt era conservat d’anys enrere, quan van creure que una germana més 
petita moriria; per la por al contagi, només els pares amb la caixa a l’esquena i el 
Sr. Rector, acompanyaren el cadàver al cementiri. El Dr. Puig amputa el dit d’un 
nen. Amb freqüència passen gossos rabiosos. Un nen s’ennuega amb un pinyó 
i el Dr. Puig i el Dr. Ribot li fan una traqueotomia; el noi mor dos dies desprès. 

Any 1894. El Dr. Puig practica un fòrceps, la mare viu. Dos nenes moren de 
garrotillo. Any 1895. Mor un avi d’erisipela. Molta gent va a Castelldefels a 
veure l’execució de Joan Figueres que va matar de vint-i-set punyalades el rector 
mossèn Jacint Orta, i a la seva neboda Rita Bosch, una noia un xic fresca, d’una 
escopetada i ferides de punyal. Traqueotomia a un fill del Dr. Puig pels Drs. 
Benaprés, pare i fill de Sitges; es cura. Any 1896. Segueix vacunant de verola 
el Dr. Puig. Inauguren a la farmàcia la il·luminació d’acetilè; molta gent ho va a 
veure. Es recullen fons pels soldats que tornen de la guerra de Cuba i Manila. Any 
1897. Es reparteix estricnina per matar gossos. Es vacuna gratis els pobres. Mor 
un soldat que tornava de Cuba. Un mes més tard mor un altre soldat que també 
tornava de Cuba. Any 1898. Molts casos de xarampió; moren dos germans i dos 
nens d’altres cases. Es tanquen les escoles pel xarampió. El dia 29 de maig mor 
d’una miocarditis Joanet, als 4 anys, fill del farmacèutic autor del Dietari, després 
de queixar-se unes setmanes de dolor reumàtic. Mor un home d’angina de pit. 
Una dona amb una luxació de mandíbula es anestesiada amb cloroform i mor 
l’endemà d’una congestió. El sereno mata amb estricnina els gossos ambulants. 
El dia 12 de novembre inauguren el telèfon, es conten moltes anècdotes. Any 
1899. Roben el cable del telèfon entre Ribes i Vilanova. Es venen quartos de 
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gallina, perquè hi ha molts malalts. Un gos mossega un mosso d’esquadra i es 
consulta el Dr. Ferran. Any 1900. Traqueotomia per diftèria a un nen de tres 
anys, mor. Un altre mor de garrotillo. Es continua repartint als pobres oficials, pa, 
carn i arròs. Es roben gallines i mitges esteses al sol, periòdicament; es registren 
algunes cases però no es troba mai res. El farmacèutic anota en el seu dietari: 
he patit un atac benigne d’hemiplegia. Morí tretze mesos més tard en complir 
cinquanta anys, d’un altre atac menys benigne.  

El total de defuncions durant aquest vint-i-vuit anys és de 1.055, un 37’6 anual, 
però els habitants de Sant Pere de Ribes continuaven generosos i sacrificats, i el 
nombre de naixements, en el mateix període, és de 1.612, amb una mitjana de 
57’57 per any.

Aquest declivi, de la totalitat de les defuncions és degut probablement, al millor 
coneixement de la contagiositat de les malalties infeccioses, a l’aïllament del 
malalt, a la disminució de la mortalitat infantil per la millor assistència en els 
parts, a l’aplicació de l’asèpsia i dels antisèptics, i la millora de la higiene. 

El Dr. Puig, com la majoria de metges rurals, va ser una persona magnànima, 
sacrificada, caritativa, i vocacional, el malalt estava per sobre de tot, visitava a 
qualsevol hora, a qualsevol dia, a qualsevol lloc. Estava permanentment al servei 
de la comunitat. Dels dos mil habitants del poble uns cinc-cents vivien en masies, 
algunes allunyades a tres i quatre hores de camí. Ell tenia un cavall propi, però 
no sempre estava disponible i les llargues caminades per visitar un nen que havia 
vomitat o una joveneta amb dolor menstrual, no eren un fet inusual. Conservava 
sempre el bon humor i era impossible veure’l malhumorat.

El seu altruisme era notable. Com és pot veure en el rebut i en la llista de iguales, 
el pagament anual era molt modest, i tot i això quan va morir, es descobrí que la 
meitat dels seus clients feia temps que no pagaven, i alguns devien entre deu i 
vint anys. 

Una sola vegada el van veure enfadat quan un vint-i-vuit de desembre l’enviaren 
a buscar amb molt d’urgència quan estava visitant un altre malalt. Va córrer al 
domicili indicat i quan s’assabentà de que es tractava d’una innocentada, la seva 
indignació va ser tant gran que esborrà de la llista de clients, els autors de la 
broma.    

Li havien ofert titulars en poblacions més importants i també el trasllat a 
Barcelona, però mai volgué abandonar Sant Pere de Ribes. Preocupat per la 
cultura, donà conferències al Centre Català i publicà obres educatives com: 
L’alcoholisme, La Instrucció a Sant Pere de Ribes, Estudi de l’Analfabetisme: 
procediments de l’ensenyança moderna. Topografia de Sant Pere de Ribes.

El dia de Sant Josep, 19 de març de 1908, amb una febre de 40º, va passar 
visita als domicilis dels malalts allitats del poble, i tres dies després moria d’una 
broncopneumònia gripal.

Durant aquest dies el visitaren vint-i-dos metges de Barcelona i de les viles veïnes, 
i sembla, segons explicà un parent, que aquestes no foren gaire afavoridores, dons 
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tots ells volgueren incorporar-lo, examinar-lo, i li receptaven uns medicaments 
diferents dels que havien receptat els seus companys  

Sis anys més tard, el dia de Sant Pere de 1914, Festa Major del poble, amb gran 
solemnitat li dedicaren un carrer. Banda de música, els mossos d’Esquadra amb 
uniforme de gala, Ajuntament en ple, jutjat, fiscal, presidents d’associacions, 
tot el poble. El Dr. Cristòfol Quadres va fer un panegíric de la personalitat del 
Dr. Puig, del seu amor a Sant Pere de Ribes, de la bondat, de la generositat, de 
la seva noblesa, la seva habilitat com a polític, i de la seva intel·ligència, que 
li permetia, a més de brillants diagnòstics, preocupar-se de la formació dels 
ribetans amb publicacions i conferencies al Centre Català.  

“El Carrer del metge Ramon Puig” continua avui dia. A Sant Pere de Ribes naixeren 
els seus fills. Un mori de petit. Dos d’ells foren anys després molt coneguts a 
Barcelona, els Drs Pere Puig i Roig i Lluís Puig i Roig i més tard els seus nets, 
igualment acreditats, Drs Pere Puig Massana, Miquel Puig Massana i un, actiu 
encara per molts anys, el Dr. Lluís Mª Puig Tintoré.         

DR. CRISTÒFOL CUADRAS GIRALT

En morir el Dr. Puig, l’any 1908 va ser nomenat metge titular el Dr. Cristòfol 
Cuadras Giralt. Aquest havia nascut també a Sant Pere de Ribes el dia 4 
d’octubre de 1879. Acabà la llicenciatura de Medicina l’any 1903. Fou un home 
amb inquietuds intel·lectuals, havia obtingut premi extraordinari i medalla de 
plata sobredaurada, al final del batxillerat, i l’any 1902, quan mossèn Cinto 
agonitzava, un grup de recent llicenciats van decidir vetllar-lo per torns. En dir-li 
que era de Sant Pere de Ribes, Verdaguer li comentà que ell havia visitat anys 
enrere el poble i l’ermita de Sant Pau, i des d’aquell moment, van mantenir un 
contacte quotidià fins el dia de la seva mort. Més tard, el Dr. Quadres, en el 
número 20 de la revista Estel de 15 de setembre de 1935, va publicar un emotiu 
article titulat: Record de mossèn Cinto.

Li proposaren establir-se a Barcelona i va fer algun viatge a una clínica alemanya, 
però decidí instal·lar-se al poble amb el beneplàcit del Dr. Puig, com a metge 
lliure, l’any 1903, i des de l’any 1908 fins a 1949, durant quaranta-un anys, fou 
el metge titular de la població. El substituí el seu fill Cristòfol Cuadras Bertran, 
fins l’any 1952.

Fumador empedreït, amb emfisema i insuficiència cardiopulmonar, morí el mes 
d’agost de l’any 1953 d’una pneumònia, als setanta-tres anys d’edat. 

Les primeres notícies que tenim d’ell són: el dia 31 de gener de 1904 és nomenat 
vocal de la Junta Directiva de l’associació “Amigos de la Caridad”, i el dia 20 
d’octubre de 1906, la Junta Administrativa de l’Asil, Hospital, Redós, de Sant 
Josep i Sant Pere recent inaugurat, acorda abonar als metges Ramon Puig i 
Cristòfol Cuadras la quantitat de trenta pessetes anuals, per assistir els internats.
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Dr. Ramon Puig i Mestre (1856-1908) i la seva esposa Josepa Roig i Roqué (1867-1943).

Rebut d’una Conducta del 
Dr. Puig de l’any 1905

Rebut d’una Iguala  del Dr. Puig de l’any 1891 Llista d’igualats del Dr. Puig de l’any 1877
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La societat “Amigos de la Caridad”, va ser creada a finals del segle XIX, per un grup 
de propietaris, el Sr. Rector, i homes de bona voluntat. Els socis es comprometien 
a abonar una quantitat mensual, i unes caixetes a l’entrada de l’església, el 
cafè i el saló de ball, recollien les modestes quantitats que dipositaven algunes 
persones generoses. L’Ajuntament donava 100 pessetes anuals, i el Bisbat la 
mateixa quantitat. Tot plegat es recollien unes dues mil pessetes anuals. La 
Junta es reunia periòdicament i els seus acords i decisions, s’anotaven en una 
llibreta d’actes. La seva funció era ajudar a les famílies que quedaven sense 
recursos, quan el cap de casa no podia treballar, per una malaltia ocasional o 
per una deficiència física permanent, quan la família era nombrosa i els mitjans 
insuficients, quan després d’un part la mare necessitava una alimentació que 
no podia adquirir, o quan no hi havia mitjans per sufragar les despeses d’un 
enterrament... 

Els membres de la Junta visitaven a tots aquells que sol·licitaven ajuda i decidien 
les quantitats en metàl·lic o els productes que podien subministrar. 

Hem examinat una d’aquestes llibretes d’actes, que comença el dia 2 de maig 
de 1897 i que fa referència a una d’anterior, no trobada, i acaba el dia 31 de 
juliol de 1910, quan l’entitat es va dissoldre després d’entrar en funcionament el 
Redós de Sant Josep i Sant Pere.

La llibreta reflecteix amb detall les activitats de la fundació. D’una a dues pesse-
tes diàries, durant entre vuit i quinze dies; un quart de gallina, pel caldo, durant 
deu dies a una partera, un quilo de pa i dos petricons de llet a una família ne-
cessitada amb cinc nens; un ou, una lliura d’arròs i un pa a altres; una flassada 
i unes mitges a una vídua...   

Hi havia també, un llistat oficial de pobres que es publicava cada any, i era col-
locat a l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament. Aquests tenien assistència mèdica 
i farmacèutica gratuïta, i rebien en ocasions determinades, la Festa Major, Na-
dal,..., un pa, un quilo d’arròs, cigrons..., o quan algun prohom celebrava algun 
festivitat com el sant, un bateig, un casament, i repartia entre els pobres oficials, 
aliments i en algun cas, calçat i abric.

El Redós de Sant Josep i Sant Pere és un edifici modernista, costejat pels ger-
mans Josep i Pere Jaques. Es col·locà la primera pedra el dia 30 de juny de 
1901, amb gran entusiasme de tot el poble que va veure com en la seva vellesa 
o necessitat, tindria un lloc on ser atès, menjar, i morir abrigat. 

Inaugurat el dia 30 de juny de 1906, acolliria gratuïtament, els malalts infecciosos 
i els ancians desvalguts, del poble.

Ja hem vist com poc desprès de la inauguració, els Dr. Puig i el Dr. Cuadras van 
ésser contractats, per trenta pessetes l’any.

Diu un testimoni: Amb assistència del Sr. Bisbe auxiliar Dr. Cortés, autoritats, 
corporacions, i una gran gernació de persones del poble i forasteres, s’inaugurà 
el Redós de Sant Josep i Sant Pere, el dia que es complien cinc anys de la 
col·locació de la primera pedra, havent celebrat al matí, amb la presència de les 
persones i entitats nomenades, un solemne ofici funeral a la parròquia, (encara 
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l’església vella de Sota-Ribes) en sufragi de les ànimes dels fundadors. La Junta 
del Redós ha confiat a quatre germanes de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes) 
la cura dels malalt i asilats, les quals si les tasques a l’Hospital els ho permeten 
aniran a vetllar a la nit al seu domicili, de franc, els pobres, amb la retribució que 
senyali la Junta, els que puguin pagar-la, sent aquesta pel Redós, que els donarà, 
a les monges, sis pessetes diàries, vi, i carbó per totes quatre. A les nits d’estiu, 
quan la família i el veïns, després de sopar, preníem la fresca al carrer, vèiem de 
tant en tant, passar a una monja, acompanyada per algun familiar del malalt, 
“bona nit madre”, que anava a passar la nit asseguda a una cadira de boga, i així 
descasava la família, al costat d’un malalt greu, inquiet, que demanava aigua, 
que li col·loquessin millor els coixins o que li portessin l’orinal. 

Pot sorprendre la inclusió de vi en el contracte, però en aquells temps i fins a 
finals els anys cinquanta, en tots els col·legis de primera i segona ensenyança 
que tenien interns i mig pensionistes, de sis a setze anys d’edat, podia escassejar 
el pa o la vianda, però un vas de vi de 150 cc, que feia sang, es considerava 
imprescindible per gaudir de bona salut física i mental, i era sempre darrere el 
plat, i en acabar, tots els vasos eren buits. 

Al Redós, ingressaven els vells deteriorats, sols, i malalts infecciosos com els 
tuberculosos, en les etapes finals, els malalts de tifus, hemiplègics... Després de 
la guerra civil, el Redós continuava acollin alguns malalts infecciosos, encara a 
l’any 1954 va morir allà un noi de dinou anys amb una meningitis tuberculosa. 
Més tard deixà de se ser hospital i es convertí en un asil que acollia dones 
ancianes, o amb defectes físics, o trastorns mentals.

Actualment és una residència d’ancians. L’edifici antic està desocupat i en obres 
per adaptar-lo a un millor funcionament. Es construí, adjunt al que es rehabilita, 
un edifici nou, que acull preferentment, no gratuïtament, els jubilats necessitats 
de Sant Pere de Ribes.

Les dades corresponents a defuncions i malalties durant el anys en els que el 
Dr. Cuadras va ser metge titular de Sant Pere de Ribes, s’han dividit en quatre 
períodes de deu anys.

 
               1911-1920    1921-1930   1931-1940   1941-1950 

Morts  332 308 293  239
Tuberculosi 26  22 18 12
Feridura (AVC)          15            16 7 9
< de 5 anys 12 13 17 17
Pneumònia gripal 17 16  5 6
Pneumònia 3  2 3 1
Xarampió 6 2 - -
Tifus 4 9 5 2
Part                           2               4 1 -
Neix mort 3 1 2 1
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La mortalitat general baixa, del decenni 1911 – 1920, al de 1941 – 1950, de 
332 a 239, un descens del 28%. 

L’any 1911 hi va haver a la comarca l’última epidèmia de còlera.

La mort per tuberculosi segueix la seva línia descendent, però la mortalitat no 
desapareix. 

El mateix passa amb les defuncions per AVC. Els hàbits alimentaris no havien 
canviat i es continuava ignorant la tensió arterial. 

La mortalitat a la primera infància segueix elevada. En la dècada 1941-1950 
moren encara 17 nens menors de cinc anys. El diagnòstic és: intoxicació alimen-
tària, edat vuit dies. Urèmia, quatre anys. Atrèpsia, en dues nenes bessones d’on-
ze dies i una tercera de sis dies. Broncopneumònia, tretze mesos i dos mesos. 
Icterícia, dos dies. Tètanus, vuit dies i un altre de tres dies. Hèrnia estrangulada, 
tres anys. Col·lapse cardíac, un any. Leucèmia aguda, dos anys. Col·lapse posto-
peratori, vuit mesos. Miocarditis, cinc anys. Flegmó difús, tres mesos. Intoxicació 
alimentària, un any. Vuit d’ells tenien menys de sis mesos. Cinc, tenen menys de 
dos anys 

Els trastorns nutritius ja no són la primera causa, encara que l’alimentació dels 
nens és en general deficitària. Les mares alleten els seus fills, però moltes d’elles 
no tenen llet suficient. Les llets de cabra i vaca són utilitzades, però no sempre 
en les condicions higièniques apropiades. Existeixen des dels anys trenta, llets 
artificials, amb pols, però aquí són poc conegudes i la majoria dels infants entre 
sis i divuit mesos, s’alimenten quasi exclusivament de farines de blat, arròs o 
moresc. Les baixes temperatures, la vestimenta inapropiada i la humitat interior 
a les llars per falta de calefacció, limitada a l’escalf de la xemeneia a la cuina, 
fa que les infeccions rinofaríngies i òtiques siguin molt freqüents i provoquin 
alteracions digestives i malalties broncopulmonars.

Les pneumònies i broncopneumònies gripals o estacionals, ocasionen una 
mortalitat en descens, però persistent, fins a mitjans de segle. 

Tot i que al poble l’epidèmia no s’acarnissà, l’any 1918 moriren 54 persones al 
poble, onze d’elles amb el diagnòstic de pneumònia o broncopneumònia gripal, 
i la mitjana de mortalitat dels nou anys restants és de 30’8. Aquest 1918, és 
l’únic en el que les defuncions superen el naixements, que són 43. En la dècada 
següent persisteix una mortalitat endèmica per grip. L’any 1922 es registren cinc 
casos, la resta estan repartits a un o dos difunts per any, algun amb diagnòstic 
dubtós com el de encefalitis gripal o el d’un nen de quinze dies, mort de grip 
segons consta en la papereta de defunció.

El tifus segueix present amb casos esporàdics per contaminació d’algun pou amb 
les filtracions de residuals fecals, procedents de pous negres, existents en totes 
les cases. En la dècada 1921-1930, es registres nou morts per febre tifoide.

Els morts durant la Gran Guerra dels anys 1914 a 1918, tot i que no va colpir 
el nostre país directament, van ser 207, amb una mitjana de 41,4 per any. En 
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els cinc anys restants de la mateixa dècada, foren 125, amb una mitjana de 25 
anual.

En el trienni 1936 – 1938, durant la Guerra Civil, els morts són 128. L’any 1936, 
hi han quatre difunts amb el diagnòstic d’hemorràgia aguda o accident i l’any 
1937 els morts per hemorràgia aguda són deu i una monja mort d’accident, tots 
ells recollits a les cunetes de les carreteres o ran dels camins de muntanya. Els 
morts d’hemorràgia aguda, per accident, o col·lapse, eren quasi tots de Sitges, 
que un cop assassinats, eren abandonats i sebollits a un municipi veí. 

En el trienni anterior, 1933 – 1935 en són 55, els enterrats al cementiri del 
poble. En els tres anys posteriors 1939 – 1941 es comptabilitzen 69.

Els morts a l’Hospital Militar de Solers, no figuren en aquest estudi.

La baixa progressiva de la mortalitat general i d’algunes malalties infeccioses, té 
diferents causes. El millor coneixement de les malalties i de la higiene, l’ús de 
sèrums en especial de la diftèria, i la vacunació antivariolosa descoberta a finals 
del segle XVIII, que s’aplicava només quan es declarava algun cas, com hem vist 
que feia el Dr. Puig a finals del segle XIX, i que no s’usà, amb regularitat al poble, 
en tots els nadons, amb limfa preparada al laboratori, fins a finals de la guerra 
europea. La vacuna contra el tifus, preparada amb salmonel·la typhosa i paratífica 
A i B, (coneguda TAB) per via subcutània, intradèrmica o oral, aquesta última 
amb resultats irregulars, però la més emprada pels menors efectes secundaris, 
i que va ser àmpliament utilitzada al final de la guerra civil i els anys quaranta.

La nutrició, des de l’any 1936 fins a l’any 50, tant per nens com per adults, va 
ser veritablement deficitària sobretot durant la guerra civil, per una part de la 
població, que s’alimentava principalment d’un llegum de baixa qualitat, que en 
èpoques normals es donava al bestiar, la guixa, i que va originar, anys més tard, 
alguns cassos de latirisme, una malaltia neurològica, per manca de complexos 
vitamínics, que es manifesta per una paràlisi espasmòdica amb tremolor, 
invalidant.   

Encara en els anys cinquanta a Sant Pere de Ribes no hi havia clavegueres, ni 
recollida de residus, que es guardaven a l’hort, en un femer que totes les cases 
tenien al seu darrera. Era el lloc ideal perquè mosques i mosquits es reproduïssin 
a milions i envaïssin les llars de tot el poble. Rics i pobres tenien la comuna a 
l’exterior que abocava el seu contingut a un pou negre. 

En el mateix període de temps, és a dir entre 1911 i 1950 hi va haver 1434 
nou nats. Els naixements són sempre superiors a les morts, que en aquest mateix 
període de temps van ser de 1.172. L’any 1939, en el que va acabar la guerra 
civil s’inscriuen 12 infantaments, el menor número de nou nats dels vuitanta 
anys estudiats, (1871 – 1950) per contra l’any següent de 1940 es registren 32. 

Tot i el nombre superior de naixements, la població de Sant Pere de Ribes es va 
mantenir estable durant aquests vuitanta anys. El poble vivia de l’agricultura, 
que ocupava la totalitat del territori conreable. Exceptuant cinc o sis famílies que 
posseïen grans finques, la resta estava repartida en parcel·les modestes propietat 



106 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 89-111, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras

d’una bona part del veïnat, que permetien la vida satisfactòria d’una família, 
però que no tenien prou extensió per poder-les dividir. Això feia que l’hereu es 
quedés a casa, però els germans emigraven, alguns a Amèrica i altres a diferents 
poblacions de Catalunya.

Aquesta era la situació sanitària i les malalties a les que s’enfrontà el Dr. Cuadras 
o el Sr. Tòfol com li deia tothom.

Vegis algunes notes del Dietari de P. Miret Cerdà, que ens poden ajudar a situar-
nos millor: Any 1911, agost 18. A Vilanova han caigut malalts avui tres persones 
d’una malaltia sospitosa.

Setembre 3. Després de quinze dies des de que al Vendrell no hi hagué cap 
cas de còlera, en aquests tres últims, s’han vist atacades unes mil persones, 
apoderant-se tal pànic de la població, que de cinc mil habitants que compta 
només n’hi han quedat dos mil, fugint els restants per les poblacions veïnes, 
quina entrada guarden los sometents armats que els obliguen a pràctiques de 
desinfecció i quarantena, morint-se alguns per les barraques. La infecció de les 
aigües potables ha produït aquest desastre.

Setembre 17. Fins ara han ocorregut a Vilanova trenta-dos casos de còlera morint-
ne disset Han pres mides sanitàries molt enèrgiques. En els pobles d’aquesta 
comarca no es pot transitar sense patent neta. Es fumiguen tots els passatgers 
que arriben des de ponent. Aquí s’ha paralitzat la comunicació amb Vilanova, 
prohibint especialment la introducció de fruites i de verdures.

La malaltia infecciosa qualificada oficialment de gastroenteritis o entero colitis 
infecciosa s’ha estès per Calafell, Bisbal i altres pobles, però en gran intensitat a 
la Riera, on ha causat un gran nombre de víctimes. S’han obert subscripcions per 
socórrer els pobres del Vendrell i la Riera, havent rebut també importants auxilis 
de l’Estat i dels bisbes, en metàl·lic i en personal i materials de desinfecció. 

L’any 1917, una epidèmia de xarampió, i alguns casos de diftèria causen nou 
morts, un de disset anys. 

Any 1918, octubre. Per tot el món s’ha estès una epidèmia de grip, que ocasiona 
moltes víctimes, morint per terme mig a Barcelona, tres-centes persones cada 
dia. A Vilanova, Sitges, Canyelles i Vilafranca s’hi ha presentat amb molta 
intensitat, havent estat molt benigne, fins ara, al nostre poble, gràcies a Déu. 
S’ha sospès també per causa d’aquesta epidèmia el casament del meu fill i 
també s’ha aplaçat l’obertura del curs al Seminari.

El Sr Tòfol era cosí germà del meu avi matern. Quan probablement influït per ell, 
vaig decidir estudiar medicina, em va regalar la tercera edició del Testut que ell 
havia estudiat, i encara que hi havia algunes diferències amb la catorzena edició 
Testut–Latarget, que estudiaven els del meu curs, va ser fonamental perquè apro-
vés el juny l’assignatura. També em regalà un esquelet humà sencer, desarticulat, 
que contribuí a l’aprovat. Aquest però va originar un petit incident, quan anys 
més tard estant jo fora de casa, va ser descobert en fer unes obres, en un petit 
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càmera sota teulada, on jo l’havia dipositat en marxar i que a casa meva desco-
neixien. Finalment descansà en pau al cementiri de Sant Pere de Ribes

Com tots els metges que exercien en zones rurals, fins els anys seixanta del segle 
passat, havien de resoldre qualsevol situació, cas, qüestió, o urgència, mèdica, 
quirúrgica o de qualsevol especialitat que es presentés a qualsevol moment. 
Estava de guàrdia vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, dotze mesos 
a l’any. Al matí passava visita a tots els allitats malalts de dies anteriors, i als 
nous que li deixaven avís, resseguint el poble casa per casa i a la tarda de tres a 
quatre, passava visita a casa seva. Atenia parts quan la llevadora el sol·licitava, 
les urgències quan un ase mossegava a un vailet, quan un carro xafava el peu a 
un carreter, quan un nen de masies a dues hores de camí, una quarta part de la 
població vivia en cases de camp, es posava a 39º de febre, o un altre de poques 
setmanes s’esllanguia, feia només caqueta líquida groga, i acabava morint, i quan 
una epidèmia amenaçava i colpia a la població decidia les mesures preventives. 
La majoria de metges rurals ho acceptaven amb bon humor, el Sr. Tòfol era un 
d’ells, sempre disposat, mai va protestar, i acudia sempre quan el demanaven, el 
més aviat possible. Treballador incansable, amb el seu caràcter alegre i entusiasta 
transmetia als seus pacients aquella confiança i afecte que feien que les persones 
creguessin cegament en ell i en el seu diagnòstic. 

El metge rural comptava només amb els seus coneixements i amb la seva vocació. 
En alguns casos de diagnòstic compromès compartia la responsabilitat i es reunia 
en consulta amb els metges de les poblacions veïnes, Sitges principalment, i 
també Vilafranca i Vilanova, però mai enviaven un malalt a un hospital o a un 
especialista de la capital. Les dificultats es resolien sempre al poble.

Al Sr. Tòfol la necessitat l’havia convertit en un cirurgià consumat. Veïna de casa 
meva hi havia una dona gran amb un braç amputat per sota el trocànter humeral. 
Trenta anys abans una ferida a la mà es va gangrenar, i el Sr. Tòfol li va tallar 
l’extremitat sobre la taula de la cuina.

En ocupar el poble el gener de 1939 les tropes nacionals, els republicans 
abandonaren tota mena d’armes i explosius. Nosaltres que teníem deu anys 
disposaven de tota mena de fusells, munició, bombes, morters, dinamita. A un 
noi li explotà a la mà una petita granada italiana, per sort poc potent, que se li 
emportà uns quants dits i li va fer un bon esvoranc a la cuixa, amb pèrdua de 
teixit muscular. El Sr Tòfol va acabar d’amputar els dits malmesos, va reconstruir 
la mà, i va reparar la ferida de la cama. 

Es preocupava molt pels malalts. Un dia de l’any 1940 a casa meva hi havia 
un gran enrenou. El Sr Tòfol havia diagnosticat una pneumònia que sempre era 
una malaltia molt greu, a la meva mare i parlava seriosament amb el meu pare. 
Ell coneixia l’existència de les primeres sulfamides descobertes a Alemanya, 
no comercialitzades, i va aconseguir que li enviessin, amb urgència, crec que 
Prontosil. La meva mare va curar.                         

També feia de forense. Quan jo estudiava segon curs em va venir a buscar perquè 
l’ajudés, va dir, a fer l’autòpsia d’un pagès que havia caigut al cup. Naturalment 
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ell no necessitava que jo l’ajudés. Al cementiri, dintre un petit habitacle, rònec, 
fosc i humit va fer una necròpsia completa, obrin les tres cavitats, cranial, toràcica 
i abdominal. En acabar va aparèixer el forense de Vilanova, que es limità a donar 
el vist i plau.

Periòdicament vacunava de verola gratuïtament, al Redós, els nens inscrits a la 
Beneficència Municipal i els pobres, i l’endemà a la seva consulta, la clientela 
privada. 

En tots aquests anys només consta el trasllat, a un hospital, l’any 1885, del 
pare del Dr. Cuadras. Era aquest un “americano” que havia fet fortuna a Cuba. 
Va presentar uns trastorns de conducta, va ser classificat com un “boget”, i va 
ser internat al sanatori “La Nueva Belén” a Sant Gervasi de Cassoles. La vigília 
del seu ingrés va passar per les cases dels seus parents, amics i coneguts per 
acomiadar-se, comunicant el seu ingrés al Sanatori. Va morir als quaranta-nou 
anys, tres mesos i mig després de ser internat. Probablement, vista la seva 
conducta, va morir d’una malaltia expansiva cerebral. Molts anys més tard, el 
1930, ingressaren al sanatori de “Buenavista” de Sant Just d’Esvern un malalt 
de tuberculosi que va tornar al poble als quinze dies per morir a casa seva. Fins 
després de la guerra civil els anys, trenta-nou i quaranta no es tornaren a enviar 
malalts a un hospital de Barcelona. Varen ser dues apendicitis un home de trenta 
i pocs anys, i un altre d’uns quaranta, els dos van morir, i un tercer per operar de 
cataractes a l’hospital clínic, que no pogué aguantar els quatre dies a les fosques 
i estirat completament immòbil, que aquesta intervenció exigia, i quedà amb una 
visió molt defectuosa.

El dia 18 de maig de l’any 1924 el rei Alfons XIII inaugura l’autòdrom de 
Terramar, construït al terme municipal de Sant Pere de Ribes. L’acompanyaven 
el Capità General de Catalunya, el Governador Civil, i el Príncep d’Astúries. En 
aquell moment només existia a Europa el de Brooklands, a la Gran Bretanya, i a 
Itàlia es preparaven per construir el de Monza. El Sr Tòfol va dissenyar i equipar 
la infermeria del futur circuit, i naturalment en va ser cap. En una pel·lícula 
conservada a la filmoteca de televisió espanyola es pot veure el rei visitant la 
infermeria i saludant el Dr. Cuadras

En aquells anys, Sant Pere de Ribes era un poble tancat. Les comunicacions eren 
escasses, les persones amb títol universitari comptades. Tothom o quasi tothom 
sabia llegir i escriure, però la seva escolarització, no havia passat dels catorze 
anys i el grau de coneixements, depenia, en part, de la qualitat del mestre que 
els havia ensenyat, i de l’interès per aprendre de l’interessat. 

El Sr. Rector, el metge, el farmacèutic, el secretari de l’Ajuntament, algun 
mestre, un propietari caritatiu, que també n’hi va haver, eren les persones més 
respectades, en especial les dues primeres, i les que tenien un crèdit personal 
més alt. Eren consultades en afers personals, familiars, i econòmics. El Sr Rector 
era naturalment qui procurava resoldre els problemes de consciència i de família, 
però el Sr. Tòfol era el més popular i el més carismàtic. Com que transitava pel 
carrer, de una casa a un altre, a peu, era la persona que la gent trobava i saludava 
cada dia i aprofitava l’ocasió per demanar el seu parer, no solament sobre la 
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malaltia d’un familiar, sinó també si comprava una peça de terra que li havien 
ofert, o si creia que a la filla li convenia el casament amb el fill del sereno.

Tot i el temps que dedicava a la seva tasca professional, encara n’hi quedava 
per confeccionar estadístiques sanitàries, estudis sobre la mortalitat infantil a 
Sant Pere de Ribes, i importants estudis històrics, que no hem pogut aconseguir. 
També va ocupar-se dels afers del poble. El seu consell, sempre assenyat i 
oportú resolia les situacions complicades, i la seva opinió era sempre respectada 
i acceptada per tothom. Estimat pels de dretes i pels d’esquerra, pels rics, pels 
modestos i pels pobres, no formà mai part de l’Ajuntament, però col·laborà en la 
portada d’aigua corrent, i en la instal·lació del fluid elèctric. 

Va ser soci fundador del Centre Recreatiu o Casino i president de l’Ateneu, segu-
rament l’obra cultural més important d’aquell primer quart de segle. L’any 1916 
es reuniren al Saló d’Actes de l’Ajuntament un grup de ribetans per parlar de la 
conveniència de fundar una societat cultural, amb el nom d’Ateneu de Ribes, 
per promoure el conreu de les lletres de les ciències i de les arts. Es creà una 
comissió formada pel regent mossèn Malgà, l’alcalde Pere Miret, el Dr. Cristòfol 
Cuadras i el farmacèutic Miquel Bertràn, encarregada de redactar els estatuts. El 
dia dinou del mateix mes foren aprovats i el dia 31 es nomenà el Dr. Cuadras, 
president. S’inaugurà el dia 11 de febrer de 1917, amb moltes donacions de lli-
bres per la biblioteca. Mossèn Malgà hi portà l’herbari amb quatre-centes plantes 
recollides al terme municipal i s’impartiren lliçons de gramàtica catalana i fran-
cesa, geometria, aritmètica, música i dibuix. Es creà una secció d’excursionisme 
i una d’esports. 

Hi havia, com és natural una competència amb el Centre Federal que en alguna 
ocasió va acabar a garrotades. El dia 9 d’octubre de 1923, l’Ateneu va ser 
clausurat per disposició del Governador Militar, que el va acusar de separatista.

El dia 19 de maig de 1913, es convocà el “Primer Certamen Literari” a Sant 
Pere de Ribes. El Dr. Cuadras va ser el president de la Comissió Organitzadora 
i el Secretari del Jurat. Els concursants competien per diferents premis. El del 
Magnífic Ajuntament, amb el tema, amb prosa o vers, que canti les belleses 
i atractius de la vida al camp. El dels Il·lustres Diputats Provincials, el del Sr. 
Regent, el de l’il·lustre Sr. Diputat a Corts d’aquest districte, el de la Comissió de 
Festes, el d’un bon patrici, amb temes variats com la història del poble de Ribes 
durant l’edat mitjana, o una poesia que canti la gloriosa jornada del Bruc. 

El Dr. Cuadras escriu una memòria del Certamen de la que copiem algun paràgraf 
que ens ensenya tant la seva qualitat literària, com la seva personalitat i les seves 
creences. 

“...Dit això, permeteu-me que avui recordi aquelles manifestacions, aquells 
esclats de literatura pàtria que assolírem en diades de glòria per la història 
de Ribes, com són la inauguració de la Casa del Terme, anc que això fou el 
1890. Dels cinc parlaments, quatre són en català i d’aquestos dos en poesia, 
demostrant que a pesar de que en aquell temps la major part dels catalans 
s’avergonyien de fer ús de la nostre llengua en actes públics, bategava ja en el 
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cor d’aquells patricis el renaixement de la nostra parla.... a més l’aparició dels 
periòdics Montgrós i La Penya, redactats en català, podem afirmar que no va 
enrere el poble de Ribes, en les manifestacions literàries de la Pàtria. I conclou; 
Sou vosaltres ara qui teniu la paraula. Sols per acabar vull dir-vos que els que 
haveu presentat el fruit de la vostra intel·ligència, persevereu en tan noble 
tasca, no desmaieu jamai, treballant sense perdre ocasió pel conrea-me’n de 
les lletres catalanes, que la festa d’avui és vostra, ben vostra i no oblideu 
a l’esplanar vostres inspiracions, els sentiments nobilíssims, coronament de 
nostre emblema: de Pàtria per Catalunya, de fe per Deu i d’Amor a Ribes”    

El Dr. Puig i el Dr. Cuadras són els representants d’un tipus de metge, avui 
desaparegut, però de gran utilitat i molt beneficiós pels nostres pares, avis i 
besavis. Un metge que tenia molt pocs recursos tècnics, i terapèutics, però que 
venia a casa, s’asseia al vorell del llit, somreia, t’agafava la mà, et consolava, 
et receptava d’un xarop amarg, tres culleradetes al dia, i marxava després de 
rentar-se les mans en un gibrella d’aigua, i eixugar-se amb una tovallola olorosa 
acabada de treure de l’armari. Aquest metge és avui una figura històrica, que 
en el seu temps va complir una funció social i humana fonamental, a la que 
dedicaren no solament totes les seves energies, sinó també la seva intel·ligència, 
la seva bondat, i el seu amor al pròxim. 

En l’esquela que es repartí el dia del funeral del Dr. Cuadras, sota el seu nom diu: 
metge i més avall, Membre de la Iltre. Junta d’Obra Parroquial

La societat, d’avui és totalment diferent i tècnicament molt més avançada que 
la que confiava els seus mals en els metges estudiats, i així és normal que els 
facultatius i la medicina actuals siguin molt diferents, i preparats i apropiats per 
allò que necessita la nostra col·lectivitat. També els metges d’avui, es sacrifiquen, 
estudien, i dediquen el seu saber i el seu temps, a la seva formació, i a l’atenció 
dels malalts 

 

Nota: Al pare del Dr. Cuadras una llei del Govern Central de finals del segle XIX, que va 
castellanitzar els cognoms catalans, li canvià el cognom Quadres pel de Cuadras. Encara 
que avui es pot recuperar el cognom original, ell no tingué l’oportunitat de fer-ho, i es va 
dir i va signar sempre Cuadras.                                                        
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Esqueles dels Drs. Cuadras i Giralt (m. 1953) i Cuadras i Bertran (m. 1991)  

Dr. Cristòfol Cuadras i Giralt (1879-1953)

Dr. Cristòfol Cuadras i Bertran, amb la seva mare i dues germanes.



112 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 112-116, ISSN: 0213-0718

NOTA SOBRE EL METGE FRANCESC XAVIER MAÑÉ FENOLLOSA (1856-1887)

CALBET i CAMARASA, Josep M.

Resum: Es fa una breu ressenya sobre un metge de las darreries del segle XIX que va 
morir a les Filipines.

Paraules clau: Mañé Fenollosa, Xavier, Filipines, “Diario de Barcelona”.

De la importància que han tingut alguns periodistes en la política en general i en 
la societat catalana n’és un bon testimoni Joan Mañé i Flaquer (1833-1901). 
Després d’haver col·laborat en diversos periòdics el 1847 es va incorporar a la 
redacció del “Diario de Barcelona”. I a partir del 1865 i fins a la seva mort va 
dirigir aquest periòdic. Els seus articles van tenir un gran ressò polític i social i el 
van convertir en un personatge destacat en la societat catalana del seu temps. 
Es va casar amb Eulàlia Fenollosa i Peris nascuda a Castelló de la Plana, que va 
morir molt jove encara el 1857. En segones núpcies es va casar amb Maria Vives 
i Mendoza, que va morir quatre anys més tard.  

Fill de Joan Mañé i Flaquer i d’Eulàlia Fenollosa, el nostre metge que ens ocupa 
Francesc Xavier Mañé Fenollosa nasqué a Sarrià (Barcelonès) el 14 de juny de 
1856. La seva mare com ja hem apuntat morí a l’any següent. Tot fa pensar que 
en quedar orfe de mare el va marcar per sempre. Obtingué el grau de batxiller a 
l’Institut de Barcelona el 1871. El títol de llicenciat en medicina el va retirar el 
1876 a la Universitat de la ciutat comtal.

LA TESI DOCTORAL

A l’any següent es va doctorar a Madrid amb la tesi El automatismo cerebral, 
impresa per J. Jepus, a Barcelona el mateix any 1877, Té una extensió de 32 
pàgines. No és el producte d’una investigació sinó simplement el resultat d’una 
idea prèvia especulativa. En aquesta tesi confessa que la seva experiència clínica 
personal és mínima i que per tant no pot oferir res de nou en el terrenys de la 
pràctica. Per altra part s’excusa per veure’s obligat a expressar-se en un idioma 
que no és gens familiar pels “que habitem en les províncies de l’est”.

Comença parlant dels moviments reflexes que considera com un fenomen 
important ja que posa en acció tots els aparells de la vida vegetativa (com per 
exemple el riure convulsiu quan et fan pessigolles a les superfícies plantars). En 
aquests moviments, ens diu hi ha una transmissió de la impressió dels nervis 
sensitius fins el centre nerviós.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 112-116
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Després hi hauria un acte de reflexió en la substància gris, i finalment la 
transferència de l’agent nerviós reflectit per fibres motrius que ocasionen la 
contracció dels muscles irritats. Fenomen que es desenvolupa fatalment.

Les respostes serien variades: secreció, relaxació o modificacions vasculars, però 
també altres fenòmens a l’interior de l’organisme.

Es lamenta que la fisiologia del seu temps la volguessin portar al camp de la 
psicologia especulativa..... per materialisme. Allí –segueix dient- on havien cregut 
descobrir la intervenció de l’ànima, un moviment voluntari, un judici lliure,,....., 
no seria més que una reacció fatal “inconscient fins a la fatalitat”.

Els autors que havia llegit afirmaven que amb la destrucció dels tàlems òptics 
es produeix la pèrdua de la visió, de l’olfacte, i de la sensibilitat general. Però, 
afirma ell, que hi ha casos de desorganització dels tàlems òptics sense alteració 
de la visió. I per argumentar la seva opinió es basa en la doctrina de Vulpian 
que afirma que quan les lesions estan ben delimitades en els tàlems, sense 
anar acompanyades d’altres alteracions, determinen molt rarament la més petita 
disminució de la sensibilitat.

El cervell, -diu Mañé- és un òrgan misteriós que fa segles burla la sagacitat dels 
més hàbils investigadors. Cal exigir vertaderes proves i no satisfer-nos amb meres 
assercions ja que aquestes ens condueixen a conclusions tan greus com ho són 
el materialisme i el fatalisme.

Per acabar confessa que ell és un neòfit en el camp de la ciència, i es declara 
“obscur, i humil soldat de l’exèrcit espiritualista”, i fineix afirmant que el seu 
desig sigui que els científics arribin a la conclusió que l’ànima és immortal, que 
l’hoste sublim del cos humà, no pot ser desposseït del seu imperi ni negada la 
seva existència. 

L’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS

Podríem considerar que amb aquesta tesi doctoral, Mañé, iniciaria un camí cap 
a la neurologia. Doncs no va ser així. Un cop doctorat es va interessar per fer 
una estada per l’estranger amb la idea d’especialitzar-se en ORL. Així va passar 
a Bona (suposem Bonn) amb Burger, Walb, i Ruehle. A París amb Moura, Faurel, 
Miol, Ladrert de Lacharrière, i Beaumetz. I finalment a Londres amb L. Purves, 
H. Pritchars, Field, i J. Keene1.

En tornar a Barcelona exercí a l’Hospital del Sagrat Cor com otòleg (no ORL). En 
aquell moment i centre hospitalari els especialistes de la gola eren Enric Amell 
Robert i Amaro Masó Bru. Mañé també va ser nomenat metge especialista de 
l’Asil de Sant Joan de Déu2.

1.  Diario de Barcelona, 879, octubre, pàg. 11.415

2.  Diario de Barcelona, 7 de desembre de 1879
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LA COL·LABORACIÓ EN ELS PERIÒDICS

La col·laboració de F. X. Mañé en el periodisme mèdic es va iniciar en “La 
Independencia Médica” on va presentar un cas clínic3 Absceso por congestión 
sintomático de caries vertebral, quan encara no era llicenciat.

Però el seu poc entusiasme pel positivisme el reflecteix en l’article Terapéutica 
dosimétrica4 a la “Revista de Ciencias Médicas” on hi publicaria algun altre 
article.

De la seva estada a Bonn en va fer una sèrie d’articles publicats al diari que 
dirigia el seu pare i que porten el títol Bona y su Universidad. Són els següents:

1,. Diario de Barcelona, 16-10-1879, pàg. 11.802-11.804
2.-   “      “   29-10-1879, pàg. 12.396-12.399
3.-   “      “    7-11-1879, pàg. 12.804-12.806
4.-   “      “   15-11-1879, pàg. 13.185-13.187
5.-   “      “   22-11-1879, pàg. 13.506-13.508
6.-   “      “   29-11-1879, pàg. 13.821-13.823

En tots aquests articles demostra la seva admiració per l’organització interna de 
la Universitat germànica, pels seus mètodes docents i per l’impuls que donaven 
a la investigació.

Entre altres articles volem recordar-ne alguns sobre les malalties de l’oïda i de la 
gola després del seu viatge a l’estranger5 on demana que als primers símptomes 
de patologia òtica es vagi al metge, com es feia a Alemanya.

El seu contacte amb l’estranger el va portar a participar en el Congrés sobre 
Malalties de l’oïda celebrat a Milà del 2 de al 5 de setembre de 1880, i del 6 al 
9 del mateix mes i any dels quals en va fer una extensa referència6.

En definitiva tenim un metge barceloní ben relacionat socialment i professional-
ment. Però de cop i volta pren una decisió sorprenent i s’incorpora a una “im-
portant societat” i se’n va a les Filipines. Que un metge novell anés a les Antilles 
ho podríem considerar més o menys normal, però que un metge ja ben situat 
elegís anar a les illes Filipines voluntàriament no entra dins de la lògica. El viatge 
era llarg i pesat i l’estada a l’extrem orient estava plena de riscos de tota mena. 
Suposem que algun conflicte familiar el deuria empènyer a un destí tan allunyat. 
Lluitant contra una epidèmia de “febres” en un de les illes Filipines hi va trobar 
la mort7. El diari que dirigia el seu pare ens dóna la notícia de la seva mort, però 
no hi hem trobat cap esquela ni cap necrològica. 

3.  La Independencia Médica, del 29 de maig de 1875, pàg. 284-285,

4.  Revista de Ciencias Médicas, 1876, pàg. 94-95

5.  Diario de Barcelona, 13 de gener de 1880, pàg. 485-487.

6.  Diario de Barcelona, del 17 de setembre de 1880, pàg. 11.016-11.017. V.t al mateix diari el 29 
de setembre de 1880, pàg. 11.507-11-510, i 2 d’octubre de 1880, pàg. 11.681-11.685.

7.  Diario de Barcelona, 11 de març de 1887, pàg. 2.986

Josep M. Calbet i Camarasa
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METGES I ALHORA PROFESSORS D’EDUCACIÓ FÍSICA A LA LLEIDA  
DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

TORREBADELLA-FLIX, Xavier 
Universitat Autònoma de Barcelona

Resum: En aquest treball es presenten les diferents aportacions professionals i 
acadèmiques dels metges lleidatans al desenvolupament de l’educació física en el 
primer terç del segle XX. Es donen a conèixer les aportacions d’en Josep Estadella i 
Arnó, Humbert Torres i Barberà, Epifani Bellí i Castiell, Josep Martínez i Vallespí i Josep 
Hernández i Gras;cinc metges força coneguts en la cultura, política i medicina catalana, 
però no en la seva faceta com a professors d’educació física. Així, destaquem les 
actuacions i les complicitats d’aquests metges, ja que tots ells aprofitaren l’avinentesa 
conjuntural del moment per a impulsar el coneixement i les pràctiques de la cultura 
física i dels esports a Lleida.

Paraules clau: Lleida, historia de l’educació física, gimnàstica, Josep Estadella Arnó, 
Humbert Torres Barberà, Epifani Bellí Castiell, Josep Martínez Vallespí, Josep Hernández 
Gras.

INTRODUCCIÓ

Al tombant del segle XIX l’educació física en el marc de la conjuntura a Europa 
tenia tres àmbits d’institucionalització: el pedagògic, el militar i el recreatiu o 
esportiu. Tanmateix, la influència sanitària de metges i higienistes de renom venia 
deixant la seva empremta des de la meitat del segle XIX1. A Lleida la influència 
mèdica també es deixà sentir, tant és així que podem dir que l’educació física 
escolar arrancà a partir de les iniciatives del col·lectiu sanitari2. 

Però és doncs a partir del segle XX quan l’educació física arribà a materialitzar-
se cap a l’oficialitat en l’escola primària3. En aquest nou espai professional els 
metges hi van trobar un modus vivendi complementari a la seva professió. Tant 

1. Torrebadella-Flix, Xavier y Vicente-Pedraz, Miguel: “El dispositivo gimnástico en el contexto de la 
medicina social decimonónica española. De las políticas higiénicas a los discursos fundacionales de 
la “educación física”, Asclepio, vol. 69, nº 1, Torrebadella-Flix, Xavier y Vicente-Pedraz, Miguel: “El 
dispositivo gimnástico en el contexto de la medicina social decimonónica española. De las políticas 
higiénicas a los discursos fundacionales de la “educación física”, Asclepio, vol. 69, nº 1, p172. doi: 
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2017.04

2.  Torrebadella, Xavier: “L’aportació dels metges de Lleida a l’educació física catalana del segle XIX”, 
Temps d’Educació, 2012, nº 43, 109-130.

3.  Torrebadella, Xavier: “Quan l’educació física arriba a l’escola primària. Notes per a la història de 
l’educació a Lleida (1901-1931)”, Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 2016, nº 
28, 255-287.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 117-132



118

Xavier Torrebadella-Flix

Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 117-132, ISSN: 0213-0718

és així, que van fer extensiva la seva intervenció, més enllà de l’àmbit escolar, 
ocupant-se també en la faceta privada, com també en la social, alhora de 
promocionar l’esport.

A Catalunya, l’aportació dels metges a l’educació física va ser una contribució 
que va anar més enllà de la pròpia competència professional. Històricament, la 
relació de metges i política s’ha fet evident, però se n’ha parlat molt poc de la 
seva contribució a l’educació física i l’esport. Destacar en aquest apartat figures 
com les de Josep Letamendi, Rafael Rodríguez Méndez, Pere Cercós, Carlos 
Comamala, Joaquin Ral, Juan Soler i Damians, Josep Estadella Arnó o Francesc 
Xavier Bartrina i Costa.

A principis del segle XX, la gimnàstica estava de moda entre les classes 
benestants. La premsa se’n feia ressò amb la publicació d’articles divulgatius 
que pretenien donar a conèixer les avantatges higièniques d’un exercici físic 
diari i moderat4. En aquell temps, el país s’omplia d’una onada regeneracionista 
que tenia com principals objectius actuar en els focus de la població obrera, 
intervenint principalment en l’àmbit de l’escola i de l’exèrcit, com també en la 
mateixa vida domèstica i familiar. Els gimnasos s’havien popularitzat a arreu del 
país, i amb motiu del brot regeneracionista de finals de segle XIX, s’intentava 
organitzar un associacionisme gimnàstic com el que disposaven altres països 
d’Europa. Aquí hem de citar a la Federació Gimnàstica Catalana (1897) i la 
Federación Gimnástica Española (1898), aquesta darrera liderada pel Dr. Rafael 
Rodríguez Méndez, Catedràtic i Rector de la Universitat de Barcelona, també 
fundador de la Gaceta Médica Catalana. L’objectiud’aquesta organització estatal 
era el de mobilitzar les futures generacions comprometent-les en el progrés i el 
desenvolupament físic i moral de la societat.

En aquest paradigma, a les escoles no hi havia uns professionals formats per 
a impartir l’ensenyança gimnàstica. Els coneixements dels metges, doncs van 
permetre que obtinguessin el títol per les diferents proves de reconeixement 
convocades en aquells anys. A Lleida, coneixem que es van traure el títol oficial 
de professor d’Educació Física els metges Josep Estadella Arnó, Epifani Bellí 
Castiell i Josep Hernández Gras. Al voltant d’aquests personatges i d’altres 
contribucions es centra l’objectiu d’aquest estudi, que tracta principalment de 
valorar la seva contribució en l’àmbit de l’educació física i de l’esport en la Lleida 
del primer terç del segle XX.

La recerca ha estat possible gràcies a les fonts documentals primàries, 
principalment extretes de la biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i dels 
arxius històrics de l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida. També han 
contribuït a contextualitzar el moment històric i l’anàlisi interpretatiu alguns 
estudis publicats recentment. 

4. El País, 23 de juny de 1907; El Pallaresa, 16 de març de 1907 i 17 d’abril de 1907. 
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L’EDUCCIÓ FÍSICA ESCOLAR SOTA LES GARANTIES FACULTATIVES DE LA 
MEDICINA

El llegat cultural i pedagògic del segle XIX havia donat a Lleida la visió d’una 
gimnàstica (o educació física) amb una significativa empremta higiènica. Aquí 
hem de destacar al doctor Tomàs Casals i Ibarz (1815-1895), que inicià les 
classes de gimnàstica a l’Institut5. Després de les aportacions higièniques dels 
metges, al tombant del segle XX, les principals escoles de Lleida ja havien inclòs 
les classes de gimnàstica d’acord amb la normativa escolar vigent. No obstant, a 
les a les escoles de titularitat pública la situació trigà alguns anys en normalitzar-
se. No era el cas però, de la Casa de la Misericòrdia,on el metge Francesc 
Fontanals i Araujo (1863-1928) donava garanties del bon funcionament de la 
matèria per atendre les necessitats físiques i recreatives de l’alumnat internat, 
amb un acurat programa d’exercicis gimnàstics i jocs, per tal de millorar la seva 
condició física6. Cal que recordem que Francesc Fontanals, en aquests temps 
representava la vicepresidència de la Federación Gimnástica Española a Lleida. 
Val a dir que la Casa de la Misericòrdia va presentar durant el primer terç del segle 
XX una important consideració a les qüestions de l’educació física i va disposar 
dels millors professors especialistes de la ciutat7. A més, aquest centre es va 
veure molt afavorit en temps de la Mancomunitat, en especial, quan Romà Sol 
va presidir la Diputació Provincial de Lleida (1919-1921) i, després quan portà 
la Conselleria de Cultura i d’Instrucció (1920-1923). En aquests anys,a la Casa 
de la Misericòrdia es van realitzar noves instal·lacions i reformes per a la millora 
de les condiciones higièniques8. Aquesta trajectòria es va consolidar el 1930, 
amb les primeres colònies escolars d’estiu a Torredembarra organitzades per la 
Diputació a benefici de la Casa de la Maternitat, i que van estar supervisades pel 
doctor Humbert Torres9.

Després de l’Institut i la Casa de la Misericòrdia, les escoles privades van ser les 
primeres en incorporar les classes d’Educació Física. No obstant, la presència 
d’aquesta assignatura (de gimnàstica), sempre ho va fer sota la direcció o 
supervisió dels metges especialistes, en aquesta part tant important de l’educació.

El 1906 trobem la presència del Gimnàs Pedagògic e Higiènic, que dirigia Alfred 
Samper en l’Escola dels Germans Maristes. Aquest professor utilitzava el mètode 
del alemany Daniel Gottlob Moritz Schreber i del suec Per Henrik Ling, que 
basats en la gimnàstica higiènica, no tenien la necessitat d’utilitzar cap tipus 

5.  Torrebadella, Xavier: “L’aportació dels metges...”

6. Memoria que presenta la Diputación Provincial de los establecimientos de beneficiencia, Lérida, 
Tip. Provincial de Casa de la Misericordia, 1900.

7.  Arxiu Diputació Provincial de Lleida, “Casa de la Misericordia, petición del professor de gimnasia”, 
Inventari: 11124.

8. El avance de la provincia de Lérida en el último quinquenio, 1923-1929, Lérida, Tip. Provincial 
Casa de la Misericordia, 1929 (Arx. Dip.) 

9.  Op. cit., 12 i 15.
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aparell, aspecte que la feia més propera a tothom10. Aquest gimnàs estava sota 
una direcció mèdica, que no sabem qui era, però probablement es tractava de 
Francesc Fontanals, que era el metge higienista més acreditat en aquell moment11.
Posteriorment, Samper fou substituït pel professor de l’Institut José Manuel de 
Salas, fins que el 1914 també fou substituït per un altre professor, Epifani Bellí, 
un dels pocs metges i professors titulats en Educació Física de l’època.

Un altre centre en incorporar l’educació física va ser el Liceo Escolar (LE, 
1906-1938),emblemàtica escola de la renovació pedagògica catalana del primer 
terç del segle XX, fundada i dirigida per Frederic Godàs i Legido. El LE va disposar 
d’un professorat d’elit, destacant-se els doctors Humbert Torres i Barberà (1879-
1955) i Josep Estadella i Arnó (1880-1951), que també van sobresortir en el 
camp de la política12. 

En els principis pedagògics del LE es contemplava un abast ampli de l’educació 
física: “Desarrollo armónico de las fuerzas corporales; robustez, fuerza, agilidad”.

Para ello cuenta con un local amplio, ventilado e higiénico. Un servicio médico 
que constantemente se preocupa del estado sanitario de sus alumnos. Patios 
para juegos y ejercicios de Gimnasia sueca. Agua filtrada a todo uso. Cuarto de 
baño, otro para duchas. Gimnasio.”13

En una de les habituals conferències culturals que oferia el LE, el doctor Humbert 
Torres va destacar la importància de la presència dels metges en l’àmbit escolar. 
En aquest sentit, criticava la poca participació de l’Estat, al no crear un cos de 
metges escolars que tinguessin cura de la problemàtica higiènica i mèdica que 
plantejava l’escola. Torres tingué molt clara quina era l’acció de l’educació física, 
que conjuntament amb la higiene, havia de representar una vessant educativa 
amplia i de primer ordre:

“Quan parlem d’educació física, pensem de seguit en els exercicis gimnàstics, i 
creiem, generalment, que això és tota l’educació física. Suposició errònia, doncs 
sense regatejar al exercici gimnàstic tot el seu valor per al bon desenvolupament 
del nostre cos, cal concedir al problema de l’educació física una major esfera 
d’acció. Educació física vol dir a més, saber alimentar-se higienicament, traient 
de l’aliment el major profit amb el menor gasto; disposar nostra habitació de una 
manera convenient; acomodar el vestit a les necessitats reals del cos; ordenar el 
nostre treball, fent que no se’n ressenti la màquina humana; regular fisiològicament 

10. Torrebadella, Xavier: “La influencia de la profesión médica en la educación física española 
del siglo XIX: Análisis social del Manual popular de gimnasia de sala, médica e higiénica del Dr. 
Schreber”, Cultura, Ciencia y Deporte, 2014, vol. 9, nº 26, 163-176.

11.  Camps i Surroca, Manuel i Camps i Clemente, Manuel: “Notes sobre la obra del doctor Francesc 
Fontanals i Araujo”, Gimbernat, 2003, nº 39, 183-200.

12.  Humbert Torres i Barberà (1879-1955) fou alcalde de Lleida pel partit Popular (partit de 
l’esquerra republicana) entre 1917-1920. Amb Alfred Perenya i Frederic Godàs formaren el 
“triumvirat” de l’acció ciutadana de la Joventut d’Esquerra Republicana de Lleida, després de la 
mort d’en Frederic Godàs es féu càrrec de la direcció del Liceo Escolar. Entre 1931-33 fou diputat 
a les Corts i entre 1932 i 1935, diputat al Parlament de Catalunya. Estigué molt vinculat al Centre 
Excursionista de Lleida.

13. Boletín del Liceo Escolar, agost de 1913.
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el repòs; rendir a la meitat corporal el tribut necessari...Ja veieu, doncs, com el 
camp d’acció de la educació física s’eixampla en termes extraordinaris.”14

Inicialment, l’educació física del LE va ser encomanada al doctor Josep Estadella, 
aleshores amb el títol oficial de professor especialista. Aquesta és una faceta 
gens coneguda d’aquest prominent polític lleidatà, que va arribar a ser Ministre 
de Sanitat en la II República. El 1910 Estadella va escriure la Educación Física 
en las escuelas de primera enseñanza15, una obra que s’ha d’ubicar com la 
primera pedra bibliogràfica de l’educació física en l’àmbit de l’Escola Nova 
catalana. Aquest llibre també es situa en el context regeneracionista de l’època i 
la influència que en aquest context marcava la Institución Libre de Enseñanza. 

Estadella analitzava les mancances dels edificis escolars i presentava les 
condiciones higièniques necessàries per atendre una educació moderna. 
Criticava també els règims disciplinaris d’escolarització, sobretot pel que feia 
al immobilisme i al sedentarisme dels escolars suportant una feixuga carga 
de treball intel·lectual i amb poc temps d’esbarjo. La possibilitat de idear una 
escola diferent passava doncs, per la solució de transformar els edificis escolars 
i, també, en incorporar activitats més re-creatives i, sempre que es pogués, 
potenciar una educació física a l’aire lliure: marxes, curses, jocs i exercicis físics 
naturals sense cap mena d’aparells. Estadella destacava la preferència pels jocs 
tradicionals, és a dir, aquells jocs que de per si, tenien una alta capacitat de 
motivar la participació dels infants. Tanmateix, insistia en la gimnàstica sueca, 
que aleshores era difosa com el millor mètode de gimnàstica higiènica i científica. 
Aquesta gimnàstica, no solament procurava la salut dels escolars, sinó que a 
més a més contribuïa a evitar altres problemes provocats per la falta d’higiene 
dels locals i la immobilitat forçada dels alumnes, com els problemes de vista, de 
columna i de fatiga general:

“¿Que sacaríamos de proveer a nuestros edificios escolares de buena luz, sano 
aire, anchos patios y alegres jardines, si en el salón de clase tributáramos idolatría 
a pésimos sistemas que hacen del maestro un fabricante de jorobas y el niño 
víctima de nuestros errores? Analícese la importancia de estos asuntos y óbrese 
en conciencia.”16

“¡Cuantas veces vienen niños enfermos a nuestras consultas, llevándose como 
único remedio nuestro, el consejo de dejar de asistir por unos días a la escuela y 
la prohibición de mirarse un libro!”17

Cap a finals de 1914Estadella deixà d’exercir de professor d’Educació Física per 
a dedicar-se més intensament a la medicina i, sobretot, a la política, on tants 
èxits obtingué.

14.  Humbert Torres: “Relacions de la Medicina i la Pedagogia”, Boletín del Liceo Escolar, 1914, 
nº 75, 1-7.

15.  Estadella Arnó, José: Educación Física en las escuelas de primera enseñanza,Lérida, Imp. 
“Juventud”, 1910. 

16.  Estadella Arnó, J.: La educación física..., 31.

17.  Estadella Arnó, J.: La educación física..., 28.
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En aquest temps, a Lleida també hi havia el doctor Josep Aragonés, que influenciat 
pels discursos de la degeneració social del moment, feia pública la seva opinió, 
en el que considerava les malalties socials i degeneratives de la classe obrera18. 
Així parlava dels ambients de corrupció i degeneració escolars, que calificaba 
de “escuelas-gallineros, escuelas-cuadras, escuela-waters, situadas en la casa 
peor de la peor calle del pueblo”. Com ja va fer anys abans Humbert Torres, 
Aragonés tornava a criticar la deixadesa de l’Estat pel que feia a la inspecció 
mèdica escolar:

 “Todos debemos hacer ambiente para la creación de los Inspecciones Médicas 
Escolares;  el maestro sólo, jamás hará cultura integral; al médico, le corresponde 
en su función inspectora el vigilar las Condiciones de vida fuera de la escuela, 
trazar normas a los maestros en la educación física especial de cada educando, ver 
los patologismos, aislar, estudiar el crecimiento y nutrición, el perímetro torácico, 
etc., y así en su aspecto higiopatológico señalar al maestro el mejor camino de 
una educación’ que eleva el espíritu; refuerza el organismo, perfecciona la cultura 
patria y desenvuelve las facultades individuales.”19

L’EDUCACIÓ FÍSICA I LA GIMNÀSTICA A L’ABAST DEL POBLE

Josep Estadella i la gimnàstica domèstica o privada 

Josep Estadella presentà a l’octubre de 1910 en la secció d’higiene i acció social 
del Primer Congrés Espanyol Internacional de Tuberculosis, celebrat a Barcelona, 
la ponència Valor Profiláctico de la Educación Física en la Tuberculosis 
pulmonar20. Estadella va introduir el tema parlant dels coneixements científics 
que havia experimentat l’educació física en els darrers anys, esmentant 
principalment l’aportació d’autors francesos (Philippe Tissié, Fernando Lagrange, 
Georges Demeny, Étienne-Jules Marey) i del italià Àngel Mosso. Estadella parlava 
dels“apòstols de l’educació física”, i s’unia al seu objectiu de difondre aquesta 
educació, que res tenia a veure amb el que la gent es pensava, és a dir, les 
pràctiques d’acrobatisme. Estadella deia que l’educació física tenia l’objectiu de 
vetllar per la integritat de les funcions orgàniques, augmentant les capacitats 
energètiques, sempre en el més rigorós equilibri fisiològic. 

Estadella també criticava els gimnasos on es practicaven agosarats exercicis en 
els aparells, sense tenir en compte els riscos pel cos (traumatismes) i les lleis 
fisiològiques (per l’excés dels esforços). Per això, desaconsellava aquest tipus de 
gimnàstica i preferia un exercici físic metoditzat a l’aire lliure, com les possibilitats 
que oferia la gimnàstica sueca de P. H. Ling, que era la que proposava, al ser 
considerada més higiènica i d’una aplicació fisiològica i mèdica més correcta. 

18. Campos, Ricardo: “La teoría de la degeneración y la medicina social en España en el cambio de 
siglo”, Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 1998, 
nº 21, 333-356.

19. Aragonés, José: “El papel del maestro y el médico en la cultura física escolar”, Lleida, revista 
Gràfica Informació-Actualitats, 1 d’octubre de 1921, nº, 4-7.

20.  Estadella Arnó, Josep: Valor profiláctico de la educación física en la tuberculosis pulmonar, 
Lérida, Imp. “Joventut”, 1911.
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Així, també recomanava la gimnàstica respiratòria i alhora proposava la taula 
d’exercicis respiratoris del suec C. M. Nycander.

En aquesta ponència s’exposava, de forma clarament argumentada, els valors 
dels fonaments científics de l’educació física, per tal que es comprengués com a 
necessària en la prevenció, no solament de la tuberculosis pulmonar, que era una 
de les malalties endèmiques de l’època, sinó de forma general, per a totes les 
afeccions pulmonars i altres malalties. 

Finalment, la ponència extreia com a conclusió, que la gimnàstica preventiva era 
la única opció de salvació per a la profilaxis de la tuberculosis pulmonar; alhora 
també indicava l’especial atenció i la prioritat que calia donar a l’educació física 
per part dels governs.

En aquest context, Estadella es situava en la mateixa orientació que les 
obres publicades del Dr. Arnulphy, La Salud por la respiración (1908) i del 
Dr. Saimbraum, Teoría general de la gimnasia respiratoria: aplicada a la vida 
escolar y a la vida doméstica (1911). L’obra del Dr. Saimbraum –pseudònim 
utilitzat pel pedagog català Joan Bardina– s’inspirà en la del francès Arnulphy 
i fou una adaptació autòctona21. A tot el país aquests dos obres van ser molt 
valorades i populars. 

“Tenemos testimonios de personas que han recobrado la salud poniendo en 
práctica nuestros consejos. Un joven atacado de tuberculosis pulmonar, fue 
despedido de la oficina de Correos donde prestaba servicios en París; después 
de cuatro meses de tratamiento respiratorio ha vuelto a ocupar la plaza, no sin 
haber certificado su completa curación el médico de dicha oficina. Análogos 
resultados se han obtenido en otros casos que sirven de poderosos estimulantes 
a los enfermos de buena voluntad; nosotros nos damos por compensados de 
nuestro trabajo, con la satisfacción experimentada por los enfermos que han 
seguido nuestros consejos.”22

A l’abril de 1910, el gimnàs del LE, anomenat Acadèmia d’Educació Física(AEF), 
també prestava servei a la població no escolar. Així doncs, els professors del 
LE també es preocuparen per a difondre l’exercici físic fora de l’escola, amb la 
intenció d’enlluernar als ciutadans envers la importància de l’educació física. Tal 
i com sembla, en la AEF, el mateix doctor Estadella dirigia i realitzava classes 
especials i de gimnàstica mèdica. Cal intuir doncs, que Estadella aplicava les 
tècniques de la gimnàstica terapèutica sueca23. 

21.  Saimbraum, Dr.: Teoría y práctica de la gimnasia respiratoria. Aplicada a la vida escolar y a 
la vida doméstica, Barcelona, Sociedad General de Publicaciones, 1911. El tractat i mètode del Dr. 
Arnulphy fou declarat d’utilitat per l’educació de primera ensenyança per Real Ordre de 5 de gener 
de 1909, del Ministeri de Instrucció Pública y Belles Artes. Arnulphy, V.: La salud por la respiración. 
Tratado de Educación Respiratoria e Higiene, Habana, Imp. y Papelería de Maresma y Pérez, 1911, 
6-10 (3ª ed.).

22. Arnulphy, Víctor: La salud por la respiración. Curso Completo de Gimnasia Respiratoria, seguido 
de un manual de terapéutica respiratoria y un importante capítulo sobre respiración sportiva y 
atlética, Almería, Imp. de Juan Fernández, 1908 (pròleg de la segona edició francesa)

23. Boletín del Liceo Escolar, nº 18, març de 1910.
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A l’escola femenina de la Sagrada Família,del c/ Democràcia, núm. 18, alguns 
pares es van mostrar preocupats per la manca d’exercici físic, fins i tot volien 
treure les filles de l’escola. Aquest fet va provocar la immediata organització d’un 
gimnàs24. La manca d’educació física en els col·legis de senyoretes era també 
una de les preocupacions del doctor Estadella. El poc exercici físic debilitava la 
salut de les noies i, per tant, era necessària una mesura compensatòria a la fatiga 
intel·lectual:

“Yo he prestado asistencia facultativa, no hace mucho, a dos señoritas de esta 
ciudad, ex-pensionistas de un colegio que tuvieron que ser sacadas de aquel 
establecimiento porque el exceso de trabajo psíquico y la falta de ejercicio 
corporal determinaron en ellas profundas alteraciones. Su salud no pudo resistir 
aquellas largas horas de rezos y de prácticas seguidas de lecciones de labores, 
solfeo, dibujo, gramática, etc., y sin tener en todo el día un rato de franca y 
verdadera expansión.”25

Pel que fa a l’educació física escolar, el Dr. Estadella no va fer res més que insistir 
en allò que els metges ja feia temps que pregonaven i, que un any més tard, 
també van dir unànimement a Barcelona en el primer Congres d’Higiene Escolar, 
organitzat per l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya i la Sociedad Barcelonesa 
d’Amics de la Instrucció, entre el 8 i 13 d’abril de 191226.

Epifani Bellí Castiell i la primera tesi doctoral de l’educació física

Un altre metge que va destacar en els afers de l’educació física i també de 
l’esport va ser Epifani Bellí Castiell –natural de Vilanova d’Alpicat (1883-1954) 
i fill del doctor Eusebi Bellí–. En els cursos de 1913/14 i 1914/15, ja trobem a 
Bellí com a professor de gimnàstica en el Col·legi dels pares Mercedaris, i coma 
professor suplent en l’Institut de Segona Ensenyança. També va ser professor de 
gimnàstica en la Casa de la Misericòrdia y en el Cos de Bombers de l’Ajuntament. 
Per altra banda, Bellí es va destacar per ser el primer tècnic de l’atletisme lleidatà, 
iniciant i entrenant als joves en el Camp d’Esports. En el curs 1919/20, Bellí 
impartia classes d’atletisme i gimnàstica, tots els dies de 8:00 h. a les 9:00 h.27. 
Aquesta iniciativa no era gens estranya, doncs el diumenge 20 de juny de 1920, 
la Joventut Republicana de Lleida organitzava el 5è Campionat de Catalunya 
d’Atletisme a les instal·lacions del Camp d’Esports. Aquest Campionat també és 
va conèixer con a Festes Olímpiques, ja que en aquest any s’estava gestionant la 
participació catalana en els Jocs Olímpics d’Anvers28.

24.  Carta a l’Abadessa de la Seu d’Urgell, amb data 2 de juny de 1911 (Arxiu Col·legi Sagrada 
Família de Lleida).

25.  Estadella Arnó, J.: La educación física..., 27-28.

26. Bernabeu-Mestre, Josep; Espluges, Josep Xavier i Galiana, María Eugenia: “Higiene y pedagogía: 
El primer Congreso Español de Escolar (Barcelona, 1912)”. Perdiguero Gil, Enrique (Comp.), Salvad 
al niño: Estudios sobre la protección a la infancia en la Europa Mediterránea a comienzos del siglo 
XX. Valencia, Seminario de Estudios, 2004, 251-269.

27. El Ideal, 10 d’octubre de 1919.

28. Torrebadella, Xavier y Arrechea, Fernando: “La polémica participación de España en los Juegos 
Olímpicos de Amberes 1920”, Materiales para la Historia del Deporte, 2016, nº 14, 113-138.
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Cap al 1917 ,Bellí disposava d’un Gimnàs Higiènic, en el carrer Major, 5è, 3ª, on 
feia cursets especials pels alumnes que havien de superar l’examen de Gimnàstica 
de l’Institut29. Aquests cursets estaven adreçats als alumnes lliures, és a dir, no 
matriculats en l’assignatura de Gimnàstica. En aquell anys, els alumnes lliures 
podien aprovar l’assignaturaamb un certificat signat per un metge o un altre 
professor d’Educació Física oficial. Ambdues titulacions eren acreditades per 
Bellí.

El 1914 Bellí presentàla seva tesi doctoral: Modificaciones que imprime en 
la anatomía del cuerpo humano, el ejercicio físico y acción del mismo sobre 
algunos fenómenos íntimos de la vida fisiológica30. Avui per avui, aquesta tesi 
pot ser considerada a les terres de ponent com la primera aportació que tractava 
d’estudiar l’exercici físic des d’una vessant mèdica i, en general, també la podem 
situar com la primera tesi en l’àmbit de l’educació física i l’esport31.

La tesi doctoral tractava de contribuir, des de la perspectiva que proporcionava 
l’Anatomia i la Fisiologia, a la dignificació de l’educació física, amb la finalitat 
d’allunyar-la de l’empirisme i dotar-la d’una entitat científica pròpia32.Bellí 
estudiava les accions i adaptacions de l’exercici físic sobre els ossos, el múscul, la 
forma general del cos, el cinturó toràcic, la columna vertebral, la cavitat toràcica, 
la cavitat abdominal, la cavitat craniana, etc.

Com altres metges de l’època, reivindicava per a la medicina l’exercici facultatiu de 
la gimnàstica, en un àmbit d’actuació professional propi. Era del pensament que 
els professors de gimnàstica estaven mancats dels fonaments i dels coneixements 
adients per a lliurar-la, i per tant, considerava que aquesta matèria estava en 
mans de l’empirisme o de persones poc preparades:

“La gimnástica moderna que basa sus principios en la observación y la experiencia, 
las dos fuentes verdad de toda ciencia natural, es preciso que nos la hagamos 
nuestra, porque el médico más que nadie, le convienen las enseñanzas que de 
ella puede sacar, y a la vez es el más obligado al conocimiento de sus leyes 
ya que en la medicina tienen su base y fundamento. Todo lo que sea fomentar 
la educación física, es hacer obra médica; el que cultiva la gimnástica, hace 
medicina, ya que aquella como esta, se proponen en su ideal, que el hombre 
muera viejo, después de haber vivido en plena salud psíquica y físicamente.”33

Les conclusions de la tesi doctoral es resumien de la forma següent:

“1ª El ejercicio físico modifica: a) La forma, grosor y longitud del hueso. b) La 
forma y volumen del músculo. c) La forma general del cuerpo. d) El sistema 

29. Bellí, Epifanio: “El Gimnasio Higiénico”, El Ideal, 3 de març de 1917.

30. BellíCastiel, Epifanio: Modificaciones que imprime en la anatomía del cuerpo humano, el 
ejercicio físico y acción del mismo sobre algunos fenómenos íntimos de la vida fisiológica, Lérida, 
Artes Gráficas Sol, Lérida, s.a. (1915).

31.  Es llicencià a Barcelona al 1904 i la tesis fou llegida en la Universitat Central a Madrid. També 
es publicà un resum en la Revista Valenciana de Ciencias Médicas, 1917, nº 19, 56-57.

32. Torrebadella, Xavier: “Las primeras tesis doctorales de la educación física en el espacio 
científico y profesional sobre la medicina española”, Pecia Complutense, 2012, nº 16, 58-88.

33. Bellí Castiel, Epifanio: Modificaciones..., 62.
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nervioso. 2ª El fenómeno esfuerzo, es debido a la solidaridad muscular. 3ª El 
agotamiento muscular, es producido por una intoxicación del músculo, que 
impide su contractibilidad. 4ª La sofocación es la medida fisiológica indicadora 
de la intensidad y cualidad del ejercicio. 5ª La sofocación que da lugar el ejercicio 
físico, es producido por un exceso de ácido carbónico contenido en la sangre. 

6ª El cansancio consecutivo al ejercicio, sería debido a una intoxicación urucénica. 
7ª El ejercicio físico es un modificador de la nutrición, por que llevando a su acción 
excitante a la intimidad del elemento celular, regulariza el metabolismo orgánico. 
8ª. El conocimiento científico actual de los fenómenos fisiológicos a que da lugar 
el ejercicio físico, elevan la Educación Física a la categoría de ciencia racional.”34

El 1923, el Reglament de Bombers de Lleida ja concretava la incorporació de 
dues classes setmanals de gimnàstica a càrrec d’un professor35. El 1926, trobem 
que aquest professor era el Dr. Bellí, que ja havia iniciat la preparació física del 
Cos de Bombers, disposant d’un sou mensual de 500 pessetes36. Els bombers 
feien gimnàstica sueca al peu del turó de Gardeny.

“El Senyor Bellí educa segons els procediments de la gimnàstica sueca, en la que 
predomina l’activitat corporal prescindint d’aparells costosos i d’escassa o nul·la 
eficàcia. Té en compte la seriació dels exercicis en relació a la fatiga produïda per 
grup d’ells i els fa executar sempre de faisó que no restí mai una part del cos en 
desequilibri.”37

Pel que hem pogut comprovar, sembla ser que Bellí fou més un professor d’Educació 
Física, que un metge o un polític. Al menys, de la dedicació a l’educació física era 
d’on treia els diners per a viure. El 1931 contestava el següent:

“N’estic tip de sentir parlar de tants enxufes - diu el Dr. Bellí - perquè si bé jo 
abans cobrava 500 pessetes per fer classe de gimnàstica als bombers i després 
me’n donaren mil i actualment els meus amics de l’Ajuntament m’han pujat a 
tres mil, digueu-me si amb aquesta quantitat es pot mantenir una família.”38

Bellí fou també un destacat polític, en representació de la Dreta Liberal 
Republicana, primer Comissari del Govern de la Generalitat a Lleida, president 
de la Diputació (1931), diputat al Parlament de Catalunya (1932), diputat a 
les Corts (1933) i fundador de la Clínica Montserrat amb els doctors Biosca i 
Porqueres39. De Bellí es deia que era “l’home predestinat a realitzar una magnífica 
34. Ibiden., 63.

35.  Reglamento de Bomberos de la Ciudad de Lérida, Lérida, Artes Gráficas Sol y Benet, 1923.

36. Ayuntamiento de Lérida: Presupuesto ordinario para el ejercicio del 2 semestre de 1926. 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 5 de junio de 1926.

37.  M. P.: “El Cos de Bombers fa gimnàstica”, Lleida. Revista Gràfica d’informacions iestudis, 25 
d’agost de 1928, nº 78, 3-4.

38.  Occident, 16 de gener de 1932, nº 45, 1.

39.  Al 1939, Epifani Bellí, fou l’únic parlamentari expedientat per responsabilitats polítiques amb 
un consell de guerra, se’l acusava d’adhesió a la rebel·lió. El Col·legi de metges de Lleida fou qui 
l’inculpà. Condemnat a mort, la seva causa fou sobreeixida amb caràcter de provisionalitat, tanmateix 
estigué presoner fins al 1941 i, al 1943, després de presentar varis testimonis en favor de la seva 
defensa, tingué que pagar una sentència econòmica en concepte de multa (Contxita Mir i altres, 
1997). 
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tasca de proselitisme en les terres de Lleida. És treballador, actiu, capacitat, 
intel·ligent”40.

El capità Josep Martínez Vallespí

A Lleida, el capità Josep Martínez Vallespí (Lleida, 1882-París, 1975) fou també 
una de les persones que més contribuí al desenvolupament de l’educació física. 
Era també un metge (es llicencià el 1922) de tendències republicanes que dedicà 
molts anys de la seva vida a l’ensenyança de l’educació física i a la promoció dels 
esports, tant en dins com fora de l’exèrcit. 

El 1915Martínez Vallespí va publicar una Memòria per la instrucció física dels 
reclutes del Regiment d’Infanteria Albuera, i va deixar constància de la poca 
eficàcia tècnica del Reglamento provisional de gimnasia (1911), però, tot i els 
bons resultats del mètode seguit, va considerar emetre un informe a les autoritats 
superiors amb propostes de millora41. Després d’aquest fet va anar a Barcelona 
per a estudiar la carrera de medicina i així poder ésser més eficaç com a professor 
d’Educació Física. Cap el 1917, tingué la possibilitat de treballar en les escoles 
Baixeras i en d’altres escoles del Patronat Escolar de Barcelona. En aquests 
llocs, és on va adquirir una important experiència educativa aplicant els mètodes 

40.  Madrid, Francisco: “Les siluetes de la minoria catalana les Corts Constitucionals. Epifani Bellí”, 
La Jornada, 26 de setembre de 1933.

41. Infantería la Albuera (Regimiento Infantería La Albuera Lérida): Memoria de instrucción año 
1914. (Ponencia para la redacción de esta Memoria: Comandante D. Domingo Balet Mestres y 
Capitanes Emilio Rueda Maestro y José Martínez Vallespí), Tip. Regimiento La Albuera XXVI de 
Infantería, Lérida, 1915.

El Dr. EpifaniBellí dirigint exercicis de gimnàstica sueca al Cos de Bombers.  
Font: Lleida. Revista Gràfica d’Informacions iEstudis, 25 d’agost de 1928.
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gimnàstics moderns i els jocs corporals a l’aire lliure42. També va assessorar a 
l’arquitecte lleidatà Adolf Florensa en la construcció del Camp d’Esports de la 
Joventut Republicana43.

L’any 1921 Martínez Vallespí formà part de la Ponència d’Educació Física de la 
Mancomunitat,organisme que tenia com a funció estudiar els problemes envers 
l’orientació, coordinació i direcció de la cultura física i esportiva a Catalunya. 
La seva incorporació va ser gràcies al seu company Romà Sol i Mestre (1870-
1951), que era el president de la Diputació de Lleida i també exercia de Conseller 
d’Instrucció Pública de la Mancomunitat, i de la citada Ponència. 

El dinamisme de Martínez Vallespí no s’aturava, ell va ser un dels promotors 
delComitè directiu provincial de la Federació Catalana d’Atletisme a Lleida, i que 
va acabar essent el seu president. Va ser una de les persones que a Lleida més 
contribuí al desenvolupament de l’educació física i l’esport. Aquesta aportació 
no va passar desapercebuda per Alexandre Galí, que en va deixar una nota 
biogràfica44:

“El capità Martínez Vallespí havia implantat entre els soldats de la companyia un 
règim d’una alta moral a base precisament d’una cultura física racional i sanitosa. 
Amb aquells mateixos soldats allotjats al pis alt en què havia estat bàrbarament 
dividida la nau de la catedral vella de Lleida.(...)

El capità Martínez Vallespí es va fer metge per a dedicar-se a la cultura física 
i l’hem vist com a tècnic en la Ponència de la Mancomunitat. Al nostre judici, 
però, duia un excés d’entusiasme i àdhuc d’originalitat per a realitzar obra de 
gran volada. Ell mateix es cremava en foc de les seves pensades, fins al punt de 
quedar-se amb les mans buides i inactives quan arribava l’hora d’actuar. Amb tot, 
la simpatia i engrescament que irradiava, no va deixar de crear al seu voltant una 
certa zona de benèfica influència.”45

Durant la guerra civil Martínez Vallespí va ascendir a Tinent Coronel i va assumir 
el Govern militar de Lleida. S’exilià a França on treballà de metge. 

Josep Hernández Gras a l’Escola del Treball

El 1932 entrà en funcionament l’Escola del Treball (ET), i partir de la construcció 
del nou edifici, la gimnàstica i la pràctica esportiva van ser ateses amb molt 
d’interès per un professorat convençut de la importància educativa del cos. 
L’ET disposava d’un complet gimnàs suec i d’altres espais exteriors per als 

42. Espectante, Miguel: “La gimnasia educativa”, La Escuela Moderna, 1925, nº 411, 917-920.

43.  Corredisses: “El Camp d’Esports”, per a la formació dels ciutadans”, El Ideal, 16 de juliol de 
1918, p. 1.

44.  Torrebadella, Xavier: 150 anys d’esport a les terres de Lleida (1850-2000), Lleida, Generalitat 
de Catalunya, 2003.

45.  Galí, Alexandre: Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900-1936 
(Obres Completes, llibre X: Institucions de Cultura Popular), Fundació Alexandre Galí, Barcelona, 
1985, p. 182.
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esports46. Aquestes instal·lacions tenien com a principal protector el doctor Josep 
Hernández Gras (Castelló, 1879-?), professor Especial d’Higiene Industrial i 
d’Educació Física, des de 1929 fins al gener de 193847. En les escoles del Treball 
i Industrials, una de les condicions del professorat d’Educació Física era la de 
ser metge. 

En l’aplicació de l’educació física, Josep Hernández Gras utilitzava els apunts del 
Dr. Juan Soler i Damians, aleshores distingit membre de l’Acadèmia d’Educació 
Física de Catalunya48. Això vol dir que l’assignatura estava principalment dirigida 
cap al mètode suec, tal i com també ho indiquen els aparells que hi havia al 
gimnàs49. Amb el suport d’Esteve Garriga Mallafré, que feia les tasques de 
monitor esportiu extraescolar,i amb la participació essencial dels alumnes,Josep 
Hernández va dinamitza runes nodrides seccions de gimnàstica, futbol i 
atletisme50. Van organitzar importants esdeveniments esportius amb l’objectiu 
d’estendre la cultura física en la formació professional dels futurs obrers, i alhora 
també potenciar-la més enllà de les aules. És per aquest motiu que, el1935, Josep 
Hernández Gras va esperonar un ambiciós projecte d’instal·lacions esportives 
populars, que s”havien de sumar a l’oferta d’instal·lacions dels camps d’esport 
que ja disposava Lleida,com ara el Camp d’Esports de la Joventut Republicana i 
el Camp Escolar. Així ho deixava escrit la premsa:

“Impresionaba gratamente ver a un considerable número de alumnos de la misma 
que se dedicaban al enorme espacio de terreno a saltar, correr, lanzamientos, 
fútbol, boxeo, luchas, etc. Todos con entusiasmo digno de loar, sin contar con los 
que en el patio interior del edificio y en su correspondiente gimnasio trepaban 
cuerdas, mástiles, flexionaban sus brazos con las espalderas, barras, en fin 
haciendo salud.

Nos place felicitar al digno patronato de la dirección del mencionado centro 
oficial que con su esfuerzo y el de sus profesores ha logrado atraer a la juventud 
para que dediquen sus días de fiesta a practicar el deporte en lugar de dedicarse 
al vicio y a las malas costumbres.”51

El desembre de 1949 Josep Hernández Gras es va jubilar com a mestre auxiliar 
de l’escola de Magisteri de Lleida.

46.  Arxiu Escola del Treball: lligall de 1932, “Despeses del gimnàs”.

47.  El Dr. Josep Hernández Gras fou també professor auxiliar de pedagogia a la Normal de 
mestres (1918-1930) i secretari de l’Escola (1921-1931). Al 1937 va ser retirat del seu càrrec per 
“reaccionari i incapacitat pedagògica”, no obstant, al 1939 tornà a la Normal (Amparo Miñambres, 
1994).

48. Torrebadella, Xavier: “L’Acadèmia d’Educació Física de Catalunya. Un intent per legitimar un 
espai institucional i doctrinal de l’educació física en la II República”, Apunts d’Educació Física i 
Esport, 2013, nº 114, 23-35.

49. Sección Política-Social (PS), 274/3 Archivo Histórico Nacional, Sección de la Guerra Civil.

50. Escola, nº 1, any 1932. En la portada de la revista apareix un escut inspirat en la renovació 
pedagògica amb les paraules de “nova, activa i única”.

51.  E. G. M.: “Atletismo”, La Tribuna, 4 de febrer de 1935, 4.
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CONCLUSIONS

L’educació física escolar a Lleida té una important influència mèdica que ja 
arranca del llegat del segle XIX. El que l’educació física escolar tingués com 
a promotors uns prohoms de significatiu prestigi social con eren els metges, 
va atorgar que aquesta matèria, tan poc valorada per les instàncies polítiques 
de l’Estat, pogués presumir d’una alta qualitat tècnica. A la Lleida de principis 
del segle XX, el professorat d’educació física, que també orientava les directrius 
higièniques de l’esport, estava molt preparat. Els noms d’Humbert Torres, Josep 
Estadella, Epifani Bellí, Josep Martínez Vallespí i Josep Hernández Gras en són 
una excel·lent mostra del que acabem de dir.

Aquests metges lleidatans participaven dels afers polítics i del govern de la 
ciutat, però a més, van esperonar l’educació física que, fins i tot, va ser una 
part important de la seva dedicació professional. Aquesta doble faceta donava 
molta credibilitat als personatges, que s’implicaven, de debò, en la salut de la 
ciutadania i, alhora, en el progrés de la ciutat. D’aquí que l’esport també tingués 
la volada que va adquirir Lleida amb entitats tant emblemàtiques com la Joventut 
Republicana.
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CAMPS i SURROCA, Manel; CAMPS i ALER, Blau

Inclourem en l’escrit nou metges lleidatans nascuts entre els anys 1830 i 1893, 
actualment desapareguts. Tots van néixer en l’anomenada convencionalment Edat 
Contemporània, que a Lleida s’inicià amb l’entrada de les idees de la Revolució 
Francesa i amb la imposició de la capital de província com a centre administratiu 
i polític del territori de Ponent.  

En tots els casos, el reconeixement els hi ve dels seus propis conciutadans no 
especialitzats en el camp de la Medicina. Però també en alguns d’ells, el mèrit 
els hi ha estat reconegut, a més, per historiadors de la Medicina i de la cultura.

Com a punt d’unió comú, tots destacaren d’una o altra manera en el món de la 
Medicina, bé sigui amb obra que incidí en la medicina pública pràctica, sobretot 
en el camp de l’assistència, o en el de la higiene i epidemiologia, o bé en obra 
mèdica de caràcter més cultural.

D’aquest esquema en surten les tres parts en que dividim l’escrit: 1) Prevenció i 
tractament de les malalties infeccioses, branca molt important de l’epidemiologia. 
2) Organització de l’assistència mèdica de l’àrea geogràfica on van viure aquests 
metges, sense referir-nos, per exemple, al director d’un equip hospitalari, incloent 
solament metges que van perdre moltes hores en idear sistemes beneficiosos 
per al conjunt de malalts de la seva comunitat i dels metges que hi treballaven. 
Van ser metges que generalment dugueren a terme la seva feina des de les 
institucions o la política. 3) Finalment, metges que es van distingir en el món de 
la cultura general i mèdica en particular.

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE MALALTIES INFECCIOSES

Relatarem l’obra de quatre metges i seguirem l’ordre marcat per l’any del seu 
naixement: Josep Oriol Combelles i Navarra (1841), Francesc Fontanals i Araujo 
(1863), Amali Prim i Seguí (1878) i Josep Estadella i Arnó (1880). 

JOSEP ORIOL COMBELLES I NAVARRA (1841-1897)

El doctor Combelles és conegut a Lleida pel carrer que té dedicat al seu nom, on 
es troba situat el Col·legi Episcopal. 

Malgrat haver nascut a Barcelona l’any 1841 i tenir l’avi matern metge, la seva 
vida i obra va transcórrer a la ciutat de Lleida, on es va casar en segones núpcies 
amb Concepció Bergós i on va morir d’una invaginació intestinal a casa seva del 

Gimbernat, 2016 (**) 66, 133-148



134 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 133-148, ISSN: 0213-0718

Manel Camps i Surroca, Blau Camps i Aler

carrer Cavallers, l’any 1897, quan tenia 56 anys. Un fill seu metge, va exercir a 
la guerra de Cuba.

Es conserva un retrat a l’oli del doctor Combelles, calb i seriós, vestit de catedràtic 
de l’Institut de Lleida. 

Va ser alcalde de Lleida des del 21 de novembre de 1877 fins al 25 d’octubre de 
1878, quan regnava Alfonso XII en l’època de la Restauració. Va deixar l’alcaldia 
en ser elegit diputat provincial pel districte de Cervera. Arribà a vicepresident de 
la Diputació.

Combelles tenia una personalitat polifacètica. Va ser epidemiòleg i director i 
catedràtic de matemàtiques de l’Institut de Segona Ensenyança de l’edifici del 
Roser, creat per Isabel II l’any 1841. Com a funcionari de la Diputació, exercí 
de psiquiatra inspector dels malalts mentals de Lleida que feien cap a Sant Boi, 
i també com a inspector mèdic dels quintos. Finalment, fou nomenat primer 
president del Col·legi de Metges de Lleida creat l’any 1886 i pioner en tota 
Espanya.

Destacarem solament la seva tasca com a epidemiòleg. En la seva època d’alcalde, 
la verola era un problema de gran importància sanitària. El 28 d’agost de 1878 
aconseguí que s’adquirissin vacunes procedents de l’Institut Mèdic Valencià i al 
mateix temps es va aprovar la constitució de la Junta Local de Sanitat per atendre 
la salubritat pública, molt deficient aleshores, institució que va presidir ell mateix. 

L’altre gran problema de la ciutat va ser el còlera de l’estiu de 1885. El 30 
d’agost es va fer una gran processó presidida pel bisbe Costa Fornaguera amb 
la imatge de la Verge de l’Acadèmia o Verge Blanca, actual patrona del Col·legi 
Episcopal. Es va dir que des d’aquell dia va cedir molt l’epidèmia, que acabà 
esfumant-se al final de setembre. 

En el ple de la Diputació del 3 de novembre, es va agrair amb un emotiu record 
la tasca dels metges que van actuar en aquella malaltia, com Combelles i Marià 
Torres, pare d’Humbert Torres i, sobretot, el doctor Fontanals. 

La marededéu de l’Acadèmia, caracteritzada pel cor de plata daurada que agafa 
amb la mà dreta, ja havia estat votada arran del deslliurament del còlera de 
1865, el qual no va afectar la ciutat. Precisament, com a acció de gràcies, es va 
encarregar l’escultura d’aquesta Verge.  

Finalment, també la ràbia era una malaltia que preocupava, com ho demostra un 
ban de l’alcalde Combelles, de data 16 de gener de 1878, on s’ordena sacrificar 
amb estricnina el gossos amb símptomes d’hidrofòbia i altres mesures dirigides 
als seus propietaris (1). 

FRANCESC FONTANALS I ARAUJO (1863-1928) 

Nascut a Lleida el 12 de febrer de 1863, va destacar per la seva humanitat i per 
la lluita contra les malalties infeccioses. Era un home més inclinat a la seva missió 
com a sacerdoci que tenint com a mira l’interès material. Quan va morir als 65 
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anys d’hemorràgia cerebral el 23 de maig de 1928, la plaça Catalunya, on vivia, 
es va omplir de gent de tots els estaments, amb l’assistència dels infants dels 
establiments de Beneficència que tant havia estimat i protegit a través del seu 
exercici. En senyal de respecte, tancà la comitiva fúnebre l’auto de l’ambulància 
sanitària de la Creu Roja, institució que havia presidit i segons el seu fill Francesc 
considerava com una continuació de la seva pròpia llar. 

Va acabar el batxillerat l’any 1879 a l’Institut, on era catedràtic el doctor 
Combelles, i es llicencià en Medicina a Barcelona l’any del còlera 1885, fet 
que simbòlicament va marcar la seva trajectòria posterior de metge epidemiòleg. 
Després de Jaume d’Agramunt al segle XIV, el doctor Fontanals ha estat el millor 
epidemiòleg que ha donat les terres de Lleida.   

Començà a exercir molt jove, als 22 anys, amb l’obtenció de la plaça de metge de 
la Maternitat i de l’antic Hospital de Santa Maria. Precisament, quan ell mateix 
era president del Col·legi de Metges durant el període 1910-1911, intervingué 
en la creació del nou Hospital de Santa Maria, de la Diputació. 

No tots els metges han deixat obra escrita. Però els que ho han fet, amb la sola 
lectura d’aquesta podem esbrinar quines eren les seves inquietuds i predileccions. 
Fontanals és un d’ells i els seus escrits són fruit de la seva pròpia experiència 
pràctica professional. Encara que poc extensos, el contingut és profund en els 
camps que dominava, tal com la Beneficència, la Medicina forense i, sobretot, 
la prevenció i la lluita contra les malalties infeccioses que afectaren Lleida en el 
pas d’un segle a l’altre. 

A criteri del mateix Fontanals, Lleida i les seves terres eren uns territoris molt 
mancats d’higiene pública, i amb una gran desídia de la població per posar-hi 
remei. 

Els seus escrits els produí en plena maduresa –dels 34 als 45 anys-, si tenim en 
compte que inicià l’exercici des de molt jove, tot just començada la vintena. Van 
coincidir amb el període 1897-1914, a cavall dels dos segles. 

Seguint l’enfoc que hem volgut donar al treball, solament exposaremn l’aspecte 
epidemiològic de la seva obra.

En aquest sentit van ser les malalties de transmissió hídrica les que el van 
motivar més, pel simple fet que n’hi havia dos a Lleida que eren endèmiques: 
el tifus i la colibacilosi. També el còlera. Però aquest era esporàdic i, per tant, 
molt menys freqüent i no un problema de cada dia. El fet és que aquestes tres 
malalties van ocupar un percentatge molt alt del seu pensament sanitari. Hi 
dedicà moltes hores i esforços per trobar la manera de resoldre-les. 

Actuà en el còlera de 1885, on va tenir un paper molt destacat, fet que 
l’Ajuntament va agrair molt, sobretot el seu comportament en l’assistència als 
malalts. Pel mateix motiu va ser nomenat fill predilecte del Palau d’Anglesola, 
Fondarella i Benavent. 

Capficat en tot això, va aconseguir crear a Lleida l’anomenat Parc Sanitari, el 
qual el mes de setembre de 1911 ja era instal·lat als baixos de la Casa de 
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Misericòrdia. Se’l va nomenar director i la Diputació va acordar remunerar-lo amb 
un salari de 50 pessetes mensuals. Durant els anys 1912 a 1915 va ser molt 
important l’actuació del Parc Sanitari per tallar diversos brots epidèmics. Fou 
un dels primers de l’Estat i un estímul perquè altres ciutats en construïssin. Per 
aquest motiu, Fontanals va ser premiat i nomenat membre d’honor amb medalla 
d’or de l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya.    

En un treball de l’any 1912, Fontanals va fer una crítica molt dura de l’aigua de 
Lleida pel seu protagonisme en la difusió de malalties epidèmiques. Considerava 
que la filtració de l’aigua no era suficient perquè el filtre era permeable als 
microbis del tifus i del còlera. Era necessari recórrer a l’esterilització. Va proposar 
esterilitzar l’aigua dels asilats de Beneficència amb la potabilitzadora Henneberg 
mitjançant l’ebullició. La potabilitzadora anava muntada en un carro per poder 
ser transportada a qualsevol poble. Per això la va proposar com a instal·lació 
mòbil del Parc Sanitari.

El tifus el va motivar molt perquè era endèmic a Lleida. L’hivern de 1913 ell 
mateix es va instal·lar durant un mes a la Vall d’Aran a causa de la incidència 
d’aquesta malaltia en aquelles terres i va aconseguir que Vielha encarregués un 
nou sistema d’abastiment d’aigües. Una altra proesa seva d’aquell temps va ser 
administrar vacunes contra el tifus a 93 nens i 74 nenes acollits a la Maternitat 
Hospici de Lleida. Va ser la primera vacunació col·lectiva d’aquesta classe que 
es va fer a Espanya. 

Finalment, deixant de banda l’aigua com a element transmissor de malalties, va 
dedicar també temps a la famosa grip de 1918, on la seva actuació va ser molt 
important. L’epidèmia fou especialment greu a Bellpuig, Montgai i l’Albagés, on 
va ser necessari enviar-los-hi voluntaris del cos de portalliteres de la Creu Roja. 
Les tasques sanitàries les va dirigir ell mateix com a inspector de sanitat de la 
institució. Hagué de sovintejar les visites a aquests pobles (2). 

AMALI PRIM I SEGUÍ (1878-1937)

Metge lleidatà que va néixer al número 38 del carrer Major, el 2 de març de 
1878.

Va ser un metge artista, enamorat de la música de Wagner, al qual interpretava 
magníficament al piano. Fins i tot va aprendre alemany i va posar al seu fill el 
nom de Sigfrid i al cavall que utilitzava per fer les visites, el de Girane, personatge 
de l’òpera Tristany i Isolda.

Va destacar com a metge de capçalera, encara que la seva cardiopatia li 
dificultava molt l’exercici domiciliari en tenir que pujar tants pisos i caminar pel 
gran nombre de carrers costeruts de la ciutat. Va començar l’exercici en el medi 
rural, a Maçanet de la Selva i Albesa, per acabar a la ciutat de Lleida.

Sobresortí com a organitzador de la seva professió perquè tenia la qualitat innata 
del sentit d’equip. Deixant de banda la seva passió artística, que sempre és 
individual, la resta de la seva personalitat estava conformada per un conglomerat 
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de material col·lectiu, caràcter que sempre acaba convertint l’afectat en un 
virtuós de la defensa dels drets i deures dels altres.

En el seu cas, com que era metge, aquesta virtut es va manifestar en la defensa 
dels drets de la classe mèdica. Va ser, entre els metges de Lleida, probablement 
el que més va lluitar per a la consolidació del Col·legi de Metges i la col·legiació 
obligatòria (1917), ocupant càrrecs directius de la Junta de Govern i acabant 
morint, gairebé com un màrtir, en la mateixa seu del Col·legi, que es trobava en 
l’edifici del Liceu Escolar, quan exercia de secretari general, aquell fatídic dia 2 
de novembre de 1937, quan la ciutat de Lleida va ser bombardejada en plena 
Guerra Civil. 

Era un metge aficionat al paper escrit, virtut heretada del seu pare Agustí Prim 
Tarragó, que era cronista oficial de la ciutat. Per això va col·laborar amb articles 
a diverses revistes i va ser també director del Butlletí Mèdic (1917-1921), de 
la Revista Sanitària (1924-1925) i de la coneguda revista Lleida (1921-1930). 

Com a publicista, i per això l’incloem en el capítol de la higiene, va destacar en 
el camp de la higiene alimentària. Va iniciar una campanya destinada a donar a 
conèixer les mancances que en aquest apartat patia la ciutat de Lleida. Des dels 
seus articles al Butlletí Mèdic se’n feia ressò la premsa diària. És prou eloqüent 
el que publicà l’11 d’abril de 1917 en que denunciava el lamentable estat en que 
es trobava el mercat de la plaça de Sant Joan, amb els productes exposats entre 
tota mena de brutícia i fins i tot amb un pestilent urinari a la part central. També 
denunciava que durant els enterraments, els cadàvers passaven entre les cols i 
patates que després es menjaven tranquil·lament. Acabava l’escrit suggerint que 
els venedors, en comptes d’exposar els seus productes a terra, ho fessin a sobre 
de taules cobertes amb tendals. 

Aquesta denúncia influí perquè l’Ajuntament prengués l’acord de construir un 
mercat emplaçat cèntricament, ampli i aïllat, ben pavimentat i amb una bona 
ventilació, i així es va fer, amb el suport de la Mancomunitat i el seu president 
Enric Prat de la Riba. Va ser el desaparegut mercat de Sant Lluís, avui garatge 
dels autos de línia (3).   

JOSEP ESTADELLA I ARNÓ (1880-1951)

Metge actualment recordat per la plaça que té dedicada a la ciutat, prop de la 
parròquia de la Mercè. 

Fill d’un barber sagnador del carrer Cavallers de Lleida, Josep Estadella i Arnó 
va néixer aquí el 1880, un any després d’Humbert Torres, i va morir a Barcelona 
el 5 de desembre de 1951, quatre anys abans de la mort d’aquest. Per tant, 
dos metges rigorosament contemporanis i també, per l’any de naixença, amb el 
president Lluís Companys i Jover, que havia nascut al Tarròs el 1882, el mateix 
poble d’on era oriünd el metge Marià Torres, pare d’Humbert Torres.  

El cirurgià Ramon Trias i Rubiès, que va ser president del XVII Congrés d’Història 
de la Medicina Catalana l’any 2012, havia conegut el doctor Estadella a l’exili, 
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quan aquest residia a Andorra, i el considerava una personalitat molt activa 
atenent que, ja retirat de la política, encara exercia allí de ginecòleg. 

El bisturí de la poesia va ferir intensament Josep Estadella, exactament igual que a 
Màrius Torres (1910). Els gens de la rima circulaven ocults en la sang d’ambdues 
famílies. Però és que també aquestes compartien la genètica de la política. Si 
Humbert Torres va ser alcalde de Lleida (1917-1920), Josep Estadella, després 
d’una llarga carrera com a regidor de l’Ajuntament de Lleida, membre de la 
Mancomunitat i diputat a Corts a Madrid, culminà les seves aspiracions com a 
ministre de Treball, Sanitat i Previsió Social dels governs de Lerrous i Samper 
(1933-1934). 

També el seu germà metge i dentista, Sal·lustià Estadella i Arnó, va ser el primer 
alcalde de Lleida de la Segona República del 14 d’abril de 1931.

Ginecòleg d’ofici, Josep Estadella i Arnó serà recordat sobretot com un polític 
apassionat que va saber connectar la Medicina amb la societat del seu temps, 
i com un destacat poeta de l’altura dels poetes lleidatans Magí Morera, Màrius 
Torres i Jaume Agelet i Garriga.  

Deixant de banda molts altres aspectes en els quals va intervenir com a polític i 
també com a president del Col·legi de Metges de Lleida des de l’any 1920 fins al 
1931, solament destacarem la seva obra en el camp de l’epidemiologia. 

Quan era regidor de l’ajuntament de Lleida, es va preocupar per l’educació física 
en les escoles de primera ensenyança i també per la portada d’aigües a la ciutat, 
tema que preocupava molt en aquells primers anys del segle XX.

Com a membre de la Mancomunitat s’implicà en la lluita i resolució de diverses 
malalties infeccioses que afectaven Catalunya, com el paludisme del Delta de 
l’Ebre; la tuberculosi com a conseqüència de la intensificació industrial de l’àrea 
metropolitana de Barcelona; el còlera que afectà el Vendrell l’agost de 1911, any 
en que el músic Pau Casals va estrenar allí la casa que es va fer construir i que 
després ha esdevingut museu; l’epidèmia de tifus de Barcelona i les febres de 
Malta del Pla del Llobregat.  

Les mesures adoptades pel Govern espanyol, al seu criteri no eren suficients 
per estroncar aquests problemes sanitaris. Per això defensava que s’havien de 
reforçar des de Catalunya. Quant al paludisme, els focus de Salou i del Pla de 
Bellcaire es podien vèncer sense gaire esforç. Però no passava el mateix amb el 
del Delta de l’Ebre.

Ja instaurada la II República, en les eleccions del 28 de juny de 1931 va ser 
elegit diputat a Corts amb els doctors Epifani Bellí i Humbert Torres. Tots tres 
estaven convençuts que la missió dels metges era defensar la salut pública al 
carrer i al Parlament. Estadella volia acabar amb el concepte del metge que 
pujava i baixava les escales de les cases, i dedicar-se més a la salut pública de 
Catalunya i Espanya. Era un idealista apassionat.

Per ell la República s’havia de caracteritzar per tres principis: construcció sobre 
les bases conservadores que haguessin demostrat la seva vàlua, sanitat com una 
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part de la cultura i necessitat d’un ministeri específic de Sanitat, que mai havia 
existit (4).  

ORGANITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA MÈDICA

Destacarem tres metges seguint també l’ordre cronològic de l’any de naixement: 
Pere Castro Vicen (1876), Humbert Torres i Barberà (1879) i Antoni Pujadas i 
Fabregat (1893).

PERE CASTRO VICEN (1876-1935)

Si bé no va intervenir en l’organització de l’assistència col·lectiva com a tal, 
va participar d’una forma molt eficaç en la qualitat de l’assistència amb la 
introducció a Lleida dels raigs X, que havia descobert l’any 1895 el físic alemany 
i premi Nobel Roëntgen.

El doctor Pere Castro, fill d’un confiter del mateix nom, va néixer el 29 de març de 
1876 en el número 12 del carrer de la Paeria, any del naixement del compositor 
Enric Granados, i va morir a casa seva de la plaça de la Constitució d’una infecció 
intestinal el 4 d’abril de 1935.

Va ser president del Col·legi de Metges durant el període 1908-1910 i radiòleg 
de l’Hospital Militar i de la Beneficència Municipal.

Durant les festes de Nadal de 1925 va exposar sis radiografies a l’aparador de la 
camiseria Ribé del carrer Major.

Amb els seus diabòlics raigs X, va assolir davant de tothom una personalitat 
màgica i misteriosa.

D’altra banda, molt amic dels infants, va ser qui l’any 1907 va dissenyar amb 
Pere Soldevila el famós Marraco de la Festa Major, que sortí per primera vegada 
al carrer en la cercavila del pregó de la festa major el 10 de maig d’aquell mateix 
any (5). 

HUMBERT TORRES BARBERÀ (1879-1955)

Conegut metge lleidatà amb carrer dedicat al seu nom a la ciutat de Lleida.

El seu pare, Marià Torres i Castellà, havia nascut al Tarròs l’any 1848 i abans de 
traslladar-se a Lleida devia exercir la Medicina a Mont-roig de Sió (Les Pallargues), 
poble on va néixer el seu fill Humbert l’any 1879.

Un fill d’Humbert Torres, nascut l’any 1910, va seguir el camí familiar de la 
Medicina i va culminar la fama de la nissaga gràcies a la seva privilegiada mà 
literària. És el cèlebre poeta Marius Torres Perenya.

El 5 de desembre de 1917, quan tenia 38 anys, Humbert Torres va ser elegit 
alcalde de Lleida, càrrec del qual va ser destituït de mala manera el 21 de 
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novembre de 1920, amb un trist i dolorós final promogut sobretot pel seu 
principal adversari polític, que era el monàrquic Francesc Costa, entre nosaltres 
conegut com l’alcalde Costa, amb carrer també a la ciutat de Lleida. Monarquia 
i república sempre han estat els dos grans camps oposats en la nostra història 
política, també a l’Ajuntament de Lleida durant l’alcaldia d’Humbert Torres.

Hem pogut comprovar a través de la lectura de les actes municipals, que les 
quatre característiques de la personalitat i caràcter d’Humbert Torres eren les 
idees clares, el pensament ordenat, l’autoritat i la ironia.

En el seu càrrec d’alcalde va destacar també en quatre camps: el polític, el 
sanitari, el de l’ensenyament i el de la cultura. En aquest treball però, solament 
posarem de relleu l’aspecte sanitari i concretament la seva tasca en l’organització 
de l’assistència mèdica a la nostra ciutat.

En l’article La salut a Lleida, escrit pel mateix Humbert Torres en el número 50 
de Lleida. Revista d’informacions i estudis, aparegut el 25 de juny de 1927, set 
anys després d’haver ocupat el càrrec d’alcalde, atribueix el descens de mortalitat 
a la capital a l’obra sanitària feta pels ajuntaments de la ciutat en l’interval de 
temps 1915-1923. Cita la Gota de Llet i l’Institut Municipal de Puericultura, la 
desinfecció de pisos a cada canvi d’inquilins, la inspecció de matèries alimentàries 
(de la llet especialment), les noves canalitzacions d’aigua potable i factors 
diversos tal com la desinfecció obligatòria de robes, pisos i utensilis després de 
cada defunció per malalties infeccioses, l’augment del grau intel·lectual mig de 
la classe mèdica seguint el progrés de la ciència i el perfeccionament dels serveis 
benèfics públics.

L’alcalde Humbert Torres es va haver d’enfrontar amb el problema de les malalties 
infeccioses, com van ser l’epidèmia de grip del mes de setembre de 1918, amb 
molts malalts però pocs morts a la ciutat. L’any següent, l’enemic va ser la ràbia, 
la qual va ser una constant des del mes de maig fins al mes de setembre de 
1919. Finalment, la verola, que des del mes de juliol fins a l’octubre de 1920 va 
ocasionar 48 defuncions a la ciutat. 

Aquestes malalties, juntament amb la mentalitat de metge i de polític que 
caracteritzaven Humbert Torres, van fer que es preocupés molt per l’organització 
de l’assistència mèdica de la seva ciutat. El resultat final va ser la creació de l’edifici 
de la Gota de Llet, Dispensari Municipal i Casa de Socors, que es va inaugurar el 
dia 1 d’abril de 1919. Aquestes tres institucions benèfiques municipals situades 
en un mateix edifici, van ser la principal obra sanitària d’Humbert Torres i el seu 
Ajuntament. 

No cal dir que darrere de l’edifici hi ha l’organització i el funcionament. La casa 
de Socors i Dispensari Municipal es va organitzar en tres serveis: medicina 
general, cirurgia general i oftalmologia. D’altra banda, la Gota de Llet estava 
enfocada a l’atenció a la mare i el fill, organitzant-se en quatre serveis: Paidopatia 
(malalties infantils), tocoginecologia, puericultura (aspectes preventius i higiènics 
de la infància) i maternologia, i laboratori d’anàlisis i esterilització.
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Hi hauria dos directors metges d’aquestes institucions i podrien participar en 
l’assistència tots els metges titulars de la ciutat. 

A més, també s’equiparia amb llevadora municipal i dos practicants. 

Finalment, es van crear unes quantes places de nens per tenir-ne cura i alimentar-
los, és a dir alletar-los.

Va ser tant important l’esmentat edifici, que en el III Congrés de Metges de 
Llengua Catalana celebrat a Tarragona els dies 27 a 29 de juny de 1919, es va 
concedir a la ciutat de Lleida el Diploma d’honor per la presentació de fotografies 
de l’edifici (6). 

ANTONI PUJADAS I FABREGAT (1893-1975)

Metge que si bé no va néixer a Lleida, va exercir d’oftalmòleg aquí des del 1916, 
any de la tràgica mort del compositor Enric Granados, fins al 1938. Més tard, 
l’any 1941, començà a exercir a Reus, i a finals de 1950, sense deixar aquesta 
plaça, cada quinze dies es desplaçava a Lleida a la seva consulta d’oftalmologia, 
cosa que va fer fins a l’any 1953. Havia nascut a Sant Martí de Tous el 1893 i 
va morir a Reus el 1975.

L’etapa lleidatana (1916-1938) va ser la més fructífera de la seva vida, també en 
el camp de la política quan en les eleccions del 12 d’abril de 1931 entrà com a 
regidor a l’Ajuntament republicà presidit per Sal·lustià Estadella i Arnó. Aleshores 
també era secretari del Col·legi de Metges i dirigia el Butlletí Mèdic.

D’idees esquerranes, la seva obra a l’Ajuntament va ser la creació dels anomenats 
serveis d’assistència mèdica social. Eren uns serveis sanitaris de beneficència 
pensats per a les famílies pobres de la ciutat i que abastaven tant els casos 
urgents de malalties com els normals.

L’Ajuntament facilitava a aquestes famílies una tarja on hi constava el nom del 
cap de família i el del metge, practicant i llevadora del seu corresponent districte.

Els serveis de dispensari i també els d’assistència domiciliaria els prestarien els 
metges titulars del municipi, amb els horaris de visites prèviament establerts.

Assabentada del projecte, la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona va 
nomenar acadèmic corresponent al doctor Pujadas (7).       
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LA MEDICINA I LA CULTURA

Exposarem l’obra de dos metges que van destacar especialment en el món de la 
cultura: el doctor Lluís Roca i Florejachs (1830) i la doctora Martina Castells i 
Ballespí (1852).

MARTINA CASTELLS I BALLESPÍ (1852-1884)

Martina Castells, la del carrer actual del barri del Cap Pont de la ciutat de Lleida, 
on també té dedicat un bust de bronze amb birret doctoral, va ser una metgessa 
capdavantera en el seu temps. Havia nascut a la parròquia de Sant Llorenç de 
Lleida el 23 de juliol de 1852 i va morir prematurament a Barcelona als 32 anys, 
el 21 de gener de 1884, com a conseqüència de l’embaràs del primer fill. 

La nissaga mèdica dels Castells va ser, potser, tant important com la dels Roca, 
donant-se la coincidència que l’any del naixement de Martina Castell va ser el 
mateix en que es va llicenciar en Medicina Lluís Roca i Florejachs; i l’any de la 
mort d’aquest, 1882, va ser el que es va doctorar Martina Castells, que va llegir 
la tesi el 9 d’octubre, uns dies abans de la mort del doctor Roca.  

Martina formava part, amb els seus tres germans metges, Frederic, Camil i 
Rossend, del quart esgraó d’una nissaga de metges de quatre generacions. 

El seu besavi, Bernat Castells, es graduà en Cirurgia l’any 1778 i va exercir a 
Àger i Camarasa, poble on es va casar amb una filla del cirurgià Matias Sapiens 
Farrús, de família de cirurgians.

El seu avi, Pere Castells Sapiens, nascut a Camarasa l’any 1784, es va llicenciar 
en Medicina l’any 1829 i va acabar exercint al seu poble.

El pare, Martí Castells Melcior, va ser un metge i polític important de Lleida que 
havia nascut a Almenar l’any 1813 i va morir a Barcelona als 74 anys l’any 
1887, després de veure a la vegada l’èxit i la desgraciada mort prematura de la 
filla.

D’idees liberals i amb un gran esperit de superació, el doctor Martí Castells va 
enaltir molt la nissaga i va aconseguir diverses fites en camps diferents: política, 
medicina de capçalera i metge de balnearis..

Es va dedicar especialment a les malalties dels nens i de la dona en el seu 
consultori de la plaça de Sant Joan, i també va ser metge de banys de diferents 
balnearis, essent el promotor del d’Alcarràs, que acabaria fent realitat el seu fill 
Camil l’any 1886. Al mateix temps, es va preocupar molt per l’organització de la 
Medicina espanyola dels anys centrals del segle XIX, al seu criteri molt deficient, 
com ho demostra el seu llibre publicat a Lleida l’any 1844 amb el títol Agonia 
de la Medicina y medios para sacarla del borde del sepulcro, que és un llibre 
amb criteris centralitzadors de la Medicina, la qual volia que passés a dependre 
totalment de l’Estat i s’anés allunyant de la clàssica, antiga i tradicional Medicina 
municipal de les conductes mèdiques.
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La vida de Martina Castells ja va començar amb un grau considerable d’agitació 
social. Quan tenia poc més de dos anys, el seu pare va entrar a l’Ajuntament 
de Lleida com a alcalde segon, on hi va estar gairebé dos anys durant el bienni 
progressista (1854-1856), marcat per l’alçament del juliol de 1854, que retornà 
el poder al progressista general Espartero, i per l’epidèmia de còlera de la tardor, 
la qual solament en els mesos de setembre i octubre va ocasionar en la parròquia 
de Sant Joan 116 morts d’un total de 261 d’aquell any.

Martina Castells va acabar el batxillerat a l’Institut de Lleida l’any 1877 i es va 
llicenciar en Medicina a Barcelona l’any 1881. 

L’any 1932, en plena República, es van commemorar celebritats femenines de la 
Medicina, incloent-hi Martina Castells.

Un cop acabada la carrera i amb l’esperit de superació que li havia transmès el 
seu pare, Martina s’aventurà a fer el doctorat. Ella i la barcelonina Dolors Aleu, 
que per cert també té carrer dedicat al seu nom a la ciutat de Lleida, van ser les 
primeres doctores en Medicina de l’edat contemporània espanyola. Tot un mèrit 
i una proesa en el seu temps.

Va llegir la tesi a Madrid el 9 d’octubre de 1882. El polític català Pi i Margall, 
que va assistir després a la cerimònia d’investidura, va comentar que l’acte era 
un autèntic salt mortal polític i artístic.

D’altra banda, el seu professor José de Letamendi, que era antifeminista i pensava 
que la dona era com un home fracassat, va considerar tan important el doctorat 
de Martina, que tenia penjat en el seu despatx un retrat d’aquesta vestida de 
doctora.

La tesi doctoral de Martina Castells és un manuscrit de 94 folis titulat Educación 
física, moral e intel·lectual que debe darse a la mujer para que contribuya en 
grado máximo a la perfección y la dicha de la Humanidad. 

Sabia que era un tema conflictiu i que tindria adversaris. Però estava convençuda 
que la dona havia de formar part activa en totes les qüestions socials. 

Per a Martina, la finalitat de l’educació de la dona era molt més alta que el 
simple fet del lluïment personal i social. Era, en el fons, la necessitat de la seva 
contribució per aconseguir la felicitat de l’ésser humà, quelcom semblant a la que 
pot donar un metge al malalt en alleugerir-li el sofriment. Simbòlicament, Martina 
estava absolutament convençuda que la dona era perfectament capaç de fer de 
metge de la Humanitat, en una època en que no hi havia metgesses.

Per explicar aquests pensaments, Martina Castells utilitza una redacció ben 
original, de caràcter psicològic. Ho fa a través de l’anàlisi de la relació mare-filla, 
com si fossin mestressa i alumna respectivament. La mare ha d’educar a la filla 
des de la mateixa gestació fins que arribi a ser autònoma, i quan hi arribi, si la 
nena s’inclina a seguir una carrera científica o es vol dedicar a qualsevol activitat 
comercial, els pares li han de proporcionar els mitjans per seguir endavant.
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La doctora Castells considera que el procés de gestació crea un amor gairebé 
instintiu de la mare cap a la filla, fins el punt que quan s’acaba la lactància la 
mare pateix una profunda tristor.

Considerava la dona profundament lligada a la maternitat. 

Aquest lligam deu ser molt fort si tenim en compte que les dones velles i també 
els homes vells, quan més vells més, recorden i citen contínuament la mare, com 
si retornessin a la dependència i govern d’aquesta.

Com que Martina Castells era metgessa, és lògic que els coneixements que al 
seu criteri s’havien de donar a la dona fossin de geometria, aritmètica, higiene 
privada, física, química, anatomia i fisiologia. 

Ho explica gràficament. Per exemple, els coneixements de química li servirien per 
poder donar una alimentació correcta als fills, i així va relatant la conveniència 
del coneixements de les matèries citades per aplicar-los a les necessitats del 
cos i de la ment de la filla durant la seva evolució, fins arribar a l’edat de la 
independència.  

Les conclusions de la tesi són concretes i clares. S’ha de fomentar l’educació 
de la dona espanyola. L’educació de la dona i la seva representació a la societat 
han estat pràcticament nul·les fins al segle XIX, època en que realment s’inicia 
l’autèntica revolució en aquest camp. Aquest primer impuls seguirà evolucionant, 
ja que la llei del progrés no consent retrocedir. La felicitat de l’home és directament 
proporcional a la representació i a la il·lustració de la dona. Finalment, la mare 
ha de transmetre els seus coneixements als fills durant la infància i quan aquests 
demostrin una inclinació especial per alguna ciència o art ho ha de fomentar.

Aquests eren els pensaments essencials de la doctora Martina Castells. Entre les 
línies del text de la tesi, s’hi troba un concepte que podria ser molt d’actualitat i 
és que estava convençuda que no s’ha de carregar gaire la imaginació dels nens 
amb l’ensenyament de molts coneixements inútils. La mateixa opinió tenia també 
el doctor Josep Estadella i Arnó, el qual, en el seu treball de l’any 1912 sobre 
l’educació física en les escoles de primera ensenyança, deia que s’havia d’evitar 
el surmenage en els nens, no carregant-los massa amb treball intel·lectual. (8). 

LLUÍS ROCA I FLOREJACHS (1830-1882)

Quart i últim esgraó d’una nissaga de metges instal·lada a Lleida des de 
començaments del segle XVIII, Lluís Roca i Florejachs va néixer a Lleida el 21 de 
novembre de 1830 i va morir en la mateixa ciutat el 2 de desembre de 1882, 
probablement coneixedor del doctorat que acabava d’assolir Martina Castells dos 
mesos abans, i amb una salut molt precària des de feia anys.

Conscient del seu passat mèdic i erudit, en el seu escrit de caràcter històric, 
“Fastos ilerdenses. Colección de efemérides pertenecientes a la historia de la 
Ciudad” (Lleida, 1872), el doctor Lluís Roca destaca l’obra dels seus avantpassats 
familiars.
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L’Ajuntament, arran de la seva mort, va col·locar un retrat a la sala de sessions 
i més tard li dedicà un carrer. El considerava, ja feia anys, la màxima figura del 
món de la cultura de la ciutat, com es pot comprovar en la sessió municipal del 
9 de maig de 1863, quan el consistori, assabentat dels tres premis que havia 
rebut en els Jocs Florals de Barcelona, va acordar demanar-li un exemplar de les 
poesies premiades signat de la seva mà per conservar-lo com a preciosa relíquia. 
S’acordà també imprimir-les en un quadern luxós i repartir-les als ciutadans com 
a prova d’estima i amb l’objecte de que fossin conegudes (9).  

A l’Acadèmia Mariana, institució d’on era secretari, hi va deixar un premi perpetu 
al seu nom. A l’atri de l’edifici es va col·locar un retrat seu en marbre.  

Posseïa una torreta a l’horta de Lleida en la façana de la qual hi va col·locar un 
medalló de marbre blanc amb el bust de Juli Cèsar, amb la finalitat de recordar 
la batalla que en aquells indrets es produí entre l’exèrcit de Cèsar i el de Pompeu. 

Conscient de la seva importància, la revista professional Anfiteatro anatómico 
español, va publicar el mes d’agost de 1876 un article on l’homenatjava com a 
excel·lent metge lleidatà i publicava el seu retrat i biografia, considerant-lo entre 
el grup de metges més distingits de la nació. 

Va destacar com a metge, historiador i, sobretot, com a literat que va impulsar a 
Lleida el moviment renaixentista català.

Es va llicenciar en Medicina l’any 1852 i durant el còlera de 1854 i 1855 va 
visitar molts malalts de Lleida. Va escriure sobre la prevenció d’aquesta epidèmia 
de 1854 en el treball Instrucción popular acerca de los medios que pueden 
adoptarse para prevenir la invasión del cólera morbo asiático, etc. (Boletín 
Oficial de la provincia de Lérida del dia 1 de setembre de 1854). 

També va atendre malalts d’Albesa i altres pobles veïns afectats de febres tifoides. 
Assistí els ferits del xoc de trens que es va produir en el terme d’Aufegat, entre 
Tàrrega i Cervera, l’any 1876. Fundà a Lleida un asil que portava el seu nom.  

Alguns dels seus escrits els va signar amb el pseudònim de Juli Frosachs i 
Charles. 

Deia Stefan Zweig en les seves memòries, que si tornés a començar la seva 
activitat literària miraria d’assaborir les dues situacions venturoses íntimament 
desitjades per ell: la de l’èxit literari i la de l’anonimat personal. Ho faria publicant 
les seves obres amb un altre nom inventat, un pseudònim; perquè si la vida ja 
és per si mateixa encisadora i plena de sorpreses, molt més encara ho ha de ser 
una vida doble.   

Part de l’obra del doctor Lluís Roca fou accidentalment destruïda pel foc i part 
també cremada per voluntat de la seva dona, Elena Cavallir i Portis, natural de 
París (10) 

Actualment queda a la plaça Noguerola una escultura de cos sencer, amb el 
tractament de metge, poeta i historiador. També un relleu de marbre de la seva 
efígie en el panteó familiar on descansen les seves restes al cementiri municipal. 
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LA SEU VELLA DESCRITA PEL DOCTOR LLUIS ROCA

L’any 1881 la impremta de l’Acadèmia Bibliográfico-Mariana va publicar unes 
produccions del doctor Lluís Roca reunides en un llibre de 208 pàgines, titulat 
Celajes, consagrades a la Verge. Eren una sèrie d’escrits bàsicament poètics i 
també una memòria de la Seu Vella des del punt de vista artístic, que havia 
estat premiada per l’Institut provincial en el certamen celebrat a la ciutat per la 
Societat Literària i de Belles Arts, el dia 19 de maig de 1878. 

Es tracta d’una monografia del temple descriptiva i arqueològica, tal com diu el 
mateix autor en el pròleg. 

Un cop expulsats els moros que havien dominat la ciutat durant 432 anys, es va 
restituir la Seu Episcopal, que durant aquell llarg període de temps havia estat a 
Roda d’Isàbena 

El 30 d’octubre de 1149, el bisbe Guillem Pérez de Ravitats va consagrar una 
de les mesquites que tenien els moros a la Zuda, obra que va ser continuada pel 
bisbe Gombaldo de Camporrells. 

El primer arquitecte va ser Pere Cescomes, originari de Lombardia, que va 
col·locar la primera pedra el 22 de juny de 1203.

El 31 d’octubre de 1278, el bisbe Guillem de Montcada va consagrar el temple. 

Explica el doctor Roca, que un pilar divideix en dues meitats el fons de la façana, 
el qual es va destinar a pedestal de la llegendària imatge de la Verge de la 
Coloma, vulgarment anomenada del Blau, pel fet d’anar assenyalada amb un 
blau a la front produït amb un cop de martell ocasionat per la ira i gelosia del 
mestre escultor Jordi Safont en veure que el seu aprenent, Andreu Pi, havia 
treballat el cap de la Verge amb gran perfecció. Explica la tradició que l’aparició 
del blau a la front de la Verge es va acompanyar també de la mort sobtada del 
mestre. Això succeïa cap a l’any 1456.

En una de les parts del llibre, el doctor Roca descriu amb detall i estil literari propi 
la monumentalitat del paisatge que es divisava des de la torre del campanar. Cita 
les ferotges partides del Segrià, els encantats plans de l’Urgell, les conradisses 
terres de la Segarra, les productives hortes i vinyes de la ciutat travessades pel 
Segre en forma de serp i les sèquies com a cintes de plata, etc. 

Explica també que aquell que busqui en el llunyedar, podrà divisar a l’orient el 
Montsec, al sud les històriques serres de Prades amb el veí Montsant i els alts 
cims de Tortosa, el Moncayo i també la Guara a ponent; i si afila molt la vista i 
el dia es clar i en hora serena, arribarà a distingir al nord la testa de la pirenaica 
Maladeta. 

El doctor Roca era conscient que la Seu era un monument destrossat per les 
guerres, l’abandonament i el pas del temps, i somiava en la seva renaixença i 
en la recuperació del vell esplendor. Ens explica que un dia de pluja torrencial 
va pujar a meditar a la part més alta del creuer i se li va fer de nit pensant en la 
multitud que devia omplir el temple en les grans festivitats. 
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L’envoltava la foscor i s’imaginava l’efecte grandiós que degué produir la llum que 
penetrava pels finestrals de colors. El silenci li facilitava el record de grans actes 
que se celebraven a la Seu, com ho havia llegit en les cròniques i es preguntava: 
¿perquè no ha de reviure el monument?

El vent furiós i la pluja persistien. En un instant va penetrar un llamp pel cimbori 
amb un esclat de llum que li va permetre veure la imatge de Jesús i li va semblar 
que mirava el sepulcre de Berenguer Gallart. Aquesta visió fantàstica el va 
transportar als temps bíblics per recordar la història de Llàtzer de Betània, que 
portava quatre dies tancat al sepulcre, lligat de mans i peus, amb la cara coberta 
per un sudari i en procés de descomposició. Va ser aleshores quan la seva 
germana Marta va cridar al Fill de Déu per demanar-li un miracle, assabentada 
que n’estava fent molts a Judea. Va acudir el Salvador i va ressuscitar el mort. 

Ja començada la nit, va sentir la campana que tocava la popular i melancòlica 
plegaria dels perduts. Això li va despertar el pensament de que la torre de la 
campana era la pobra germana que sobrevivia al monument i que implorava 
la seva resurrecció. El fort temporal amainava i el doctor Lluís Roca va poder 
abandonar el recinte per retornar a casa seva. En el camí de retorn va veure el 
fulgor d’un estel que li anunciava l’esperança de la resurrecció del temple. 

La comissió provincial de monuments històrics i artístics va considerar que la 
monografia del doctor Lluís Roca era rica en dades històriques, abundant en 
descobriments arqueològics, precisa des del punt de vista literari i joia bellíssima 
produïda per la inspirada ploma del modest facultatiu, poeta, historiador i 
arqueòleg, i també patriota en donar a conèixer el grandiós i oblidat monument 
de l’antiga Seu i el fer ressaltar les seves belleses romano-bizantines, gòtiques i 
arabesques.      
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Resum: emmarcat dins de la historiografia de les especialitats mèdiques es presenta la 
biografia d’en Lluís Frontera Estelrich que fou pioner de la urologia mallorquina, capda-
vanter a l’estat espanyol de l’endoscòpia urològica i fundador de l’Asociación Española 
de Urología. Va desenvolupar gairebé tota la seva vida professional a Barcelona.

Resumen: Enmarcado dentro de la historiografía de las especialidades médicas se pre-
senta la biografía de Lluís Frontera Estelrich que fue pionero de la Urología mallorquina, 
iniciador en el estado español de la Endoscopia urológica y fundador de la Asociación 
Española de Urología. Desarrolló casi toda su vida profesional en Barcelona.

Paraules clau: Història de la Medicina dels segles XIX i XX, Història de les especialitats 
mèdiques, Història de la urologia, biografia mèdica.

Palabras clave: Historia de la Medicina de los siglos XIX y XX, Historia de las especialidades 
médicas, Historia de la Urología, biografía médica.

LLUÍS FRONTERA ESTELRICH: PIONER DE LA UROLOGIA MALLORQUINA

Aquesta biografia s’emmarca dins de la historiografia de la gènesi de les 
especialitats medicoquirúrgiques que es constituïren durant la segona meitat 
del segle XIX i als inicis del XX a tota Europa i als EUA. Varen ser el resultat 
de la culminació de la professionalització. Les teories historiogràfiques sobre 
l’especialització mèdica han estat dominades pels treballs de George Rosen 
(1910-1977) que va atorgar llur aparició a tres factors bàsics: el primer fou 
el canvi d’enfocament de l’anatomia patològica, a partir de la vigent mentalitat 
anatomoclínica, que fou propiciada per la tolerància de les lleis liberals al principi 
del segle XIX a França que permeteren les necròpsies de cadàvers no reclamats 
i el millor coneixement del cos humà. D’aquesta manera, es van relacionar els 
signes observats pels clínics durant la malaltia i les lesions trobades als òrgans 
després de les necròpsies, la qual cosa va redundar en l’exactitud del diagnòstic. 
El gran volum del saber mèdic que es va acumular exigia l’especialització ja 
que els investigadors permetien així una més rigorosa observació dels casos. El 
segon factor, fou l’aparició de noves tecnologies mèdiques aplicades al disseny i 
construcció de nous aparells que permeteren anar explorant més i millor el nostre 
organisme. Per últim l’increment dels índexs demogràfics i la revolució industrial 
originaren la formació de grans urbs amb el lògic augment de la morbiditat i 
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la possibilitat de l’accés a la sanitat d’un gran nombre de persones, la qual 
cosa exigia una major racionalització administrativa i una millor gestió de grans 
poblacions mitjançant una classificació adient (Fig. 1).

Així doncs, el gran increment de coneixements mèdics, la patologia “localista” 
i la invenció de nous instruments durant el segle XIX feren possible i necessari 
que els metges delimitessin la seva pràctica a alguns òrgans o aparells. A 
llurs inicis els cirurgians i metges generalistes varen posar entrebancs, fins i 
tot s’oposaren, al desenvolupament de l’especialització, en part per mor de la 
mala fama dels curanderos que només es dedicaven a solucionar problemes 
concrets com “el mal de pedra o el mal d’ull” i per altra banda per raons menys 
nobles com la competència que sorgí amb llur aparició. El mode d’instauració 
fou semblant en totes les especialitats. L’acumulació de coneixements va 
originar el perfeccionament del diagnòstic, obligant a la divisió del treball1. 
Finalment l’autonomia d’un camp científic va precisar també un mecanisme de 
“socialització”, mitjançant llur organització gràcies a associacions i institucions 
científiques i assistencials, que desenvoluparen llur docència per mitjà de 
publicacions a revistes especialitzades2.

ANTECEDENTS

Lluís Frontera Estelrich (Fig. 2) va pertànyer a una família benestant i instruïda 
originaria de Sóller (Mallorca).

Son pare Antoni Frontera Bauçà (1833-1921), nascut a Sóller, fou la figura 
més representativa de la cirurgia decimonònica a Mallorca. Va presidir la Reial 
Acadèmia de Medicina de Balears i va estar també interessat en la cirurgia 
urogenital. Havia estudiat a Montpeller i es doctorà a Paris amb una tesi sobre 
obstetrícia. A l’Hospital General de Palma va exercir el càrrec de cirurgia de sala 
d’homes i practicava principalment de manera magistral la talla perineal pels 
càlculs vesicals3.

El seu oncle Jeroni pot ser considerat el capdavanter de l’excel·lència de llur 
família. Matemàtic de renom, va emigrar a París el 1844 on es llicencià el 1847 
en Ciències matemàtiques a l’Escola Politècnica i a la Sorbona. Obtingué el grau 
en doctor el 1851 amb la tesi “Thèse d’Analyse et de Mécanique”. Aquesta no 
va passar desapercebuda tot sent lloada al Bulletin bibliographique de París que 
editava a científics importants. El 1854 va publicar la primera edició del seu 
llibre “Géometrie Analytique” destinat als estudiants que preparaven llur ingrés 
a l’É c o l e  Polytechnique. El seu altre oncle Bartomeu fou Enginyer de camins i 
va treballar a la construcció del ferrocarril. Així doncs gràcies a Jeroni, els seus 
germans Antoni, Bartomeu i Guillem pogueren estudiar a París4 i més endavant 
el seu nebot Lluís romangué una sèrie d’anys a l’Hospital Necker.
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BIOGRAFIA

Lluís Frontera Estelrich (1883-1954) fou el precursor més significatiu de la 
Urologia mallorquina. Va néixer el 4 de gener del 1883 a Palma.

Es va llicenciar en Medicina el 10 de febrer de 1905 a Barcelona amb un notable 
expedient acadèmic; obtingué el grau de doctor per la seva memoria “Ventajas 
que reporta el empleo del Mikulicz en la cirurgía ginecológica”. Romangué 
dos anys a l’Hospital Necker al Servei de Guyón i d’Albarrán. També va assistir 
tot un seguit de mesos a Berlín al Servei de James Israel (1848-1926), cap del 
departament de cirurgia de “l’Hospital jueu”. Fou nomenat metge substitut de la 
Sala de Cirurgia d’homes de l’Hospital Provincial durant sis mesos del 1905 i a 
l’agost i al setembre dels anys 1906 i 1907, substituint les vacances de son pare 
Antoni Frontera Bauçà. Aquest, al 1898 va llegir el discurs d’obertura de curs 
“Los cuerpos extraños en la vejiga”. El seu fill el va substituir definitivament el 
1908 com a cap de cirurgia de la sala d’homes de l’Hospital provincial de Palma, 
fins el 1914 quan va emprendre una nova etapa professional.

Frontera Estelrich va presentar a la Diputació el 1908 una memòria (Fig. 3) 
amb els casos que havia intervingut durant les substitucions de son pare. Crida 
l’atenció sobre l’abundància de casos de litiasi vesical infantil car dels sis casos 
descrits, tres són nins menors de 4 anys i tres inferiors als 17; La “calculosis 
infantil”, es sin duda una de las más interesantes cuestiones que pueden 
estudiarse en Mallorca”……..

Fins 1908, data en la que son fill Lluís Frontera Estelrich el substitueix al Servei 
de Cirurgia de l’Hospital General, no eren practicades les operacions quirúrgiques 
segons les estrictes normes de la Cirurgia Antisèptica5.

Descriu amb detall les intervencions de talla hipogàstrica i perineal per a 
l’extracció dels càlculs tot assenyalant la importància cabdal de la sutura vesical 
que realitza segons tècnica submucosa per no deixar el catgut dins la llum vesical 
i així impedir la infecció. En total exposa 36 intervencions de les quals nou 
són genitourinàries; les esmentades sis talles (cistolitotomies), una amputació de 
penis, una orquiectomia esquerra per mor de la tuberculosi (l’anomena castració) 
i una fimosi amb infiltració d’orina escrotal per estenosi uretral al que llavors li 
practica dilatacions uretrals amb Beniqué núm. 32.

Acadèmic de la RAMIB (1908), el seu discurs d’ingrés el 14 de març de 1909 
va tractar sobre “Pronóstico y tratamiento de la blenorragia en la relación con 
la profilaxis social”. Va ser integrant, entre 1910 i 1918, de la secció tercera 
(cirurgia) i de la permanent de demografia mèdica i epidemiològica de la RAMIB.

Va presentar a l’Acadèmia (1906) un treball en el que descriu el que fou 
probablement el primer cateterisme ureteral (Figs. 4, 5 i 6) realitzat a Mallorca 
i que posteriorment va publicar a la Revista Balear de Ciencias Médicas. El va 
realitzar tan sols 8 anys després que en Leon Imbert (1868-1955) de Montpeller 
el publiqués juntament amb Albarrán “Le catheterisme des uretères par les 
voies naturelles”. Aquest va presentar un cas semblant el 1905 i el considerà 
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resolt de la mateixa manera. A la seva memòria cita d’una manera exhaustiva 
al tema tot esmentant treballs d’Albarrán, també d’Imbert, Legueu, Wilmott, 
Ysraël, Tuffier, i un llarg etc., fet que dóna una idea de la seva preparació. És 
possible que hagi estat també el primer cas publicat a Espanya. Salvador Pascual 
i Ríos (1887-1938) a la seva tesi doctoral “Los cálculos del uréter”, premi 
extraordinari de tesi doctoral de 19256, recomana el cateterisme ureteral com a 
mètode diagnòstic i com a primera passa terapèutica en cas d’anuria com també 
recomana Marión, però no cita cap cas realitzat per ell. Pedro Cifuentes Díaz 
(1880-1960) al seu discurs d’entrada a la Real Academia de Medicina7 cita un 
cas propi intervingut el 1917 i publicat el 1923 a Vox Medica de Berlín i esmenta 
el Congrés Internacional d’Urologia de 1908 en el que Albarrán recomana aquest 
tractament.

També fou soci fundador de l’Asociación Española de Urología (1911), participant 
a diversos de llurs congressos. Fou triat membre de la Societat Internacional 
d’Urologia al segon congrés (1924).

Al 1915 fou anomenat Cap de Servei d’Urologia de l’Hospital Quinta de la Salud 
y Alianza de Barcelona, càrrec que exercí fins al 1938 quan es va mudar en 
plena guerra civil a Palma. El 1939 tornà a Barcelona. Amb la prèvia depuració, 
va poder reiniciar la seva tasca al mateix hospital la resta de la seva vida. La seva 
activitat professional a aquest centre hospitalari fou intensa com ho demostra la 
Memòria de L’Aliança de 19338 (Fig. 7).

Al març del 1926 fou acceptat com a membre del Sindicat metge de Catalunya 
(SMC)7. Consta a l’acta núm. 223 de març de 1926 la seva acceptació. Amb 
motiu de la construcció del Casal del Metge de Barcelona el 1929 va formar 
part com a delegat i va col·laborar econòmicament amb l’excepcional donació de 
2500 pessetes. Va tenir consulta al carrer Diputació de Barcelona.

El 1932 va formar part al VIIè Congrés de metges de llengua catalana celebrat 
a Palma.

Va morir a Palma, solter i sense fills, el 13 d’agost de 1954 per mor d’un col·lapse 
cardiocirculatori secundari a un infart de miocardi segons l’acta de defunció. 

Principals aportacions

Soci fundador de l’Asociación española de Urología (1911), va participar diversos 
de llurs congressos.
Fou triat membre de la Societat Internacional d’Urologia al seu segon congrés 
(1924).
Capdavanter de la Cirurgia Antisèptica a Mallorca
Precursor de l’estudi analític dels càlculs urinaris
Iniciador de l’endoscopia urològica
Realització del primer cateterisme ureteral a Mallorca (1908)



153    Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 149-156, ISSN: 0213-0718

Lluís Frontera Estelrich: pioner de la urologia mallorquina

Principals publicacions

Anuria calculosa. Contribución a su estudio. Revista Balear de
Ciencias Médicas. 1908. Vol. 30, 13:283-298
Anuria calculosa. Contribución a su estudio. Caso clínico. Curación obtenida 
mediante el cateterismo ureteral. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1908. 
Vol. 30, 14:311-325
Operaciones practicadas en el Hospital provincial de Palma. Escuela tipográfica 
Provincial. 1908
Indicaciones, técnica y resultados de la Toracoplastia. VII Congreso de Médicos 
en Lengua Catalana. Palma de Mallorca, 1932. Ponències: 169-190
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Fig. 1 L’especialització mèdica. Elaboració pròpia

Fig. 2 Lluís Frontera
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig 5. Cistoscopi Drapier. Gentilesa dels hereus del Dr. Frontera

Fig 6. Catàleg Drapier (1929)

Fig 7 Actvitat Servei Urologia 1933
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JOSEP TRUETA EN EL SEU CONTEXT SOCIO-POLÍTIC I PROFESSIONAL (*)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint 

Josep Trueta i Raspall (1897-1978) ha estat un personatge important en la 
societat catalana, marcat principalment pel seu alt nivell com a metge i la 
projecció en l’àmbit polític. En aquesta anàlisi breu veiem que la seva activitat 
queda dividida en quatre parts. La seva formació i treball inicial a Catalunya, més 
en el vessant de la cirurgia; els anys de l’exili a Anglaterra fins a ser professor a 
Oxford; i el retorn a Catalunya. També el període posterior de la valoració i record 
de la seva obra, que fan, en bona part per mèrit i esforç de l’Amèlia, que no se 
l’oblidi. 

Si haguéssim de definir cada període, amb caràcter de titular, podríem parlar de 
l’etapa de creixement com a metge, de consolidació com a savi i ensems d’ac-
tivitat política i nacional com català, de reconeixement interior quan torna, i de 
consolidació posterior de la seva figura. Els escrits sobre Josep Trueta són molt 
nombrosos, i caldria destacar el llarg assaig de Josep Pla, d’unes seixanta pàgi-
nes en el volum dos d’homenots, de les seves obres completes; la biografia feta 
per Antonina Rodrigo; l’estudi molt detallat de l’obra mèdica, potser l’anàlisi més 
completa en conjunt, fet per Felip Cid. També les memòries “Fragments d’una 
vida”, i sobretot el seu propi llibre “L’esperit de Catalunya”.

Cal valorar també alguns aspectes de la seva personalitat. Trueta neix, a final del 
XIX, al Poble Nou, en el terme de Sant Martí de Provençals, acabat d’absorbir per 
Barcelona, dins d’una família amb una forta herència cultural. Vuit generacions 
abans un ancestre, Antoni Puigredon és cirurgià d’Artesa de Segre (Fragments, pp. 
19-20). L’arrel era lleidatana. Hi ha antecedents de cirurgians i de metges; un avi 
farmacèutic, el pare metge. Un germà seu també és metge. De petit veu com el 
pare és metge al Poble Sec, i després poc més enllà en la geografia de la ciutat. 
Va ser el pare, ben relacionat pels seus companys d’estudis, explica el mateix 
Trueta a Pla, qui l’induí a ser metge. A ell li tirava molt la pintura. Decidí fer-se 
cirurgià i en acabar entrà en el servei de Manuel Corachan, cap de servei de 
l’Hospital de la Santa Creu. L’herència de mestratge quirúrgic més llunyana eren 
dos personalitats importants, Enric Ribas i Ribas, mestre de Corachan i deixeble 
de Salvador Cardenal, el més il·lustre dels cirurgians catalans del seu temps. 

** Corachan treballava molt. Entre altres coses es cuidava de les lesions per trau-
matisme dels afiliats d’una mútua. Hi havia una incidència alta: ferides, amputa-
cions, fractures. Aquestes eren un gruix important de la feina. Les lesions a mans 
i peus, braços i cames, eren part de la tasca de cada dia. L’atenció immediata 
i el seguiment, fet que tingué importància en la manera d’enfocar el tractament 
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de les fractures. S’especialitzà doncs en les lesions de l’aparell locomotor, de 
l’esquelet.

El juny de 1936 fou escollit cap d’un dels serveis de cirurgia, el que havia deixat 
vacant Enric Ribas i Ribas, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fou també 
professor lliure de cirurgia de la Universitat Autònoma, equivalent de fet al nivell 
de catedràtic. Al cap d’un mes comença la guerra, amb l’allau de ferits a tots els 
hospitals de Barcelona, que quedaren col·lapsats. Hi hagué centenars de ferits, 
calia resoldre els problemes. Trueta coneixia bé una tècnica, deguda en part a 
W. Orr, desenvolupada sobretot durant la primera guerra mundial, d’immobilit-
zació de les ferides per medi d’un embenat de guix. Trueta hi afegí alguns punts 
essencials, fruit de la seva experiència en els accidents de treball. Eren quatre 
punts: 1. Netejar bé amb aigua i sabó; 2. Retallar les parts necrosades o greu-
ment lesionades de les vores de les ferides, que solien ser molt més complexes 
i brutes, que les causades pel treball. Era la tècnica de Friedrich. 3. Posar una 
gasa compacta, amb un antisèptic i embenat de guix; 4. Deixar-ho immobilitzat 
sense canviar el guix. Les lesions es curaven bastant bé, i no feien la pudor, de 
manera sorprenent, que si no es retallaven bé les vores necrosades. Això fou el 
seu èxit quan la guerra. 

** El segon periode és prou llarg, gairebé mitja vida, de 1939 en que arriba 
exiliat a Anglaterra fins el 1967 en que es jubila. El relat de Pla, i el propi de 
Trueta, més llarg, a “Fragments d’una vida”, ho explica prou bé i amb detall. No 
entraré ara en els detalls mèdics, la part més important del seu prestigi. Però cal 
assenyalar el seu paper per a mantenir la consciència catalana. Quan forma part 
del Consell català a l’exili, amb Carles Pi Sunyer com primus inter pares i en la 
presidència de Josep Irla. Aleshores escriu la seva obra més coneguda, publica-
da primer en anglès, “The Spirit of Catalonia”el 1946. És un text relativament 
breu que vol explicar al món què és Catalunya. Com ho va explicar també Pau 
Casals en la seva intervenció més coneguda, als Estats Units. Tots remarquen 
l’existència d’un sistema “no autocràtic” de govern a Catalunya des de l’Edat Mit-
jana, amb les limitacions, acceptades, del poder reial. La relació i compenetració 
d’ambdós és forta. El llibre, editat en anglès, té una dedicatòria clara: “For PAU 
CASALS a great artist and a great Catalan”.

També cal dir que és el temps de màxim reconeixement científic. Ell mateix ho 
escriu, en el text que va donar a Pla, parlant no de les fractures dels ossos, sinó 
de les lesions per esfondrament d’edificis que danyaven el ronyó, descobrint una 
segona circulació. Diu el mateix Trueta: “i amb la col·laboració dels doctors Fran-
klin i Barclay un treball sobre la circulació renal que tan a prop ens portà d’obte-
nir un premi important” (Josep Pla. “Homenots, 2a. sèrie” Obra completa, Destino, vol. 
16, p. 241). Igualment els estudis sobre l’estructura del teixit ossi.

Li plovien els honors, la universitat de Harvard li oferí una càtedra, que no accep-
tà per restar a Europa. La situació a Cambridge estava consolidada.

** La tornada. Quan es jubila decideix tornar a Catalunya. Aquí sembla que el 
camí fou aparentment florit, però tampoc fàcil. És una figura que cal honorar, una 
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“patum” de la nostra ciència. Però no era pas un amic del règim. Va reprendre 
l’acció com a metge, però el temps ja havia passat.

** La continuïtat. Altres, en situació semblant, podien quedar més oblidats, o si 
més no esvaïts. Amb Trueta no ha passat això. En part pel seu propi pes. Però 
en gran part també per l’esforç en mantenir viu, actiu, el record d’una obra que 
en un moment determinat, des del punt de vista assistencial, en els anys de la 
guerra, va ser una font de salvació de malalts, salvant vides, evitant amputacions 
i per tant moltes inutilitats, molts “esguerrats”. I ensenyant als qui seguien una 
aportació transcendent en la història de la traumatologia i de l’ortopèdia, de la 
patologia esquelètica traumàtica. Això és el que ha donat ressò popular a la seva 
obra. 

** “L’Esperit de Catalunya”. A la llarga serà la seva obra cabdal. Curta i llegi-
dora, tothom la pot entendre. No és un manual o tractat científic. És un clàssic 
no solament del pensament, sinó de la voluntat d’un poble, també de la història 
de Catalunya. Publicat per Oxford University Press, el 1946, l’Institut d’Estudis 
Catalans en va fer una primera edició facsímil el 1985 i una segona el 2007.
Té 198 pàgines, denses, de lletra compacta i petita, amb una gran quantitat de 
notes, 278, en els seus nou capítols. És doncs un text carregat d’erudició.

Comença amb una visió occitana, de les àrees del Languedoc que havien estat 
sota la sobirania del casal de Barcelona, somni esvaït per la desfeta de Muret de 
1213. Té una visió clara de l’origen comú de la cultura occitana i catalana, que 
van quedar esberlades, amb l’actitud expansiva del regne de França i la sempre 
negativa del pontificat que temia la discrepància, potser més social que religiosa, 
que convertí en l’heretgia dels albigesos, dels càtars i que calia combatre. L’últim 
capítol, el novè, més comprimit, “Ex tenebris lux”, arriba fins el propi temps de 
l’autor. 

Remarca el que creu més important per mostrar el que ha estat Catalunya al llarg 
de la història, és un poble antic, que en alguns moments ha estat capdavanter en 
l’aplicació de la llibertat, al nivell del seu temps, en les relacions entre els reis i la 
societat que regien, estaments nobles i eclesiàstics, però també la societat més 
civil, els municipis, els comerciants i menestrals, i fins i tot, en el límit del temps, 
el poble. I constituint organismes representatius que es reunien, s’aplegaven en 
les reunions de les “Corts”. És a dir l’inici dels Parlaments a Europa. 

Un dels capítols, bastant inicial es titula “Evolving democracy”. La Corona d’Ara-
gó era una estructura política federal, amb quatre nacions que tenien el seu propi 
autogovern: Catalunya i els regnes d’Aragó, València i Mallorca. Quan el 1412 
arriba una dinastia castellana, els Trastàmara, que ve d’un país on el rei és abso-
lut, que no hi ha representació institucional interna, ens trobem amb un primer 
xoc. A partir d’aquí comencem a tirar cap endarrere. Aquesta part és dons més 
d’història política, explicant com s’ha constituït, tardant uns quants segles, la 
tradició d’acceptar, o haver de tenir en compte, les opinions dels altres.

Després segueix l’explicació de les aportacions culturals catalanes, en un capítol 
titulat “La centúria d’esplendor”, però també abans. I en sengles, i amplis 
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capítols tracta de les aportacions de Ramon Llull i Arnau de Vilanova, de Ramon 
de Sibiuda, Francesc Eiximenis, Vicenç Ferrer, Joan Lluís Vives, Miquel Servet, 
i altres. Pla amb la seva sagacitat copsa i resumeix, crec que perfectament, la 
intenció de Trueta amb aquesta obra: “En el seu llibre sobre aquest país el que 
li interessa essencialment és posar de manifest l’aportació del nostre poble als 
coneixements generals del món en l’època nacional catalana que no foren pas 
vulgars precisament...”. (loc. cit. p. 251)

El record d’aquesta aportació de Josep Trueta durarà segles, convertida en un 
clàssic. 

(*) Intervenció en la sessió d’homenatge a Josep Trueta celebrada el 18 d’octubre de 
2015 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 

ANNEX: JOSEP TRUETA (ANTECEDENTS MÈDICS FAMILIARS)

**arrel Puigredon (?)

Antoni Puigredon. Cirurgià documentat a Artesa de Segre el 1760 (M. Camps)

Francesc Puigredon. Cirurgià, exercí a Artesa de Segre el segon terç del segle 
XVIII. Casat amb Maria Paula Batlle.

Francesc Puigredon i Batlle, cirurgià, documentat el 1766 a Barcelona

Gaspar Puigredon i Batlle, cirurgià, nat a Ponts, graduat el 1768 com a cirurgià 
romancista. Casat el 1766 amb Josepa Sàlvia. 

Josep Puigredon i Batlle, cirurgià, nat a Ponts, cirurgià romancista el 1771. Casat 
l’11 de novembre de 1768 amb Maria Anglès, filla de Joan Anglès, cirurgià de 
Reus. Residí a sant Cugat del Vallès. 

Blasi Puigredon i Sàlvia. Nat a Les Avellanes, cirurgià romancista d’un examen 
el 1798.

Josep Puigredon i Sàlvia. Nat a Barcelona. Batxiller en medicina a Saragossa, 
graduat el 1792 i revalidat el 1794. 

Blasi Puigredon, cirurgià que exercia a Alentorn (Noguera) (Cens de 1840. Arxiu 
RAMC)

Jaume Puigredon, metge-cirurgià, exercia a Artesa de Segre (cens de 1840) (id)

(arrel Trueta) 

Josep Trueta. n. Cubells. Cirurgià. Casat el 25 de febrer de 1721 amb Margarida 
Briu (Arxiu del Pi)

Francesc Trueta. Nat a Cubells. Cirurgià. Casat el 25 de febrer de 1721 amb 
Margarida Briu; i en segones noces el 14 de febrer de 1724 amb Victòria Planas 
(ACB) (tot i la diferència de nom deu ser el mateix)
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8. Antoni Puigredon, cirurgià pare de Raimonda. Avi matern d’Antoni Trueta i 
Puigredon

7.Antoni Trueta, cirurgià d’Artesa de Segre, pare d’Antoni Trueta i Puigredon. 
Fill de Francesc Trueta, sastre de la vila de Cubells, bisbat d’Urgell) i de Maria). 

Casat amb Raimonda Puigredon (p. 19, Fragments). També filla del cirurgià 
Antoni Puigredon (8. en aquesta arrel), i d’Antònia.

6.Antoni Trueta i Puigredon, metge, nat a Artesa de Segre el 14 d’abril de 1763, 
llicenciat a Osca el 1790. Casat amb Josep Granyó (DBMC) (besavi del meu avi; 
Fragments, p. 19). Era, doncs, fill de cirurgià, i també net de cirurgià per via 
materna. 

5. ?

4. (Besavi: Rafael Trueta, nascut a Artesa... diu que l’any 1854 estava domiciliat 
a Lleida). No consta la professió

3.Josep Trueta i Montardit. Cirurgià que exercí a Lleida a l’últim terç del segle 
XIX. Casat amb Júlia Secchi Faraudo, de Vinaròç. (M Camps) -- (farmacèutic a 
Lleida?). En canvi el propi Josep Trueta diu que aquest avi “s’establí en una 
farmàcia al carrer de la Paeria de Lleida” (Frag. p. 20). Cap el final de la seva vida 
s’instal·là a Barcelona i féu de professor de francès a l’acadèmia d’un amic seu, 
Gabriel Claret (Frag. p. 22). 

2.Rafael Trueta i Secchi. Nat a Lleida el 10 de novembre de 1870. Metge a 
Barcelona. Casat amb Mercè Raspall

1.Josep Trueta i Raspall. Nat a Barcelona el 27 d’octubre de 1897. Mort a 
Barcelona el 19 de gener de 1977

Rafael Trueta i Raspall. Metge. (Barcelona, 7 de febrer de 1902 – Cuernavaca, 
11 de maig de 1958).

Nota: no sempre s,ha trobat documentació suficient per a determinar amb exactitut el pas 
entre generacions.
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Dr. Josep Trueta i Raspall
Portada de les memòries del Dr. Josep Trueta

Dr. Rafael Trueta i Secchi, el seu pare Dr. Rafael Trueta i Raspall, el seu germà, 
que s’exilià a Mèxic
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BREU NOTA AUTOBIOGRÀFICA

VALLS CONFORTO, Antoni

NOTA PRÈVIA

El Dr. Antoni Valls Conforto (Barcelona, 1904 – B.1996) va ser un personatge 
valuós, però poc encaixat dins de la medicina del seu temps a Catalunya. Va 
patir, per les dues bandes, les conseqüències de la guerra. Ell mateix va fer un 
relat autobiogràfic, que no era conegut. Cap el final de la seva vida em va donar 
una còpia, junt amb algunes separates de treballs seus al Dr. Manuel de Fuentes 
Sagaz, que l’havia anat a visitar a propòsit de la bornina. Fuentes, historiador 
principalment de la cardiologia catalana, va lliurar els documents al doctor Josep 
M. Calbet i Camarasa, que ens els va passar a la R. Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. Cal assenyalar que els tres metges esmentats, Valls Conforto, Fuentes 
i Calbet, han estat membres corresponents de l’Acadèmia, i amb nivell, curri-
culum, quantitat de treball fet, cadascun d’ells, per a esser acadèmic numerari. 
També ho fou la doctora Cecília Marín, esposa del Dr. Valls, en aquest cas la 
primera metgessa acadèmica corresponent de la RAMC. Ara presentem la trans-
cripció del text del Dr. Valls Conforto (feta per Àngels Gallegos), una memòria 
amb un enfocament l molt més personal que no pas d’anàlisi de l’obra científica. 
En un treball proper ens ocuparem dels seus treballs científics, i de l’activitat de 
la Dra. Cecília Marín. 

Jacint Corbella

BREU BIOGRAFIA

Vaig conèixer el meu besavi patern nomenat Domingo (el Dominguet de Sans). 
Començà com obrer rajoler i acabà propietari de la bòbila. Era de raça gitana i va 
morir quan jo tenia cinc anys. El recordo amb els seus pantalons estrets, sabates 
grogues amb molta punta i taló, mocador al cap i faixa vermella on hi portava un 
gros ganivet de molles. Era cec des de feia anys.

El seu fill, l’avi Anton, entrà a treballar a la rajoleria als deu anys i més tard a un 
taller d’ataconador per convertir-se en poc temps en un excel·lent sabater, especi-
alitzant-se amb sabates per a criatures (sabatoner). Fou un autodidacte. A la seva 
joventut fou un militant anarquista. Com a cosa curiosa en Morral va donar-li a 
guardar un gerro ple de serradures i flors artificials dient que era una sorpresa 
per la seva família. Al explotar la bomba del Liceu, l’avi va sospitar. Va buidar 
molt curosament el gerro, trobant-t’hi una bomba Orsini. La va posar dintre d’una 
galleda plena de serradures i la va anar a tirar al mar. Aquell mateix dia, horrorit-
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zat, va deixar d’ésser anarquista practicant i, anarquista de cor, al convertir-se en 
patró i propietari de la fàbrica més important de sabates de Catalunya, introduint 
tots els progressos d’higiene i seguretat en el treball, sous més alts i setmana 
anglesa. Va casar-se amb la Nina de Sants.

El meu pare, als dotze anys, entrà a treballar de meritori a uns magatzems d’es-
parteria. A les nits estudiava idiomes i comptabilitat. Als vint anys entrà a treba-
llar al Credit Lyonnais i als vint-i-quatre es va casar amb la meva mare que proce-
dia de la noblesa pontifícia exiliada a Espanya i a causa del triomf d’en Garibaldi 
havien quedat totalment arruïnats. La meva mare treballava com a plegadora de 
paper de barba a la casa Bayer.

Poc després de casats, la Cia. Italiana Anònima d’Accidents establerta feia poc 
a Barcelona, sol·licitaven un comptable que conegués el francès i l’italià. El pare 
s’hi va presentar i va ser admès. Als vint-i-cinc anys ja era el cap de comptabilitat.

Vaig néixer el vint d’abril de 1904. Era un nen malaltís que mai vaig poder anar 
quinze dies seguits a l’escola. La mare ve ensenyar-me les beceroles i quan tenia 
tres anys ja desxifrava els rètols dels carrers. Als nou anys anàrem a viure a Horta 
per indicació del nostre metge de capçalera, l’avi Dexeus. Vivíem a una casa 
propietat del Dr. Puig, metge d’Horta. aquest doctor va agafar-me molt d’afecte, 
cuidant-me molt bé. Vaig canviar de nen malaltís a fort i entremaliat. El Dr. 
Puig tenia una esplèndida biblioteca que al cap de cinc anys me l’havia llegida 
tota. Vaig anar a l’Escola Obrera Parroquial dirigida pels Germans de la Doctrina 
Cristiana amb una instrucció excel·lent. Tots els meus companys varen fer carrera 
dintre dels seus oficis i jo vaig fer el batxillerat en cinc convocatòries finalitzant 
amb premi extraordinari.

La meva dèria era ésser químic però el meu pare va indicar-me que mai passaria 
de ser un empleat de fàbrica. Per consell del Dr. Puig vaig escollir medicina amb 
la intenció de dedicar-me a la part química.

La carrera em va sortir pràcticament gratis ja que vaig treure matrícula de totes 
les assignatures menys de dues. Els llibre me’ls deixava un fill del Dr. Puig que 
feia el quart curs de medicina. Per poder comprar-me més llibres i aparells vaig 
entrar a treballar a una fàbrica de curtits i més tard a una farmàcia del Camp de 
l’Arpa, que si bé no em pagaven massa vaig aprendre molt.

Des del primer any vaig entrar al laboratori del Dr. Ferrer Piera. El dirigia un 
químic hongarès que en sabia molt però d’un mal geni inaguantable. Els primers 
temps vaig fer de mosso que només rentava el material, observant tot el que feia 
i aprenent ràpidament, com fer una bona filtració i també fer una pesada exacta. 
Al morir el Dr. Ferrer Piera el va succeir el Dr. Ferrer Cagigal que va guardar-me 
com encarregat del laboratori, assistint a tots els cursets d’anàlisis.

Quan el Dr. Pedro Pons es va fer càrrec de la càtedra vaig continuar en el laboratori. 
Sota la seva iniciativa vaig emprendre nombrosos treballs molts dels quals foren 
publicats i vaig començar la meva tesi doctoral sobre bacteriologia del duodè.
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Durant el darrer curs vingué a donar una conferència sobre tifoidea el Director de 
l’Hospital d’Infecciosos de Madrid, el Prof. Tapia. A l’acabar i demanar si algú volia 
una aclariment, vaig intervenir fent-li unes quantes preguntes. Immediatament 
va voler saber a quin any havia acabat la carrera i al dir-li que no acabava fins 
el juny va invitar-me a anar a treballar amb ell. Una setmana després d’haver 
acabat ja estava a Madrid.

A Madrid m’hi vaig estar dos anys i mig. Els matins anava a l’Hospital d’Infecciosos 
amb el Dr. Tapia. Gràcies a una carta de presentació que va fer-me el Dr. Tapia, 
anava a les tardes a l’Institut d’Alfonso XIII. Aquí vaig conèixer el Dr. Ruiz Falcó 
que veient-me treballar va nomenar-me 1er. ajudant. Feia poc s’havia creat 
l’Escola Nacional de Sanitat que era una pura còpia americana i d’on sortirien 
posteriorment els futurs oficials sanitaris. El Dr. Ruiz Falcó m’instà a presentar-
me a les oposicions de professor agregat que vaig guanyar, encarregant-me d’un 
curset sobre gangrenes de guerra a l’Escola Superior de l’Exèrcit. 

En aquell temps vaig fer la coneixença de Don Alfonso XIII. Anava a Palau a fer 
les anàlisis del Príncep hereu que era hemofílic.

El Dr. Ruiz Falcó va introduir-me a un grup de metges molt destacats de Madrid 
entre els quals hi havia el Dr. Marañon.

Vaig tenir ocasió de conèixer a José Antonio Primo de Rivera i d’assistir a algunes 
de les reunions al cafè Fornos de Madrid.

Vaig deixar d’anar a l’Hospital d’Infecciosos per anar a l’Institut Ibis de “sueros 
y vacunas” que dirigia el Dr. Ruiz Falcó. Hi vaig fer treballs molt interessants 
sobre anatoxina diftèrica i tetànica. Vaig encarregar-me de la producció de sèrum 
antimeningitis amb sis cavalls.

Estant a l’escola de Sanitat vaig ser enviat en missió a Cadis a causa d’un brot 
de pesta, a La Coruña per un brot de disenteria i a Las Hurdes per estudiar el 
Kala-azar. També vaig a la Guinea Espanyola durant tres setmanes. Dels tres que 
hi anàrem només jo vaig tornar viu. També a Tunis per aprendre a fer la vacuna 
contra el tifus exantemàtic.

Vaig tornar a Barcelona a fer unes oposicions per a cap de servei del Laboratori 
Municipal que les vaig guanyar. Al cap de poc em vaig casar amb una companya 
de carrera, ginecòloga, Cecilia Marín Gratacós i ja em vaig quedar a Barcelona.

Em varen destinar a dirigir el Laboratori de l’Hospital D’Infecciosos que s’acabava 
d’inaugurar, el que és ara l’Hospital del Mar.

En el 1931 vaig tenir de fer moltíssims anàlisis d’esputs per el control dels tu-
berculosos pulmonars tractats amb Sanocrisina. A mida que milloraven es feia 
difícil trobar bacils de Koch. Es tenien de fer preparacions molt espesses i passar 
llarg temps al microscopi. La coloració de contrast blava per dèbil que fos ho 
emmascarava tot.

Vaig recordar que quan tenia cinc anys una tieta meva va portar-me de Paris un 
joc que en deien Analglyphes. Constava d’uns cromos en que hi havia dibuixats 
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amb vermell molt suau uns ninots i d’altres totalment diferents amb un verd 
també molt suau i que pràcticament passaven desapercebuts. Si es recobria 
amb un paper transparent vermell el color verd es veia negre, apareixent la nova 
imatge. Els Anagliphes varen resoldre el problema. Vaig substituir la coloració 
blava per la molt dèbil de “verda llum” i a l’ocular vaig posar-hi un filtre verd 
suau. D’aquesta manera i sobre un fons dèbilment verdós destacaven els bacils 
tuberculosos i les seves granulacions, tenyides de roig per la coloració bàsica 
del zihel, amb fort color negre. Un mateix esput en el que pel mètode clàssic es 
trobava un bacil per cada 20 camps, amb aquest, se’n trobava 3-4 per camp. El 
mètode es va escampar per tot Europa.

Estem a l’any 1931. Vaig acabar la tesi del doctorat i la vaig presentar. Me la van 
aprovar amb excel·lent i el Prof. Jiménez Diaz la va portar a la Reial Acadèmia de 
Madrid per optar al Premi Abaytua que pagaven 1.500 ptes. per editar-la i el títol 
d’acadèmic corresponent. Al gener del 32 me’l varen concedir.

A la tardor del 1931 es va declarar a Girona una epidèmia de pulmonia d’alta 
mortalitat, molt contagiosa. Varen morir metges, infermeres, monges. El Dr. Pere 
Domingo m’hi va enviar. Vaig trobar el germen causant i el vaig estudiar sota tots 
els aspectes.

Treballava de valent. Sols dormia cinc hores. Vaig fer una lesió pulmonar que el 
Dr. Sayé em tractà amb Sanocrisina. Vaig respondre molt bé encara que seguint el 
peu de la lletra totes les recomanacions per una ràpida recuperació i al cap d’un 
any ja tornava a reprendre la meva tasca. Mentre estava malalt la meva esposa 
va prosseguir l’estudi del germen causant de l’epidèmia de Girona, especialment 
la part histològica i fou el treball que vàrem presentar a la Reial Acadèmia de 
Barcelona obtenint la Medalla d’Or i els títols d’acadèmics corresponents. 

L’any 1932 es va crear la Universitat Autònoma. Endemés de les càtedres que ja 
existien se’n crearen de noves com la de Bacteriologia Clínica, la de Neurologia, 
Psiquiatria, etc. Nombraren a dit els metges que més en sabien de Barcelona 
com Corachan, Barraquer, Mira, Rodríguez Arias, Pedro Domingo, etc. mentre 
que per ajudants es tenien de fer oposicions. Vaig presentar-me de Bacteriologia 
Clínica on hi havia tres places per assignatura. El numero1 era professor adjunt, 
els altres professors auxiliars. Al cap de quatre anys els adjunts passaven a 
catedràtics i l’antic catedràtic passava a ser honorari. Vaig treure el nº 1.

Als voltants de 1933 sortí un anunci a La Vanguardia: “Quimico alemán busca 
comanditario técnico-económico para la creación de un pequeño laboratorio 
industrial”. Ens vàrem entendre i amb un capital de 60.000 ptes. meves i 90.000 
del meu pare i ell treball i idees vàrem començar. Vàrem llogar un soterrani i pis 
al darrera la catedral. Teníem per mosso un noi jove.

El primer producte foren uns polvos per netejar les mans greixoses dels mecànics. 
Tingueren bastanta sortida. També vàrem fer un licor d’origen etiòpic en unes 
petites ampolles de gres negre repujades per vendre-les als cabarets. Era 
afrodisíac. La formula a base de fosfat potàssic i ging-seng. Un bon dia remenant 
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per allà vaig trobar un tubet de cantaridina que ell afegia sense dir-m’ho. Vaig 
posar el crit al cel ja que era molt greu per la salut. Es deixaren de vendre.

Més tard se li va acudir de fer un insecticida a base de pelitre com el FLIT 
però sense olor a petroli. Tingueren de muntar una maquinària d’extracció al 
vuit. Al fixar-la en una paret, es va enderrocar quedant a la vista una sala amb 
instruments de tortura. Era l’antiga masmorra de la Inquisició.

Importàrem flors de pelitre de Iugoslàvia i per aromatitzar, flor de mimosa. El 
dissolvent era el tricloroetilè. Va idear un polvoritzador que projectava el líquid 
per un corrent de vapor d’aigua. Els resultats foren excel·lents i se’n varen vendre 
molts. L’extracte de mimosa me’n cuidava jo mateix i vaig quedar sensibilitzat i 
encara em dura.

Ell era molt amic de la casa alemanya Fraenkel i Landau, la casa més important 
després de la Bayer. Ens donaren la representació dels productes per anàlisis 
d’alta qualitat. D’aquesta branca me’n cuidava jo. Es venia molt i bé a les Facultats 
d’Espanya. Es va enterar que a Alemanya i a Estats Units estaven treballant amb 
el que després s’ha dit el DDT. Vàrem suposar que si en lloc d’haver-hi dos àtoms 
de clor a la molècula n’hi haguessin més, el producte seria més potent. Després 
de moltes i moltes proves vàrem lograr clorar l’hexanol amb els seus sis enllaços. 
Es va lograr un producte brut però potentíssim que es va afegir al nostre extracte 
de pelitre. Aquest producte brut si l’haguéssim obtingut pur hauria estat l’actual 
Gamma-Hexa. aquella primavera un dermatòleg molt conegut a Barcelona, ens 
comprava el producte per un milió de ptes. El contracte notarial tenia de firmar-se 
el 19 de juliol de 1936. La Revolució ens ho va tirar per terra. El químic, que era 
un jueu de l’Alemanya nazi, se’n va anar deixant-me penjat. El mosso es va fer de 
la FAI i volia apoderar-se del laboratori i dels comptes bancaris. Vaig lograr que 
l’enviessin al front i ho declaressin Industria de Guerra, tot segellat i intocable.

Daten d’aquesta època els meus treballs sobre el bacteriòfag en el control de 
les aigües residuals i l’haver fet el primer assaig mundial del que ara en diem 
enginyeria genètica. Aquest treballs s’expliquen en part.

En agraïment a la feliç convalescència feta a Gelida, vaig analitzar química i bac-
teriològicament les 32 fonts dels voltants del poble fins i tot les que es trobaven 
a dues hores de camí. Químicament tenien molta quantitat de calç i magnesi en 
estat de bicarbonats i sulfats. Bacteriològicament només una situada a dintre del 
poble estava contaminada per gèrmens fecals. L’Ajuntament va arxivar el meu 
treball sense fer-ne cap cas.

El 18 de Juliol del 1936 ens trobàvem a Gelida passant l’estiu. Érem estimats i 
respectats per la gent senzilla del poble ja que el 6 d’Octubre vaig aconseguir la 
llibertat dels rabassaires de Gelida presos a l’Uruguai gràcies a tenir molt bona 
amistat amb el Comandant instructor de la causa.

Ja el primer dia el cap de la FAI em va salvar la vida. L’endemà va voler acompa-
nyar-me a l’Hospital de Barcelona. Vingué a buscar-me a casa amb un gran cotxe 
carregat d’homes armats fins a les dents, amb banderes, pintades en el cotxe. 
A Martorell anaren a segellar uns papers deixant-nos amb un altre estiuejants a 



168

Antoni Valls Conforto

Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 163-178, ISSN: 0213-0718

dintre del cotxe. Uns milicians locals ens prengueren per frares de Montserrat i 
arrossegant-nos ens varen posar davant d’una paret blanca per afusellar-nos per 
l’esquena. Al darrer moment varen sortir els que havien anat a segellar els sal-
conduits i pogueren rescatar-nos pels cabells. Va ser tanta la impressió que vaig 
perdre la visió i si bé la vaig recuperar, en va quedar per sempre més afectada.

A la setmana de la Revolució es varen presentar a l’Hospital uns camions car-
regats d’homes armats i se’ns varen emportar a tots al sindicat de la CNT. Ens 
donaren a cadascun un carnet amb el nostre nom i unes quantes màximes anar-
quistes, una d’elles, “ni Dios ni amo”. Els hi vaig tornar dient que, amo no en 
tenia i en volia tenir mai però que creia amb Déu. Em portaren davant d’una 
espècie de tribunal i em vaig refermar amb molta convicció i eloqüència. El pre-
sident va dir-me que tatxés el que no m’agradés. Va posar-hi un segell dient: “lo 
enmendado vale” i tornant-me el carnet diu: - Si tots els creients fossin com vos 
la Revolució no hauria tingut lloc.

Com que l’Hospital estava tocant la fàbrica de gas i aquesta era molt bombardejada, 
va ser traslladat a l’Hotel Florida del Tibidabo on hi anava cada dia.

A casa del carrer Provença 293 un dia del mes d’octubre de 1937, després de 
dinar, vingueren uns agents del CIM i ens detenien a mi, el meu pare i a la meva 
muller. Separats cadascú en un cotxe ens portaren a la presó. El meu pare i jo a 
Montjuic en cel·les incomunicades i sense llum. Quan hi portava un mes vingué 
un jutge que em feu moltíssimes preguntes el que demostrava que coneixia la 
meva vida amb tot detall. Dient-me que la meva acusació era inexacta (acusat 
de que volia enverinar les aigües de Barcelona), només tenia que firmar la decla-
ració. Hi havia un espai en blanc que deia, creences religioses. Va aconsellar-me 
que posés agnòstic. Vaig replicar que si coneixien tan bé la meva vida veurien 
que això era fals ja que era un cristià convençut. –Aquí us podrireu, doncs! Temps 
després varen aixecar-me la incomunicació, trobant que el meu pare ocupava la 
cel·la del costat.

Vaig demanar ser l’ajudant del metge, muntant un dispensari amb 16 llits mentre 
que el pare hi feia d’escrivent. No solament em cuidava dels presos sinó també 
de totes les autoritats del castell, incloent-hi les amiguetes del Comissari i del 
Comandant. Vaig aconseguir solucionar-los algunes dolències de llarga data i 
agraïdes es varen portar molt bé amb la seva muller, no solament mentre va ser 
a la presó sinó fins a l’acabar-se la guerra.

Fins al cap de tres mesos d’estar a la presó de Montjuic no vaig saber on estava la 
meva muller. Estava a la presó de dones on els dos primers mesos l’havien tingut 
en una petita habitació de tres metres quadrats, amb un celobert on passava el 
fred i la pluja i sense roba d’abric. Allà va agafar una endocarditis de la que va 
morir anys després.

Els dos darrers mesos d’estar a Montjuic varen portar-hi un pres que era el 
General de Sanitat Dr. Gómez Ulla, íntim de Franco. Esperava el canvi amb un 
altre presoner com així va ser molt més tard. Em va demanar que si sortia lliure 
fes tot el possible per ser nomenat metge del castell i poder ajudar els presos 
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nacionals. Vaig dir-li que no creia ser acceptat ja que no era roig. Respongué que 
per vèncer l’enemic tots els mitjans són bons i obtinguda la victòria ell posaria les 
coses en clar agraint-me els serveis.

Vaig sortir de Montjuic a finals de Maig de 1938 junt amb el meu pare i la meva 
muller dos dies abans. Vaig anar a l’Oficina del CIM per demanar la plaça de 
metge de Montjuic. Em féren firmar una instància. No em donaren el càrrec però 
la instància va quedar allà i trobada després de la guerra. Fou un greu càrrec 
contra mi. Vaig escriure al Dr. Gómez Ulla i amb tot el cinisme va contestar: - 
“Como le dije a Vd. para engañar al enemigo todos los medios son útiles”.

El Comandant del Castell, Mejirez, company de promoció d’en Franco però de 
l’altre bàndol fou nomenat Cap de Serveis de Reclutament i em va aconsellar 
d’anar voluntari al front ja que la meva quinta seria demanada dintre de poc.

Vaig ser destinat al front de Lleida, Batalló 22 de fortificacions i emplaçat a 
Montergull on el front de combat estava a dos kilòmetres, al Coll de Nargó. Més 
tard vaig passar al front de l’Ebre. Vivíem dintre de coves com bestioles. Vaig tenir 
la sort que en el front s’hagués declarat una epidèmia. El Comandant en Cap de 
l’exèrcit de l’Ebre, Lister, havia convocat una reunió de tots els caps de servei 
dels hospitals. Ningú sabia de que anava fins que el cirurgià Dr. Caralps digué 
que si algú podia esbrinar-ho era en Valls, metge del Batalló 22. A la matinada 
vaig sortir del batalló en el precís moment que es trencava el front de l’Ebre. Una 
bomba de morter se m’emportava mitja màniga i el vidre del rellotge.

Després d’haver vist un parell de malalts vaig poder diagnosticar una espiroquetosis 
icterohemorràgica. Vaig ordenar les mesures oportunes i per sort després de dos 
dies no va haver-hi cap més cas. El Lister volia nomenar-me director de l’hospital.

Pels voltants del Nadal va començar la retirada. Del nostre batalló de 1.400 
homes només en quedaren 33. Sempre vaig ser considerat com un fatxa i junt 
amb altres, els comissaris ens obligaren a retirar-nos amb ells com a presoners. A 
Recasens vaig poder escapar-me travessant els Pirineus tot sol fins a França. Per 
una d’aquelles casualitats que de vegades té la vida, el Comandant dels Guàrdies 
mòbils de França va resultar ser veí d’unes meves cosines de Cannes. Se’m va 
quedar com intèrpret per fer la tria de fugitius que anaven passant.

A les dues setmanes passava a l’Espanya Nacional anant a petar a un camp de 
concentració que era la plaça de braus de Sant Sebastián. Als dos dies vaig poder 
sortir-ne, trobant-me al mig del carrer miserablement vestit, mort de fam i sense 
ni cinc.

Aquí tinc de fer un incís: Per indicació d’en Pere Domingo entre els anys 1934 i 
1936 anava un cop a la setmana a fer el control bacteriològic al servei antiveneri 
per les prostitutes. Sempre les havia tractat amb tota la cortesia el que no era 
massa habitual en aquell lloc i que elles sempre agraïen molt.

Trobant-me doncs pels carrers de sant Sebastià, mig mort de fred i de gana amb 
la cantimplora i el plat d’alumini penjats al cinturó, vaig passar pel davant d’un 
cafè. Unes noies de dintre em feien signes amb les mans i jo pensant que es 
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reien de mi els hi vaig fer un gest de menyspreu. Varen sortir del cafè diguent-
me –“Pero Dr. Valls que hace Vd. por aquí?, etc.” Eren algunes de les que havia 
controlat i ara, molt ben casades. Varen portar-me a una dispensa, varen donar-
me roba d’abric, varen fer venir un barber, vaig poder-me banyar, varen donar-me 
diners deixant pagada la dispesa per dos mesos.

Moltes dificultats per tornar a Barcelona fins que la meva muller anant a trobar 
un alt càrrec a Burgos va aconseguir un salconduit per tornar a Barcelona on 
havia de presentar-me a las autoritats.

POSTGUERRA

Els Col·legis Professionals començaren els expedients de depuració. Havia de 
passar-ne tres. El de la Facultat (la Facultat Autònoma es va suprimir, tornant 
a dependre del Ministeri de Instrucció Pública) no va caldre per haver suprimit 
la meva assignatura. La de funcionari municipal va anar bé. El jutge ho va 
deixar a resultes de la depuració dels metges (com que aquesta va durar anys, 
mentrestant podia continuar treballant i cobrant el sou). La del Col·legi de Metges 
va anar molt malament. Entre altres coses m’acusaren de: preparar la guerra 
bacteriològica contra l’Espanya Nacional, ésser d’idees comunistes i anarquistes, 
ser maçó i protegir els jueus d’aquesta secta. Em condemnaren a la pèrdua de 
la carrera a perpetuïtat i també a no poder ocupar càrrecs polítics o sanitaris en 
organitzacions oficials o privades, donar conferències i fer publicacions.

Una instància al Consell General de Metges de Madrid va fer que rebaixessin 
la perpetuïtat de no poder exercir per tot Espanya, solament per Barcelona i 
Província, mantenint totes les altres penes.

L’acusació de guerra bacteriològica va caure pel seu propi pes doncs es basava 
en una comunicació que vaig presentar cap el 1934 a l’Acadèmia i Laboratori de 
Ciències Mèdiques titulada: Guerra bacteriològica contra l’eruga de la col.

La part de maçoneria fou traslladada a la brigada antimaçònica de Jefatura, on 
tenia de presentar-me setmanalment. Als pocs mesos el seu cap, que m’havia fet 
molts interrogatoris, va dir-me confidencialment que a una lògia de la Portaferrissa 
havien trobat unes notes que per dues vegades se m’havia ofert d’entrar a la 
maçoneria i que m’hi havia negat. Una era a l’any 1934 i l’altre a Montjuic. 
Va donar-me un permís escrit per presentar-m’hi un cop al mes, que per aquell 
temps era ja una concessió extraordinària. Amb el temps ens férem molt amics 
i arribà a mostrar-me tots els originals de les denúncies presentades contra mi. 
Totes venien del Col·legi de Metges.

A l’agost del 1939 vaig entrar al Laboratori Lasa (Andrómaco) per preparar vacu-
nes. El seu propietari i director era el Dr. Raul Roviralta, més tard Marqués Pon-
tifici de Roviralta. Al poc temps rebien una ordre del Col·legi de Metges perquè 
m’expulsessin per “rojo”. Vaig explicar al Dr. Roviralta que el secretari del Col·legi 
era un anti visitador mèdic. Quan l’Estatut es presentava als metges amb una 
targeta seva creuada amb les quatre barres i l’estrella solitària. El Dr. Roviralta es 
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presentà al Col·legi vestit de Raqueté amb totes les medalles i un fuet de muntar 
a cavall que mai abandonava. Amb crits i cops de fuet per sobre la taula i mos-
trant la targeta de secretari, va aconseguir que retiressin la denúncia.

Per tots els metges d’Espanya, l’Andrómaco era la casa dels xarops i les vacunes 
no varen tenir sortida. Vaig començar a fer xarops entre ells el Lasa Codeina i 
Fercobre Hierro que tingueren gran èxit comercial.

En aquell temps vaig començar els treballs de la Península. Vaig oferir-ho a 
Andrómaco que no varen acceptar dient que eren “cuentos de los ingleses”. Vaig 
començar a treballar a casa. La meva muller es va empenyorar totes les joies 
per poder comprar material. (Bornina, explicat a part en francès). Després dels 
primers èxits clínics, el Dr. Grifols, oferí el seu nou laboratori i a sufragar totes 
les despeses. Vàrem produir Bornina (Penicil·lina) a l’engròs. La casa mare de 
Ginebra OM de la que depenia el Laboratori del Dr. Grifols, va adquirir-me tots 
els trucs de la purificació i concentració donant-me un “royalty” fins que sortissin 
mètodes millors.

En plena Guerra Mundial va venir a Barcelona un Professor de Lausanne, el Dr. 
Hauduroy a donar una conferència sobre el bacteriòfag. Tingué lloc al Paraninf de 
la Universitat. Vaig assistir-hi però al darrer rengle per les sancions que pesaven 
sobre meu. A la Presidència hi havia totes les autoritats mèdiques i sanitàries de 
l’època. Al acabar la conferència demanà si algú desitjava aclariments. Solament 
em vaig aixecar jo. Em va dir que passés a la primera fila per poder sentir-me 
millor. Amb certa sorna vaig demanar a la Presidència si podia... Vaig exposar-li 
coses del meu treball. A la sortida va invitar-me al seu hotel on vaig explicar-li la 
meva situació i les depuracions. Em va prometre la seva ajuda al 100%. Em va 
fer traductor remunerat de “Excerpta Medica” a un quart de dòlar per ratlla. La 
meva feina consistia en llegir originals d’articles publicats en revistes estrangeres 
(m’enviaven les còpies) i en condensar-los en no més de deu ratlles.

També vingué a Espanya el Director de l’Institut Tropical d’Hamburg, el Professor 
Von Domagk descobridor de l’acció terapèutica de les sulfamides. Amb ell vingué 
Himmler i tot el seu estat major.

Von Domagk parlava bastant bé l’espanyol per haver treballat temps a Mèxic. 
Després de disculpar-se per el seu mal castellà (En el Paranif amb l’assistència 
de l’ambaixador alemany de Madrid, tota la plana major del Consolat Alemany i 
totes les autoritats de Barcelona) digué: -Porto una afectuosa salutació dels meus 
col·legues del Tropical Institut per el seu bon amic el Professor Valls Conforto. Si 
aquest es trobés a la sala li prego es presenti per poder saludar-lo personalment. 
Jo com sempre estava a la darrera fila per poder passar el més desapercebut pos-
sible, vaig aixecar-me cridant amb una veueta i amb una certa mofa –Que puedo 
venir? -Naturalmente !!! va dir la Presidència.

Ara, mirat fredament, fou una situació ben còmica. Jo, perseguit políticament, 
trepitjat per molts dels meus col·legues i en mig de les conseqüències de la de-
puració, ser abraçat públicament pels alts de la política del moment. Aquest dia 
el Professor Von Domagk em va invitar a dinar amb ell a l’Hotel Ritz que era a on 
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s’allotjava. Com a nota molt curiosa val la pena explicar aquí un fet històric per 
Catalunya, el que va passar aquell dia a l’Abadia de Montserrat.

En Himmler estava molt interessat en veure els incunables de la Biblioteca del 
Monestir. Va anar-hi amb tot l’Estat Major. El rebé el pare Abat (el pare Marcet?). 
Davant d’aquells tresors Himmler digué en alemany: -Llàstima que això sigui 
menjar per aquests porcs. L’Abat li contestà en correcte alemany: -Aquí no hi 
ha més porcs que vosaltres i els porcs no han d’estar a la casa de Déu. Ausss!!! 
Fora!!!

Poc després de l’acabament de la 2 Guerra Mundial es va crear a Lausanne la 
“Societé Internationale de Bacteriologie” que fou patrocinada per el Govern suïs i 
un multimilionari anglès. En aquella època Espanya havia quedat fora de tots els 
contactes internacionals degut al seu règim polític . El president electe i promotor 
d’aquesta societat fou el Prof. Hauduroy. Va obtenir que el Govern suïs escrivís 
a l’espanyol invitant-lo a enviar un observador i desitjaven que fos el Prof. Valls 
Conforto. La resposta fou que enviarien el Coronel de Sanitat X X ja que jo estava 
sota sanció política. La resposta suïssa va ser o el Prof. Valls Conforto o “person-
ne”. Dues hores abans de sortir el tren em varen donar el passaport.

En endavant si m’invitaven a anar a algun simpòsium a l’estranger em feia enviar 
una carta perquè representés a Espanya. Amb aquest document anava a Madrid. 
Anava a recollir el passaport unes hores abans de la sortida del tren. Al arribar a 
la ciutat estrangera tenia de presentar-me al Consolat, tornar-hi a anar el dia de 
la marxa i al arribar a Espanya tornar el passaport a la policia.

Tenia fama de resoldre casos difícils. Molts metges es limitaven al cas sense com-
pensar-me econòmicament i mai més en sabia res més d’ells. Un cas interessant 
econòmicament va ser el de una infermera d’infància que va fer un voltadits que 
no es curava amb res. vaig observar que a sobre la ferida se li feia com una tela 
d’ou. Va resultar ser una membrana diftèrica. El bacil aïllat donava una toxina 
quatre vegades més forta que la raça Parck utilitzada en la preparació de la 
anatoxina. El vaig enviar al Prof. Hauduroy que dirigia l’arxiu internacional de 
bacteriologia. Uns anys després vaig llegir a una revista americana l’alt rendiment 
del diftèric Walls, amb doble W. L’article era firmat pel Dr. Grande Covian, bon 
amic meu dels anys a Madrid, al que vaig escriure i va rectificar immediatament.

El delegat del laboratori Lasa (Andrómaco s’havia dividit en dues branques, una 
a América i la branca espanyola Lasa) a Madrid, era l’ajudant del Ministre de 
la Guerra el general Varela. Investigant uns arxius de Salamanca es va veure 
que jo era innocent de l’acusació de francmaçó. Va acompanyar-me a veure al 
Gral. Borbón President del Tribunal Especial de “la represión de la masoneria 
y el comunismo”. Davant les proves el general envià un telegrama a la brigada 
antimaçònica de Barcelona proclamant la meva innocència. Immediatament 
varen enviar còpia al Col·legi de Metges. Passaren tres mesos sense resposta. 
Es va tornar a insistir sense resposta. Em varen presentar al Pare Castro, jesuïta, 
assessor religiós del Col·legi de Metges. Era del morro fort però davant les proves 
va disculpar-se i les dues comunicacions de la brigada anti-maçònica es varen 
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trobar sota un munt de papers. L’endemà vaig rebre una comunicació del Col·legi 
retornant-me els meus drets.

Vaig tenir de tornar-me a col·legiar donant-me el número com si hagués acabat 
aquell any. Fins fa ben poc i després de demanar-ho, em concediren el número 
antic. El número col·legiat actual és el 219.

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

En aquell temps un suís resident a Barcelona i client del Dr. Saval estava molt 
interessat per conèixer al detall els treballs que feia un metge suís sobre el rejo-
veniment. Ens va pagar el viatge al Dr. Saval i a mi per anar prop de Montreux, a 
la clínica del Dr. Paul Nihans que injectava òrgans d’embrions de be per rejovenir 
i tractar malalties degeneratives. Vaig anar-hi amb la meva muller Cecilia i el Dr. 
Saval.

Ens va rebre molt bé i tot seguit ens va ensenyar el seu arxiu. Al Dr. Saval al veure 
que era una cosa de laboratori pur, ho va deixar per a mi. Vàrem quedar sorpresos 
que alguns pacients havien estat injectats una i dues vegades i fins i tot tres en 
un període de tres anys i no constava que haguessin tingut cap xoc al·lèrgic com 
era d’esperar. Aquell mateix dins tenia vuit malalts a tractar. Ens va portar a l’es-
corxador. Va sagnar en blanc una ovella, extragué la matriu transportant-la al la-
boratori de la seva clínica (Clarens). Extragué el fetus, traient-los-hi alguns òrgans 
com la placenta, el fetge, el cor, el ronyó. Raspava cadascun i obtenies una sopa 
que posava en suspensió salina. La Cecilia va quedar-se a veure tot això mentre 
jo interrogava els pacients que tenien de ser injectats. Un d’ells era la segona 
vegada i una senyora la quarta. Em digueren que mai havien tingut cap molèstia 
suportant-t’ho tot molt bé. No van prendre cap medicament ni abans ni després.

Després d’injectar a la malalta que era la quarta vegada (tenia insuficiència renal 
i hepàtica. Se li va injectar placenta, cor, ronyó i fetge), no em vaig moure del seu 
costat durant dues hores. Va tenir dues dècimes de temperatura i una lleugera 
inflamació al lloc de la injecció intramuscular. Vaig quedar bocabadat perquè això 
era contrari a tots els coneixements de l’època. Al despedir-nos vàrem dir-li que 
tornaríem a repetir les seves experiències amb animals i va oferir-se a pagar totes 
les despeses.

L’amic Planes, veterinari del Laboratori Municipal va proporcionar-me quatre 
gossos molt vells. El pèl els hi queia a clapes, quasi no hi veien, no podien 
caminar i no controlaven els esfínters. Vaig injectar-los-hi cèl·lules d’embrions de 
conillet d’índies (placenta, cor, fetge i ronyo). A les tres setmanes el pèl de les 
plaques tornava a créixer ben llustrós, es mantenien drets, els esfínters controlats 
i el seu aspecte era molt rejovenit. Vaig enviar fotos al Dr. Nihans dels gossos 
d’abans i després. Ràpidament vaig rebre bitllet per anar a veure’l. Va explicar-
me la campanya de desprestigi i difamació que se li feia arreu. Era molt possible 
que així fos pel seu optimisme exagerat. Havia dit, per exemple, que per medi de 
les injeccions podia fer canviar el psiquisme d’un criminal.

Vaig proporcionar-li que ja que ell tenia medis econòmics formés una societat 
amb catedràtics alemanys i austríacs perquè fessin evident que no existien 
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fenòmens d’al·lèrgia. Obtingut això s’obriria el pas per tot el demès. Així va néixer 
la Societat Internacional de Terapèutica Cel·lular. Ell fou el President, el Dr. Stein 
de Heidelberg Secretari i jo vaig quedar com a conseller privat.

Malgrat les publicacions sempre quedà un sector irreductible en contra. Jo vaig 
fer més d’un centenar de casos del Dr. Saval amb èxits espectaculars. Vaig fer 
una comunicació a la Reial Acadèmia que va ser molt mal rebuda ja que el Dr. 
Nihans en alguns treballs que havia enviat a la Real Acadèmia feia afirmacions 
tan irreals que anul·lava el que hi havia de bo.

La meva muller cada vegada estava pitjor de les seves dolències de cor i ronyó. 
Dues vegades vaig fer-li el tractament de cèl·lules vives i li va anar tan bé que 
em va poder acompanyar a l’estranger. A Roma ens va rebre Pius XII. El tercer 
tractament va ser quan va fer una gravíssima lesió, un noma gangrenós de la 
boca. Els companys que varen venir a visitar-la li donaren poques hores de vida. 
In extremis li vaig injectar cèl·lules de placenta, fetge i ronyo. Als vuit dies estava 
completament cicatritzat i va viure encara un parell d’anys.

Qui era Dr. Paul Nihams?

La seva mare era filla del casament morganàtic d’un germà del Kaiser Guillem 
d’Alemanya. Va estudiar medicina en la branca de cirurgia. Va viure molt temps a 
la cort de Viena. Es declarà la Guerra dels Balcans entrant a la Creu Roja. Obtingué 
diverses condecoracions que per ser suís no va poder acceptar. S’establí a Clarens-
Montreaux i operant a una malalta de “bocio” es va carregar el paratiroides fent la 
malalta un síndrome convulsiu. In extremis li va implantar per via intramuscular 
un tros de paratiroides d’un fetus de be. El resultat fou espectacular, començant 
així la terapèutica cel·lular. Era un home extremadament ric, molt generós amb la 
gent necessitada. Va tractar als grans de tot el món, Charlot, Furt Hwangler, Pius 
XII, De Gaulle, artistes cinematogràfics del moment. Alguns destacats emirs per 
continuar sent els galls en els seus respectius harems.

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

La meva vida havia entat dins de l’ordre establert. Podia publicar i donar 
conferències arreu. Així vaig anar a Roma, a París, a Lausanne, Nàpols quasi 
sempre acompanyat de la Cecilia gràcies a la terapèutica cel·lular.

El juliol del 1959 moria la meva esposa d’endocarditis.

Passen els anys treballant en els Laboratoris Lasa, i com a cap del departament 
d’epidemiologia del Laboratori Municipal i metge de la Seguretat Social.

Anava perdent la vista malgrat les dues operacions que havia sofert. Necessitava 
algú al meu costat. La meva filla ja casada i amb fills havia organitzat la seva 
vida. En un dels viatges a Ginebra vaig conèixer la meva actual muller, l’Anna.

Pels anys 70 trobant-me a Ginebra i a la OMS el cap d’epidemiologia va dir-me 
que a prop de Saragossa hi havia hagut dos casos sospitosos de còlera i que el 
Govern espanyol no ho havia denunciat. Varen instar-me que tornés a Barcelona 
i prengués les mesures oportunes. Vaig parlar-ne amb el cap Provincial de 
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Sanitat, bon amic meu, que no en sabia res ni tampoc l’alcalde de Porcioles. Vaig 
demanar l’autorització per condicionar el Laboratori Municipal i convertir-lo en un 
centre de producció de vacuna anti-colèrica. Dos dies després el Govern espanyol 
donava l’alarma amb una vintena de casos, alguns d’ells ja a Catalunya. Es varen 
fer quatre milions de dosis, vacunant fàbriques, col·legis, presons, mercats, etc.

L’epidèmia estava a les acaballes quan el Governador va convocar una reunió 
d’alts càrrecs sanitaris. I preguntà: -¿Cómo esta este asunto del cólera? Resposta 
meva: -“Esta mañana tenia un caso seguro y otro dudoso. Lo sabré esta tarde”. 
–“Se equivoca Vd. En mi provincia no hay cólera. A mi nadie me revienta el 
turismo”. – Es una orden!” Allà mateix dirigint-me a Porcioles vaig presentar la 
dimissió.

Vaig continuar al Lasa i a la Seguretat Social que em divertia molt fent de metge.

A l’edat reglamentària em vaig retirar de tot, dedicant-me totalment a la 
investigació industrial per empreses estrangeres.

JULIOL 1994

M’havia oblidat de dir que des del primer any de medicina vaig ser company d’en 
Pere Tarrés. Va influir en mi en forma extraordinària. Al meu entendre era el millor 
del curs però la seva gran modèstia minimitzava el seu gran saber. Vàrem tenir 
junts el Premi Extraordinari. Pels anys 40 es va ordenar sacerdot i actualment 
està en procés de beatificació.

ANNEX : CURRICULUM VITAE D’ANTONIO VALLS-CONFORTO

Né en 1904, dans une famille d’artisans.

Ecole ouvrière paroissiale. Obtention du baccalauréat en 3 ans, avec Prix Extraordinaire, 
et trois sessions convocatoires.

Prix Turró de l’Académie Royale de Barcelone (1926), en 5e année de médicine, pour une 
étude sur la salmonel·lose porcine.

Licence de médicine “cum Laude”.

Thèse de doctorat récompensée par le Prix Abaitua donnant droit au titre d’académicien à 
l’Académie Royale de Madrid.

Professeur d’anéorobisme à l’Ecole Nationale de Santé.

Chef de laboratoire à l’hôpital pour maladies infectieuses, Barcelone, puis chef du 
laboratoire municipal d’epidémiologie.

Professeur de bactériologie clinique à l’Université Autonome de Barcelone (1932).

Médaille d’or – avec nomination académiciens –pour une étude effectuée en coopération 
avec mon épouse Dr. Cécile Marin Gratacós, première académicienne d’Espagne (1933).

Par cooptation, nommé membre du Conseil Supérieur d’Investigation, secteur “bactério-
logie”.

Bourse Cardenal pour un stage à l’Institut Pasteur de Paris (1930).

Médaille d’or « Marx Plank » (investigation cellulaire).
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PUBLICATIONS

Académie Royale de Médecine

Bactériologie duodénale (thèse de doctorat).

Conflits entre bactéries et antibiotiques.

Traitement de l’acétonémie (découverte d’une substance à caractère hormonal et d’une 
micro-méthode pour l’acétonémie, 193.).

Epidémie due à un diplo-streptocoque non encore classifié, en ville de Gerona (prix et 
médaille d’or de l’Académie, 1932).

Etude de gastroentérites locales, pendant 5 ans.

Obtention d’une nouvelle salmonelle, par traitement aux phages (en fait, l’actuel génie 
génétique bactérien) (1935/1936).

Détection par phages de cripto-salmonélose dans les eaux résiduelles (1936) (méthode 
appliquée pendant la 2 de Guerre Mondiale par les Britanniques, au Moyen-Orient et en 
Lybie).

Les rats comme vecteurs de maladies.

Champignons microscopiques hautement toxiques (aflatoxine).

Un antiglucorosique d’origine végétale, administré par voie orale (1945).

Conseil Supérieur de la Recherche

Modification au Taege-Levine.

Nouvelle technique de détection du bacille de Koch.

Dispositif pour conservation du pouvoir antigénique.

Exaltation du sécurité-phase aérosols bactériens.

Titrage des antiseptiques cationiques.

Processus des mutations bactériennes.

Académie et Laboratoire de Sciences Médicales

Bactériologie des affections pulmonaires à Barcelone, pendant 5 ans.

Bactériologie de l’égout “ Bogatell ».

Variations 0 et H du bacille typhique.

Variations permanentes des salmonelles.

Séparation chromatographique des pénicillines.

Modification artisanale du tube d’Aseshof pour l’étude des phages.

Nouveau dispositif pour hémoculture.

Société de Biologie

Isolement spécifique du virus de la grippe de 1935.

Action des gaz de combat dans les affectations pulmonaires (1934).

Obtention de mutantes par phages.

Revista Medica de Barcelona

Sepsis par fecalis alcaligènes.

Méthode pour la détection de capsules.
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Description clinique de la fièvre exanthématique méditerranée, avec isolement du virus. 
(Le Grec Camino Petrus communiqua également cette découverte le même jour que moi à 
Barcelone. Nous n’avons eu aucune discussion de priorité ; tout au contraire, nous avons 
établi d’excellentes relations).

Réaction du benjoin colloïdal du L. C. R. (100 cas).

Application de la réaction du benjoin colloïdal à d’autres maladies que la syphilis, par 
association avec des antigènes partiels (haptènes).

Déviation du complément avec un nouvel antigène tuberculeux.

Rhumatisme oxalique : nouvelle technique par semi-micro-méthode.

Nouvelle méthode pour la glycémie (1926, 4e année de médecine). 

Revista Clinica Española

Technique oríginale néphélométrique pour le calcium et le magnésium.

Arxivos de Medicina y Cirurgia

Technique de préparation de l’antigène Mainickeklarums.

Congrès internationaux

Un bacille producteur d’antibiotiques contre choléra, typhus et salmonelloses (Lausanne). 
Localisation des acides résistants en couche épaisse

Facteurs physiques agissant sur le titrage des anatoxines.

Nouveau milieu de cultures pour récoltes considérables de bacilles lactiques (Rome).

Localisation des acides résistants en couche épaisse (astuce optique).

Culture rapide du bacille de Koch, dans les exsudats.

Isolement d’un bacille, producteur d’une enzyme spécifique, de la gomme du caruba 
(Rome).

Phénomènes de phase dans le titrage néphélométrique des anticorps.

Société de Biologie 1932-1934

Il existe d’autres groupes sanguins que les quatre classiques. Tout au long d’une fièvre 
typhoïde, les taux d’agglutination sont variables et imprévisibles.

NOTE PERSONNELLE

Je n’ai jamais accepté les décorations auxquelles j’avais droit.

Pendant la Guerre Civile espagnole, en 1937 et 1938, mon père et mon épouse, puis 
moi-même, avons été emprisonnés pour non-reniement de nos convictions religieuses. 
En outre, j’ai été accusé de préparer le sabotage bactériologique des réserves d’eau de la 
ville de Barcelone. Les gens au pouvoir avaient mal interprété ma publication traitant de 
la prévention de contaminations accidentelles des réserves d’eau.

Sous le régime franquiste, j’ai été fréquemment arrêté par la police, sous l’accusation 
d’appartenance à la franc-maçonnerie, au communisme, séparatisme catalan et 
aussi protecteur de Juifs. Avec à la clef l’interdiction d’exercer la profession, donner 
des conférences ou publier des travaux. Ramené à la fonction de garçon d’écurie du 
laboratoire Municipal que j’avais dirigé, il faut encore signaler que pendant cette “ chasse 
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aux sorcières », la quasi-totalité de mes travaux figurant dans les archives des diverses 
institutions scientifiques ont “ mystérieusement » disparu.

Ce n’est qu’après 20 ans que le Ministère de l’Intérieur a finalement constaté officiellement 
qu’aucune de ces accusations n’était fondée.

Valls-Conforto

Transcripció : Àngels Gallegos i Paniello

Retrats dels Drs. Antoni Valls  Conforto i Cecília Marín Gratacós, 
procedents de les orles de llicenciatura en acabar els estudis.
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“L’INTERNISTA”

CALBET i CAMARASA, Josep M. 

Resum: Presentem una nota breu sobre una revista mèdica apareguda en català el 
1978.

Paraules clau: L’Internista, premsa mèdica, col·legis de metges.

Resumen: Presentamos una breve nota sobre una revista mèdica aparecida en catalán 
el 1978.

Palabras clave: Internista, prensa médica, colegios de médicos. 

***

L’any 1978 aprofitant l’escletxa liberal dels inicis del postfranquisme aparegué 
a Barcelona la revista “L’Internista” redactada en català, i impulsada pels quatre 
col·legis de metges del Principat i el de Palma de Mallorca. Venia amb la idea de 
recuperar pel periodisme mèdic la llengua catalana. Segons la senyora Catarineu, 
que regí la biblioteca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Ba-
lears, disposava de quaranta-dos fitxes de revistes mèdiques en català. Totes les 
quals van desaparèixer quan la nova junta directiva es feu càrrec de l’Acadèmia, 
el 1939. (V. L’Internista, 1978, maig, pàg. 15)

Amb format 210x290 mm. tenia per subtítol Edició en català de “Der Internist”, 
i noticiari dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i 
les Illes. Al principi era de caràcter mensual i portava publicitat. Era distribuïda 
de franc entre els metges col·legiats a Catalunya i a les Illes. El primer número 
sortí el mes d’abril de 1978. En aquell moment el Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona ja disposava d’un Butlletí propi per relacionar-se amb els seus 
associats, però els altres quatre col·legis no en tenien cap, i aquesta revista 
venia a emplenar un buit en donar notícies del funcionament intern d’aquestes 
institucions.

El Consell editorial el formaven C. Pijoan de Beristain, Josep M. Nolla Panadès, 
Bonaventura Lladonosa Gallart, Joan Domènech Miró, i F. Albertí Mulet.

El Consell de redacció era format per Lluís Daufí Moreso (director del consell), 
i els consellers Joaquím Ramis Coris, Josep M. Cornellà Satorra, Jaume Miró 
Vidal, C. A. Henríquez de Gaztañondo, i Josep Tomàs Monserrat. Consta com 
a secretària i directora de la revista la doctora Magdalena Gomis Castellví. El 
traductor dels textos alemanys era Lluís M. Oms i Font.

La responsable de la impressió de la revista fou l’Editorial “Lectura y Estudio, S. 
A.” (LyE), del carrer Mare de Déu del Coll, 14 i 16, de Barcelona.
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El Consell de redacció afirmà que esperava en un temps “breu” que tots els ar-
ticles fossin publicats per metges residents en territori de llengua catalana. Tan-
mateix la majoria d’articles eren originals de la revista alemanya. A cada número 
Lluís Daufí fou responsable de la secció “Comentari d’actualitat”. En el primer 
número signa el “Pòrtic” Carles Pijoan de Beristain, i en fa la “Presentació” Lluís 
Daufí.

El 1981 passà a ser trimestral i aleshores el subtítol era Revista de Medicina, i 
Noticiari del Departament de Sanitat i Seguretat Social i dels Col·legis de Met-
ges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Consta com a directora Magdalena 
Gomis Castellví. 

El 1981 entrà com a conseller per Tarragona Andreu Combalia Segura. Els con-
sellers de redacció serien Jordi Bruguera Cortada, Josep M. Cornellà Satorra, 
Jaume Miró Vidal i Agustí Tarrés Roure. El març de 1981 desapareix Lluís Daufí.

Entre els articles originals dels nostres professionals sanitaris destacaríem:

A. Olivé i Badosa: Mecanisme fisiològic de la regulació àcido.base. (1978, juny)

Santiago Ripol Girona: Assistència als vells cancerosos. (1980, octubre)

Marcel Casademont et al: Experiència preliminar amb tècniques Balint en un 
servei de Reumatologia. (1980, desembre)

M. Cusí, i J. Vila Badó: Funció ovàrica i sistema nerviós central. (1981, febrer)

J. Bertran, E. Moreno, i F.X. Pastor: Parestèsies i síndrome tòxica. (1981, març)

Xavier Garau Alemany: Sobre l’oli tòxic en l’adult. (1981, octubre)

J. M. Rodríguez Cortel i J. Solé Tomàs: Sinusitis maxil·lar odontògena. (1981, 
nov./ desem.).  

Podria ser que l’aportació més important d’aquesta revista fos la seva secció 
Noticiari, on es presenten diverses propostes per planificar l’assistència mèdica, 
i les activitats dels col·legis mèdics de Catalunya.

Ja en el primer número hi presenta la proposta dels quatre col·legis mèdics 
catalans feta al President de la Generalitat, i que resumint seria: dret a la salut, 
reordenament administratiu de la sanitat, integració de la Seguretat Social en una 
organització pública de la salut per tal de constituir un servei integral i integrat, 
amb la participació de la corporació mèdica.

En el mateix primer número s’hi fa un resum de la taula rodona sobre sanitat i 
autonomia celebrada el 8 de març de 1978.

L’abril de 1978 es fa referència a diversos problemes del Col·legi de Tarragona, 
i en el mateix número ens parlen de la “dissortada” Residència de la Seguretat 
Social de Lleida.

Al maig de 1978 fan un resum sobre la sanitat al medi rural a Catalunya.

Nomenament de Joaquim Enrech Salazar com a Delegat Territorial de Sanitat, a 
Lleida (1978, maig).
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Nota sobre la relació dels Col·legis de Metges amb els sindicats sanitaris (1978, 
setembre).

Girona commemora la creació de l’Agrupació de Ciències Mèdiques, i dóna 
notícia de la nova secció de Joventut Mèdica, a Girona (1978, setembre), i la 
informació sobre la inauguració del curs de l’Associació de Ciències Mèdiques, a 
Girona (1978, octubre).

Presentació de dos llibres a Girona: el “Regimen Sanitatis” de l’escola de Salern, 
amb traducció del Dr. J. Calzada, i amb encaix històric i comentaris del Dr. J. M. 
Pla. L’altre llibre fou obra del ginecòleg Benet Julià i Figueras, que aporta una 
biografia molt completa del professor Rodolf Matas, destacat metge angiòleg, 
que exercí als Estats Units, però que era d’origen català, i a més a més parlava 
la nostra llengua. (1979, gener)

Nota sobre el nomenament de François Jacob com membre d’honor de la Societat 
Catalana de Biologia (1979, abril).

Referència a la biblioteca del Col·legi de Metges de Girona (1979, maig, i 
desembre).

Comentari i descripció del mapa sanitari de Catalunya (1980, abril).

Glossa sobre els recursos sanitaris de la Generalitat de Catalunya (1980, juliol-
agost) que constitueix el tercer capítol del volum “La Sanitat a Catalunya”.

Acotació de l’XIè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1980, juliol-
agost)

Cursos de Formació continuada de l’Associació mèdico-quirúrgica, de Lleida, i 
homenatge al doctor Humbert Torres i Barberà (1981, març), i moltes altres 
destacades notícies sobre les activitats dels col·legis, que com que no tenien 
butlletí propi fan necessari la consulta d’aquesta revista.

L’últim número que hem vist correspon al primer trimestre de 1983. 

(La revista ha estat consultada a la Biblioteca de la Facultat de medicina de la 
UB)
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LA MOLINA: PIONERA EN EL REGISTRE I TRACTAMENT DE LES LESIONS D’ESQUÍ

ARNELLA PARIS, Maria.(1); GARCIA-CASCON SOLANS, Alba.(2);  

VILLAMUERA GARCIA, Marina (2) - ; DE LA FUENTE BOMBARDÓ, Rosa.(3) 
(1)Directora Mèdica Centre Mèdic La Molina (CMLM). Metgessa Traumatòloga Hospital 
Transfronterer de Cerdanya. (2)Infermera Centre Mèdic La Molina. (3)Administrativa Centre 
Mèdic La Molina.

A cavall entre el Ripollès i la Cerdanya, i entre el Puigmal i la serra del Cadí, 
trobem l’estació d’esquí de La Molina amb més de cent anys d’història. La Molina 
no només és coneguda actualment per a ser una estació de referència a nivell 
estatal en la pràctica d’esports d’hivern, sinó també perquè va ser capdavantera 
en potenciar aquest esport, ja sigui amb l’arribada del primer tren d’esquiadors a 
Puigcerdà, amb la construcció de les primeres instal·lacions mecàniques a pistes 
als anys quaranta, o en ser la primera estació en realitzar classes d’esquí, entre 
d’altres activitats.

A Europa es va obrir la primera pista d’esquí el 1885, però no va ser fins el 
1908 que es va començar a esquiar a La Molina. Els primers esquiadors van ser 
joves atrevits que van descobrir aquest esport a través del Centre Excursionista 
de Catalunya (CEC). Organitzaven excursions a la part baixa de La Molina que 
era de pendent suau. El material era molt rudimentari i van aprendre a esquiar 
de manera autodidacta. La gent que volia esquiar havia d’agafar la diligència “La 
Ceretana”que anava de Ripoll a Puigcerdà i s’aturava a l’hostal vell de La Molina. 
I, de fet, és d’aquesta època que data el primer peatge de La Cerdanya, que 
cobrava per mantenir net de neu el camí d’Alp a La Molina. 

A Catalunya l’any 1911 s’organitza la Setmana d’Esports d’Hivern a la vall de 
Ribes. Les dones que hi van participar van ser considerades massa agosarades 
i van haver d’afrontar molts obstacles, entre ells esquiar amb faldilles i fer front 
a les crítiques de la societat ja que estava mal vist que les dones practiquessin 
esports a la muntanya.

L’esquí a Catalunya es va popularitzar el març de 1923 amb l’arribada del primer 
tren d’esquiadors a La Molina. Com no existien remuntadors, havien de superar 
els desnivells a peu i Font Canaleta era una pista perfecta per gaudir de la neu 
degut a la seva suau orografia.

Però l’esquí sempre ha estat considerat un esport de risc, i com a conseqüència 
dels accidents que es produïen derivats de la pràctica d’aquest, La Molina va 
ser la primera estació d’esquí del país que va disposar d’unes instal·lacions 
específiques al peu mateix de les pistes per atendre els accidentats i tractar-
ne les lesions. A partir dels anys 40, una petita habitació del Xalet del Centre 
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Excursionista de Catalunya (CEC), equipada amb material sanitari i instrumental 
mèdic, feia les funcions de clínica, atesa pel Dr. Narcís Batller Roger, metge 
titular de la població d’Alp. És així com es va posar en marxa el primer Servei 
Mèdic en una estació d’esquí de l’Estat.

El 28 de febrer de 1943 s’obria el teleesquí de Font Canaleta, el primer de l’Estat. 
Van haver de ser creatius alhora de construir la instal·lació ja que no disposaven 
de corrent elèctric. Es va tirar una línia elèctrica de ferro galvanitzat des d’Alp 
i els pals de la línia eren pins tallats que també es van utilitzar com a pilones 
del teleesquí. Així va ser com van començar les primeres cues d’esquiadors als 
remuntadors.

La Molina també va ser pionera en l’actuació de socorristes en una estació d’esquí. 
L’any 1951 van actuar els primers socorristes que eren voluntaris del Grup de Alta 
Muntanya del Club Muntanyenc Barcelonès i depenien de la Federació Catalana 
d’Esquí. Transportaven els ferits a canvi del forfait, el tren i el dinar. Les lliteres 
amb les quals s’evacuaven els lesionats de les pistes eren rudimentàries però van 
ser les precursores del matalàs de buit actual.

Des de l’any 1950 fins al 1961,el Servei Mèdic es va ubicar en un edifici annex al 
Xalet, darrere el guardaesquís. Posteriorment, es va traslladar a l’Hotel Adserà fins 
que el 12 de desembre de 1968 es va inaugurar La Clínica de La Molina. Aquesta 
última era una construcció de dues plantes davant del Centre Excursionista de 
Catalunya (CEC), ubicat a 1567 metres d’altitud. La part de baix era la zona 
d’atenció sanitària amb un aparell de Rajos X portàtil, sala de guixos, sala de 
cures (incloent una habitació amb dos llits per ingressar pacients) i la porta del 
garatge donava entrada a les ambulàncies que transportaven els accidentats. 
I al segon pis es trobava la residència pel personal mèdic i d’infermeria que hi 
treballaven durant la temporada d’esquí. Aquest nou centre va ser finançat per 
la Mutualidad General Deportiva i se li va posar aquest nom. Posteriorment, es 
va anomenar Clínica J.A. Samaranch, promotor del centre i en aquell moment 
Delegat Nacional d’Esports.

En la mateixa temporada de la inauguració de la Clínica, hi va haver un accident 
en el telecabina. Es van despendre dues cabines amb el resultat de tres persones 
mortes i dues ferides greus. El personal sanitari de la Clínica juntament amb el 
personal de la Creu Roja de Puigcerdà, la Guàrdia Civil i nombrosos voluntaris de 
la comarca, van participar en les dures tasques de rescat.

El Dr. Josep Maria Figueras Anmella (Barcelona 1926-2011), també conegut com 
a “Pitu” Figueras, va assolir gran prestigi internacional com a metge traumatòleg. 
A l’acabar la carrera al 1950 va començar a treballar a la Clínica de La Molina 
com ajudant del Dr. Gras,i va ser allà on se li va despertar un gran interès per les 
lesions d’esquí i la seva prevenció. El Dr. Figueras anava a treballar amb el seu 
cotxe i a dins portava un aparell de rajos X portàtil per poder diagnosticar millor 
les lesions. Durant uns anys de la seva joventut (1948-1951), va formar part de 
l’Equip Nacional Espanyol d’Esquí Alpí com a atleta. I més tard hi va anar com 
a metge fent realitat el somni d’anar a varis Jocs Olímpics(1956-1988). Gran 
entusiasta de l’esquí i la medicina, el Dr. Figueras va saber unir les seves dues 
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grans passions. Divulgador nat, va centrar la seva carrera en la investigació i 
prevenció dels accidents derivats de l’esquí. L’any 1986 va formar part de l’equip 
fundador del programa de televisió “Temps de Neu” on hi apareixia donant 
consells de seguretat als esquiadors.

Una de les moltes anècdotes durant aquests anys, tal i com explica la seva filla 
Clara, va ser quan en un campionat internacional de salts, un dels saltadors que 
anava per davant seu va caure malament i va demanar assistència mèdica. El 
Dr. Figueras va sol·licitar al jutge de cursa avançar el seu salt per poder assistir 
al ferit el més aviat possible. Com a metge apassionat de l’esquí, la seva prioritat 
era que un esquiador lesionat tornés a esquiar el més aviat possible, per aquest 
motiu es va centrar en estudiar la causa mecànica i fisiològica dels accidents 
d’esquí. 

El 1957 va començar a confeccionar un model de fitxa perforada que permetia 
conèixer i enregistrar amb tot detall les lesions que es produïen a les pistes 
d’esquí de l’estació. La mida de les fitxes era de 14,8 cm x 21 cm (DIN-A5).
Al centre hi constava el dia i l’hora de la visita, el nom del doctor, el nom del 
pacient, l’edat, l’adreça, el diagnòstic, el tractament, el mecanisme de lesió, 
la pista i el tipus de fixació de l’esquí. Al marge superior hi constava la part 
anatòmica afectada amb els diferents tipus de lesions possibles de cada zona. 
Al marge inferior s’hi marcava el tipus de neu (primavera, pols, dura...), el tipus 
de pendent de la pista, la meteorologia, la velocitat a la que anava l’esquiador 
en el moment de l’accident, el nivell d’esquí i els dies esquiats que portava la 
persona aquella mateixa temporada. Al lateral dret hi constava el sexe del pacient 
i l’edat, i al lateral esquerra hi constava quantes hores feia que esquiava abans 
de lesionar-se, els anys que portava practicant aquest esport, el tipus de fixació 
de seguretat, material de construcció de l’esquí i característiques de les botes.

Cada ítem de les fitxes estava perforat, i per procedir a l’enregistrament de les 
dades es procedia a “trencar” aquesta perforació amb unes tenalles tipus pica-
bitllets. Posteriorment, mitjançant una vareta metàl·lica llarga,es realitzava 
una lectura per l’extracció de dades i elaboració d’estadístiques. Les fitxes es 
col·locaven a dins d’un arxivador i, mitjançant aquest estri, s’elevaven uns 
centímetres. D’aquesta manera es podia fer una lectura en negatiu de les fitxes 
que havien estat perforades del tot i no s’havien elevat, de les que si s’elevaven. 
És així, amb el recompte manual de tots els paràmetres de les fitxes, com es 
va aconseguir tenir un gran arxiu on es relacionava les lesions amb l’entorn, el 
material i l’esquiador. D’aquesta manera, la Clínica de La Molina, no només feia 
les funcions de centre mèdic, sinó també de centre d’investigació i prevenció. 
Mitjançant aquest mètode manual, es van recollir aproximadament 9500 fitxes.

Aquest model va funcionar fins el 1980, que va ser quan es van substituir per un 
sistema informatitzat. 

Al 1991 el Dr. Figueras va deixar la direcció de la clínica de La Molina, passant 
aquesta a mans del Dr. Santi Sirvent fins l’any 2006. Aleshores la direcció del 
centre va passar a mans del Dr. Aleix Vidal i aquell mateix any a mans del Dr. 
Jordi Gassió (subrogada al Dr. Francisco Sugo durant 2 anys) fins el 2013. Des 
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d’aleshores fins a l’actualitat, la Direcció Medica està a càrrec de la Dra. Maria 
Arnella, metgessa traumatòloga de l’Hospital Transfronterer de Cerdanya.

Com a conseqüència de la pujada de la cota de neu, el 2007 es va inaugurar un 
nou Centre Mèdic a La Molina ubicat a peu de pistes, a la cota 1700. Aquest 
nou centre consta de cinc sales de visita i un“box” per pacients crítics comunicat 
directament amb l’entrada de l’ambulància. Des de la temporada 2015-2016 el 
centre mèdic disposa de radiologia digital. La recollida de dades estadístiques 
continua, adaptant-se als nous temps i noves modalitats d’esquí. Des de l’any 
1980 i fins a l’actualitat, el registre estadístic de les lesions d’esquí a La Molina 
és d’aproximadament 32500 casos, fent constar els següents ítems:nom de 
l’accidentat, adreça, lloc de l’accident, nivell d’esquí, modalitat d’esquí (alpí/
snowboard), tipus de proteccions utilitzades (casc, canellera, tortuga, etc.), 
diagnòstic, gravetat de la lesió, equip mèdic tractant i mitjans d’evacuació tant 
de pistes com des del Centre Mèdic. Des de que el centre està ubicat al nou 
emplaçament, cal destacar que l’equip sanitari està preparat també per desplaçar-
se a pistes i atendre a aquells ferits de major gravetat que requereixin assistència 
immediata al lloc dels fets.

Així doncs, podem dir que la Clínica de la Molina ha estat pionera en el registre 
i tractament de les lesions d’esquí, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. 
Les fitxes d’enregistrament han estat una eina imprescindible per estudiar la 
casuística dels accidents d’esquí, i poder relacionar les lesions amb el tipus de 
neu, així com observar i documentar com l’evolució dels materials ha produït un 
canvi en les lesions d’esquí.

Josep M. Figueras Anmella (1926-2011), capdavanter de la medicina de l’esquí 
a Catalunya, pel seu treball a La Molina. Foto dels anys joves, i foto habillat per 
l’esport.
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La Molina: pionera en el registre i tractament de les lesions d’esquí

ANNEX

Copia de la fitxa original que s’utilitzava per l’elaboració de les estadístiques.
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LES RELACIONS EXTERIORS DE LA MEDICINA I LA FARMÀCIA CATALANES  
DURANT EL PRIMER FRANQUISME (1939-1959)

SABATÉ CASELLAS, Ferran; SABATÉ PÉREZ, Elisenda Neema

INTRODUCCIÓ

Les dues primeres dècades del regim franquista, foren les més fosques de tota 
la Dictadura. A l’interior de l’Estat es vivia una situació de por i de misèria eco-
nòmica, moral, cultural, sanitària, etc. A l’exterior, la Segona Guerra mundial i 
l’aïllament internacional del Règim espanyol, no facilitaven la comunicació cien-
tífica i professional.

Es parla d’un nombrós exili republicà de sanitaris catalans. Però, els que es 
quedaren patiren l’exili interior, amb una “depuració” dels càrrecs públics, i la 
majoria experimentaren un aïllament científic, professional i social equiparable a 
l’exili exterior.

En aquesta situació d’autarquia científica, ens cal conèixer quins foren els me-
canismes de relacions exteriors de la medicina catalana en aquest període, que 
servirà de pont entre: el bon creixement mèdic i farmacèutic del primer terç, i el 
notable desenvolupament sanitari del tercer terç del segle XX.

El regim franquista intentà esborrar física i mentalment qualsevol rastre o vestigi 
de l’etapa anterior. No solament invalidà els títols legals obtinguts, substituí el 
professorat universitari no addicte al Regim, si no que incautà i cremà les publi-
cacions científiques escrites en català o que fessin referencia al període anterior.

Molt dificultades i controlades les relacions amb l’exterior dels metges catalans, 
la medicina catalana buscà vies alternatives per no restar completament aïllada i 
ofegada en el marasme científic oficial.

Les vies més explícites, com eren la lectura de revistes mèdiques estrangeres o 
l’assistència a congressos o estades formatives quedaren molt restringides. La 
biblioteca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques continuà rebent publicacions es-
trangeres, especialment les procedents de països amb règims afins, que els socis 
podien consultar. Però, per a l’assistència a congressos i reunions internacionals, 
es precisava d’una autorització oficial o salvo conduït, i dels recursos econòmics 
necessaris per al desplaçament i manutenció.

Per intentar superar aquesta situació d’aïllament, els professionals i emprenedors 
sanitaris catalans, a traves del que es coneix com la “societat civil”, desplegaren 
iniciatives i crearen formules alternatives de contacte amb l’exterior, al marge dels 
mecanismes oficials.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 189-200
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LES PUBLICACIONS DE L’INDUSTRIA FARMACÈUTICA

Si bé, en el seu afany comercial, algunes firmes i representacions de laboratoris 
farmacèutics ja promovien o sostenien publicacions periòdiques i monografies 
adreçades als col·lectius sanitaris des de principis del segle XX, en les dècades 
dels anys quaranta i cinquanta a Espanya, donades les condicions d’autarquia, 
adquiriren un valor de finestra científica oberta al món.

Les publicacions “informatives” i publicitàries d’alguns laboratoris farmacèutics, 
tan nacionals com estrangers, facilitaren el coneixement dels avenços mèdics 
que s’estaven produint, més enllà de les nostres fronteres. Aquestes publicacions 
traduïen al castellà els treballs o resums dels mateixos, realitzats per clínics, 
professors o investigadors de les especialitats que anaven sorgint en els països 
més avançats.

Entre les publicacions que es distribuïen als professionals sanitaris en aquest 
període trobem: els “Anales Nestlé”, centrats en l’àmbit pediàtric; la “Revista de 
Información Terapéutica”, de caràcter mensual, dirigida pel professor F. Garcia 
Valdecasas, de la Universitat de Barcelona, o les “Comunicaciones Médico-Tera-
péuticas”, abdues produïdes per la Divisió farmacèutica de l’empresa BAYER; els 
“Symposium Ciba”, d’aquesta empresa Suissa.

Entre les promogudes per laboratoris nacionals cal senyalar: l’”Analecta tera-
pèutica”, orientada cap a l’Oftalmologia, produïda pels Laboratorios del Norte 
de España (Cusi); “Extracta” de revistes estrangeres feta pel Departamento de 
Investigaciones Farmacológicas dels laboratoris Dr. Andreu; “Medicamenta” de 
l’Instituto Farmacológico Latino; les “Notas Clínicas”, dels Laboratorios Aurelio 
Gamir de Valencia; o la “Revista IBYS” de l’Instituto de Biología y Sueroterapia.

Aquestes revistes apropaven al metge clínic la informació científica més actualit-
zada que els laboratoris farmacèutics rebien o produïen.

LES CONFERENCIES A LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 

En aquest context prengueren importància els conferenciants estrangers convidats 
per la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona. Entre els anys 1945 i 1959, 
des de el seu faristol hi parlaren professors com: Fernando de Fonseca, catedràtic 
de la Universitat i director de l’hospital d’Infecciosos de Lisboa, de “Consideraci-
ones sobre etiologia y terapèutica de la escarlatina”, el 1945. El 1947, Vittorio 
Pantoni, catedràtic d’Higiene de la Universitat de Roma, sobre “La patogènia de 
las enteropatias microbianas”. A l’any seguent el professor R. Meier, catedràtic de 
Fisiología de la Universitat de Basilea, parlà de “Modificaciones específicas del 
crecimiento celular”. Encara el mateix 1948, es publica un número monogràfic 
de la revista de l’Acadèmia dedicat a la medicina i cirurgia portugueses. Tots ells 
procedents de països de l’entorn, amb afinitats ideològiques o països neutrals.

Al setembre de 1948, tingué lloc la visita d’Alexander Fleming a Barcelona, 
convidat per l’Acadèmia de Medicina i un grup local de farmacèutics i bacteriò-
legs, pioners en la utilització de substancies per perllongar la vida de l’escassa 
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penicil·lina disponible. Hi pronuncià una conferencia sobre “La història de la 
penicil·lina”, a demes d’un seguit d’actes públics i homenatges populars de gran 
repercussió mediàtica 

A la dècada següent, la procedència dels conferenciants ja es més variada. Al 
1949 passaren personalitats tan rellevants com els professors US. Von Euler, 
que parlà sobre “Noradrenalina e histamina como transmissores de la excitación 
de nérvios vegetativos”; Ludo von Bogqaert, acadèmic corresponent estranger, 
parlà dels “Problemas teóricos planteados por las encefalitis de los exantemas 
y de la vacunación antivariólica. Réné Fabre, degà de la Facultat de Farmàcia i 
Acadèmic de Medicina de Paris, dissertà sobre la “Importància relativa de las 
vies sanguinea y limfàtica para la absorción de las substancias medicamentoses 
y tóxicas”; o a G. De Mornier, catedràtic de Neurologia de la Facultat de Medicina 
de Ginebra, que parlà del “Tratamiento biológico del alcoholismo crónico medi-
ante la Apomorfina”.

A l’any següent trobem a la doctora Winifred Pitkin, que parlà de les “Bases 
neuroanatómicas del uso de la anestesia continua epidural en obstetrícia y tera-
pèutica quirúrgica”. O el 1951, el professor W. Kopaczewski, membre honorari 
de l’Acadèmia, sobre “Lactogelificación sèrica considerada como índice precoz 
de neoformación “. 

El 1954, l’acadèmic corresponsal Walter Piaggio presentà el treball “Vacuna-
ciones preventivas realizadas durante un cuatrienio en el dispensario materno-
infantil. Resultados. Morbilidad de los niños vacunados”. A l’any 1959, el pro-
fessor L. Michon pronuncià la conferencia “A propósito de la litiasis urinària en 
la infància”.

L’INSTITUT MÈDIC-FARMACÈUTIC DE BARCELONA I LA UNIÓ MÈDICA 
DEL MEDITERRANI LLATÍ (UMML)

Des de 1948 s’organitzaren diverses reunions i trobades periòdiques que al 
1952 donaren lloc a la creació de la Unió Mèdica del Mediterrani Llatí . La seva 
fundació és dugué a terme a la ciutat de Tolosa del Llenguadoc, en el marc d’una 
assemblea constituent celebrada els dies 16 i 18 de maig de 1952. Aquesta 
associació agrupava professionals sanitaris espanyols (bàsicament catalans) , 
italians i francesos (majoritàriament occitans). A més d’aquests, en les activitats 
científiques hi participaren altres metges de les colònies franceses del Nord 
d’Àfrica, Bèlgica, Suïssa i Portugal; si bé no estaven integrats en l’estructura 
organitzativa.

La seva creació tingué una gran transcendència, no tan sols mèdica i científica, 
sinó també simbòlica quant a la cooperació transfronterera.

La participació catalana hi fou decidida i des de el primer moment. El Dr. Josep 
Maria Ramon i Escardó (Tortosa, 1903 – Barcelona, 1958) , que era el president 
de l’Institut Mèdic-Farmacèutic, en fou el representant i un entusiasta propaga-
dor. Llicenciat en medicina a Barcelona el 1923; amplià estudis a Pa4ris. Es de-
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dicà a la Endocrinologia. Fou cap del dispensari de Medicina interna de l’Hospital 
de la Creu Roja. Va ostentar diversos càrrecs polítics després del 1939. L’any 
1948 era comandant honorífic del Cos de Sanitat Militar. Això li va facilitar els 
contactes internacionals sense entrebancs. El mes de juny de l’any 1952 va pro-
nunciar una conferencia al Casal del Metge titulada “Simbolismo y trascendencia 
de la Unión Médica Mediterránea”.

Els objectius principals que guiaren la seva fundació estaven basats en el llati-
nisme, en la defensa de la seva cultura, particularment de l’humanisme, davant 
la creixent influencia del tecnicisme, i en l’enfortiment dels llaços entre els sani-
taris de llengua i civilització neo-llatina de la mediterrània occidental. Entre les 
diverses activitats promogudes per la UMML es poden mencionar: la celebració 
periòdica de congressos i reunions en diferents ciutats de la mediterrània, la 
coparticipació en estudis científics, l’intercanvi d’estudiants entre facultats de 
medicina, la publicació d’una revista, etc.

Dins l’organigrama de la UMML s’organitzaren diferents seccions o societats es-
pecífiques. Pocs anys després de la seva fundació, estava composta per una 
vintena de seccions: anestesiologia, cirurgia, dermatologia, farmacologia, medi-
cina interna, medicina física, pediatria, urologia ... que es reunien anualment per 
separat i cada tres anys conjuntament en una reunió plenària.

Una secció molt activa fou la Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí (SFML). 
A l’origen d’aquesta estan els contactes del doctor Jesús Isamat i Vila amb di-
versos col·legues francesos, que idearen la seva creació després d’unes quantes 
reunions celebrades a França. Finalment, en el marc del Primer Congrés Interna-
cional de Medicina interna del Mediterrani occidental, es constituí formalment la 
Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí, el 2 de maig de 1953, a Palma de 
Mallorca. 

A l’acte fundacional hi assistiren una bona representació catalana. A més d’Isa-
mat, els doctors Antoni Esteve Subirana de la industria farmacèutica, Ramon San 
Martin Casamada, Josep M. Pla i Dalmau de la Universitat de Barcelona, i els 
doctors Etienne Canals, de la Universitat de Montpeller, i Pietro Mascherpa, de la 
Università di Pavia, entre d’altres.

L’ànima d’aquest projecte fou Jesús Isamat Vila (Olot, 1895 – Barcelona, 1981) 
. Fou el director farmacèutic de la farmàcia de l’hospital Clínic de Barcelona. 
Professor d’història de la farmàcia a la facultat de Farmàcia de la Universitat 
de Barcelona. Membre numerari de les Acadèmies de Farmàcia i de Medicina 
de Barcelona. Ingressà en aquesta última l’any 1948, amb un discurs sobre 
Importancia de la tensión superficial en algunos preparados galénicos. També hi 
llegí la lliçó inaugural de curs l’any 1966 amb el tema Panorama de la industria 
farmacèutica. Germà del metge Fabià Isamat i Vila.

La Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí, s’estructurà internament en tres 
grups nacionals autònoms, un per cada estat, reunits sota un consell directiu 
format per tres vicepresidents, un per cada grup. El primer vicepresident espanyol 
fou el doctor A. Esteve Subirana, fins a l’any 1962. Els congressos de la SFML, 
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amb una periodicitat bianual, tingueren lloc a: Montpeller (1954), Barcelona 
(1956), Pavia (1958), Marsella (1960), Palma de Mallorca (1962), etc. 
D’altra banda, la Societat edità una publicació periòdica de caràcter científic i 
professional amb el nom de Pharmacia mediterranea (1956-1980), amb treballs 
d’autors d’aquest mateix àmbit geogràfic.

EL “CERCLE MÉDICAL” I EL “CERCLE FARMACÈUTIC” DE L’”INSTITUT 
FRANÇAIS” DE BARCELONA

L’”Institut Français” és una institució educativa i cultural de l’estat francès, 
present en diferents llocs del món, per projectar-hi la seva cultura. Durant el 
primer període del franquisme , aquesta institució, a traves de: les tertúlies, les 
conferencies, la biblioteca i les borses d’estudi i d’intercanvi, oferí aixopluc i un 
espai de llibertat i d’interrelació científica i professional als metges i farmacèutics 
catalans.

Si bé les relacions mèdiques a banda i banda dels Pirineus no eren noves, ja que 
gaudien d’una llarga tradició, les noves circumstancies obligaren a replantejar-
se i buscar l’aixopluc d’una institució oficial, constituïda com una extensió de la 
Universitat de Tolosa del Llenguadoc.

L’aïllament a que fou sotmesa tota la societat catalana, fou superat amb imaginació 
i una forta voluntat per una part del món mèdic català subsistent a la guerra, 
que trobà en el director de l’Institut Fraçais de Barcelona, Pierre Deffontaines, un 
promotor i impulsor dels “Cercles” .

Deffontaines tingué l’encert de conjuminar la promoció de la llengua i la cultura 
francesa, amb la protecció i el recolzament a la cultura catalana, bandejada 
i perseguida pel propi estat. Per canalitzar i assolir aquest segon objectiu es 
crearen en el si de l”Institut Fraçais una sèrie de “Cercles” on es reunien els 
seus membres per afinitats culturals o professionals. Els Cercles no tenien una 
configuració ni un funcionament homogeni. Podien rebre el nom d’una personalitat 
rellevant del seu àmbit. Tenien un director francès i un president i un secretari 
autòctons. Per a les seccions de ciències , la directora fou Mlle. Marie Louise 
Josien (fins a l’any 1948); Marguerite Cordier (fins a l’any 1952), nomenada 
Acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 
1951, i també de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona l’any 1956; J. 
Depraz, a partir del 1953, etc.

CERCLE MÈDIC 

Cercle médical, Cercle des medecins, Cercle Médical Franco-espagnol, foren 
algunes de les denominacions usades pel col·lectiu de metges, presidits pel 
professor Agustí Pedro i Pons, que des de 1944, contava amb un nodrit grup 
de membres, entre 100 i 150, que actuaven també com a representants de les 
diferents institucions mèdiques del nostre país: la Universitat de Barcelona, la 
Reial Acadèmia de Medicina, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, el Casal del 



194

Ferran Sabaté Casellas; Elisenda Neema Sabaté Pérez

Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 189-200, ISSN: 0213-0718

Metge, així com de centres hospitalaris: Hospital d’Infecciosos, del Sagrat Cor, 
etc.

Entre els seus membres destacats cal mencionar a: Antoni Subirana, Lluis Trias 
de Bes, Máximo Soriano Gimenez, Vicens Carulla Riera, Francesc Gallart Mones, 
Frederic Corominas i Pedemonte, Ramón Sarró i Burbano, Antoni Puigvert, Caña-
dell, Barraquer Ferrer, Pere Piulachs i Oliva, Victor Conill, Salvador Gil-Vernet, 
Xavier Vilanova i Montiu, j. Soler i Roig, J. Reventos i Bordoy, A. Carreras Verda-
guer, Balcells Gorina, Garcia Tornel, etc. I entre els estudiants i becaris: J.A. Salvà 
i Miquel, que fou secretari del Cercle, Lluis Oller Daurella , Joan Ripoll, Cristobal 
Lamotte de Grignon, Joaquim Piñol, Jaume Rotés i Querol, Masó Subirana, etc.

Una de les tasques dels Cercles era aconsellar en l’elecció de candidats a les 
beques que eren gestionades per l’Institut Francès de Barcelona. Les beques 
atorgades per l’Estat francès eren molt apreciades pel fet de representar una 
oportunitat per a accedir a un coneixement, del qual Espanya n’estava al marge 
en els anys 40 i 50.

La biblioteca i l’hemeroteca, junt amb la donació de llibres francesos a centres 
clínics públics o privats, foren altres canals de comunicació amb l’exterior. A l’he-
meroteca es podien consultar les revistes: Revue Médicale Francaise, La France 
Médicale, Le medecin Français, Journal de médecine de Lyon, Diagnostic et Trai-
tements, Revue de paludisme, etc. A demes, la biblioteca continuà essent un lloc 
de referencia per a l’estudi de la literatura mèdica catalana .

L’activitat principal foren els cursos i conferencies dictats per personalitats cien-
tífiques franceses en centres clínics o acadèmics de Barcelona (veure Annexes 
1 i 2). També els col·loquis i projeccions de cinema científic al mateix Institut. 

Cal mencionar els homenatges dedicats a personalitats científiques rellevants, 
com la “Semaine Pasteur”, organitzada per l’Institut amb la col·laboració del 
Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, al desembre de 1945, per 
commemorar el cinquantenari de la mort de Pasteur, amb el programa següent: 
dilluns 17 al Casal de Metge, el Dr. A. Oriol Anguera parlà “A propòsit de Pasteur: 
una meditació sobre el geni”, amb el passi d’un documental sobre l’Institut Pas-
teur de Paris; dimarts 18, al cinema Astória “Tragédie de Louis Pasteur”; dime-
cres 19, a la Reial Acadèmia de Medicina, Pere Gonzalez, director del Laboratori 
Municipal de Barcelona, parlà “Les antigènes en l’oeuvre de Pasteur”; dijous 20, 
a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, Miguel Bastos Ansart parlà “De Pasteur a 
la chirurgie moderne en passant per Lister”; divendres 21, Josep Estellés , antic 
membre de l’Instituto Nacional de Sanidad, “L’enthousiasme de Pasteur”, i una 
recepció el dissabte 23 .

A l’any següent, s’organitzà un homenatge al doctor Turró ; l’any 1951, al doctor 
Orfila; i l’any 1960, Antoni Puigvert parlà “Una gran figura medica hispano-
cubana en la Sorbona, el doctor Albarrán” en el centenari del seu naixement.
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CERCLE FARMACÈUTIC

També mencionat com: Cercle des Pharmaciens, o Cercle d’Etudes pharmacèu-
tiques, s’organitzà cap a l’any 1946. Tenia una important participació del món 
acadèmic, universitari i de la indústria farmacèutica. 

Entre els seus membres trobem a : Ramón San Martin Casamada (degà de la 
Facultat i president del Cercle); Mariano Losa Espanya (vici-president del Cercle 
i representant de l’Acadèmia de Farmàcia); Jesús Isamat Vila (secretari del Cer-
cle); Pere Puig Muset (Col·legi de farmacèutics); Josep Amargos Anoro (laborato-
ris Andreu); Antoni Esteve (laboratoris Esteve); Isidre Bultó Blajot; Miquel Amat 
Barges; Eliseo Gaston de Iriarts Sanchiz, etc.

GRUPS DE “RESISTÈNCIA”

Amb una activitat semi-clandestina, no han deixat quasi rastre i els coneixem 
per les memòries d’alguns dels seus protagonistes. El Cercle Turró, del que en 
formaren part els germans Josep i Antoni Oriol Anguera, Josep Estelles, els Ca-
sanelles, els Folch i Pi, B. Rodriguez Arias, Valero; el professor Joaquim Trias i 
Pujol, Moises Broggi , entre altres.

Aquest grup, en contacte i relació amb els metges catalans exiliats a França, 
aglutinats pel professor Jesús M. Bellido i Golferichs a l””Agrupació de Metges 
Catalans pro renovació de la Medicina” , presentaren a Barcelona algunes de les 
seves conclusions en dues conferencies, el 29 de desembre de 1947, “Crisis en 
la medicina actual (perspectiva para una medicina pròxima)” presentada pels 
doctors Joaquim Trias i Pujol i Antoni Oriol i Anguera; i el 28 de febrer de 1948, 
“¿Medicina libre o Medicina planificada?”.
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ANNEX 1

Conferencies de la Secció de Ciències: Cercle mèdic i Cercle farmacèutic segons el “Bulletin 
de l’Institut Fraçais en Espagne”

Mlle. M.L. Josien: “Pour les Scíences”; Cercles d’Etudes. (novembre 1946, núm. 12)

Mlle. Josien: “Diastases: Qu’est ce une diastase?. Activite diastasique et constitution 
chimique”. (decembre 1946, núm. 13)

Mlle Josien: “Les diastases holoproteiques, métalloproteiques et nucleoproteiques”. (gener 
1947, núm.14)

Mlle. Josien: “Les diastases cromoproteidiques”, “Les phosphatases: role physiologique. 
Importance de la phosphatasemie”, “Peroxydases et catalases”, “Les diastases au 
service de l’energie muscullaire”. (febrer 1947, núm. 15)

Mlle. Josien: “Les cytocromes”. (març 1947, núm. 16)

Presentació del llibre: “Chimie des diastases”. (abril 1947, núm. 17)

Dr. Merle d’Aubignè: “La chirurgie des accidents, sa place dans l’organisation sociale”; 
conferencia a la Facultat de Medicina de Barcelona (novembre 1947, núm. 21)

Dr. Tournay, de Paris: “Le sommeil et son exploration”

Dr. Tavernier de Lyon: “Les acquisitions nouvelles de la chirurgie ortopédique”.  (desembre 
1948, núm. 30)
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Exposition Médicale (del 18 al 25 de febrer)

Films: “Combat pour tous” (lluita antituberculosa)
 “Nos petits” (higiene de la infància)
 “L’enemi secret” (lluita antiveneria)
 “L’oevre scientifique de Pasteur” (març-abril 1949, núm. 33)

Oriol Anguera, de la Universitat de Còrdova Argentina): “L’homme devant la science 
actuelle”. (maig 1949, núm. 34)

Mlle. Cordier: “Le microscopi electròniques et son application en biologie” 

Rene Fabre, degà de la Facultat de Farmàcia de Paris: “La science des poisons et sa valeur 
sociale”. (juny 1949, núm. 35)

Marguerite Cordier: “Les rayons X et leurs Applications” (decembre 1949, núm. 38)

Luis Trias de Bes: “La medicina de medio siglo”. (març 1950, núm. 40)

M. P. Cordier: “L’optique électronique”. (abril 1950, núm. 41)

Paul Cordier: “La science au service de la therapeutique”

Avec film: “hitoire de la Pharmacie”

Facultat de Farmàcia: “L’histamine et les antihistamíniques”

Avec film: “L’experimentation des techniques sur l’animal” (juny 1950, núm. 43)

Marie-Therèse François, professeur a l’Universite de Nancy: “La lutte contre la lèpre: les 
nouvelles thérapeutiques françaises” (novembre 1950, núm. 45)

Documentals: “Gastrectomia” i “Cancer de laringe” (28-II-1952)

Margerite Cordier: a la Real Académia de Medicina de Barcelona “Applications biològiques 
des ultra-sons” (març 1951, núm. 49), “Les isotopes radioactifs en Biologie” (11-
XII-1951)

Polonowski, de la Facultat de Medicina de Paris: “Les physiologistes français: de Claude 
Bernard a Charles Richet”.

Polonowski: conferencies-lliçons a la Facultat de Medicina de Barcelona.

Janot, de la Facultat de Farmàcia de Paris: “Ciquante ans d’industrie pharmacèutique 
francaise”.

Janot: tres conferencies a la Facultat de Farmàcia de Barcelona.

Dr. Joan Obiols, dels Dispensaris d’Higiene Mental de Barcelona, dins la “Tercera setmana 
d’Higiene Mental de Barcelona” (maig-juny 1951, núm. 51)

Paul Cordier: “Isotopes radioactifs en biologie”, a la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. (gener 1952, núm. 55)

Paul Cordier: “Jean Rostand: un biologiste phylosophe”

Etienne Canals, de la Facultat de Farmàcia de Montpeller: “L’emission de radiations par 
les êtres vivents”

Etienne Canals: “Radioisotopes en biologie”, a la Facultat de Farmàcia de Barcelona. (juny 
1952, núm. 59)

Rene Hugenin, de l’Institut Gustave Roussy: “Le càncer des jeunnes”

Rene Hugenin: “Les formes evolutives de la maladie cancéreuse”, a la Facultat de Medicina 
de Barcelona. (març 1953, núm. 65)

Film: “Curares et curarisants de syntèse”

Film: “La maladie de Parkinson”, amb la col·laboració dels laboratoris <Specia>. (abril-
maig 1953, núm. 66)
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M. Cordier: “La chromatographie”. (novembre 1953, núm. 69)

M. Cordier: “La polarographie”

M. Cordier: “Les derniers progrés de la spectrographie”. (febrer-març 1954, núm 72)

Raymond Charonnat, professor de la Facultat de farmàcia de Paris: “L’homme et les 
poisosns”. (abril 1954, núm. 73)

Jean-Emile Courtois, professor de la facultat de Farmàcia de Paris: “Relation entre 
qualques enzymes et diverses maladies”. (abril 1963)

ANNEX 2

Activitats de la Secció de Ciències, segons els “Rapports” anuals de l’Institut Français de 
Barcelona

1944

Heizt-Boyer: “L’homme et la maladie”

1945

Heinzt-Boyer: “Càncer de pròstata” a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 

Heinzt-Boyer: conferencia a l’Hospital de Sant Pau i realitzà una sessió operatòria.

G. Marion: “Tuberculosi del ronyó” a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques

1946

Louise Josien, donà un curs sobre:  “La chimie des hormones “

L. Tavernier, professor de Cirurgia infantil i ortopèdia de la Facultat de Medicina de Liò: 
diverses conferencies i participació al “Cursillo monográfico de Traumatologia” a la 
Facultat de Medicina de Barcelona.

1947

Mallet-Guy, professor de la Universitat de Liò

1948

Bernard Fey, professor d’Urologia de la Facultat de Medicina de Paris

1949-1950

Jacques Leveuf, participà en un curs de traumatologia

Dr. Gosset, participà al “II Curso intensivo de cirugia del aparato digestivo”

Dr. Simonnet, de la Facultat de Medicina de Paris, pronuncià dues conferencies a la 
Facultat de Medicina de Barcelona i fou rebut con a acadèmic corresponent de la 
Real Academia de Medicina de Barcelona.

Dr. Mollaret, de l’Institut Pasteur, fou rebut com a acadèmic corresponent de la Real 
Acadèmia de Medicina de Barcelona.

Guy Laroche, de la Facultat de Medicina de Paris, participà en un curs d’Endocrinologia a 
la Facultat de medicina de Barcelona.

Laubry, realitzà sessions clíniques a l’Hispital d’Infecciosos; Societat de Cardiología 
de Barcelona; i fou rebut coma Acadèmic corresponent de la Real Academia de 
medicina de Barcelona.

Professor Rene Fabre, dona tres conferencies a la Real Academia de Medicina, a la Facultat 
de Farmàcia i al Col.legi de farmacèutics de Barcelona.

M.A. Pacault, membre del CNRC: “Études des structures par voie magnètiques. Reaction 
entre le magnetisme de certains corps et leurs propiétés biològiques (propi´rtés 
cancérigiques et mitoclassiques)” a la Reial Academia de Medicina de Barcelona.
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Juliard, director del Centre de transfusió i reanimació de l’Armada francesa, recepció a 
l’Institut Français de Barcelona.

Kopaczewski, invitat per la Societat de Fisiología a donar una conferencia: “Claude Bernard 
o l’sperit scientifique” ; nomenat membre honorari de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona, on pronuncià la conferencia: “Le diagnòstic précoce du càncer”.

Paul Cordier, professor de la Facultat de Farmàcia : “La science au service de la 
thérapeutique”, i el documental “Histoire de la Pharmacie”a l’Institut Français l’11 
de maig de 1950.

1956-1957

R. Diatkine, de l’Institut de Psicoanàlisi de Paris: “Les conceptions actuelles sur la 
formation du caractere”.

1958-1959

Lucien Viborel, secretari general de l’Union pour l’education sanitaire de la population, 
presentà un film d’educació sanitària.

Documentals sobre noves tècniques exploratòries i quirúrgiques: “Endoscopia”.

Comunicació al :  XIXè Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, P uigcerdà, 
10- 12 j uny 2016.

Còpia del llibre d’actes de la RAM de Barcelona, amb el nomenament de la Dra. Margueritte 
Cordier com a acadèmica corresponent estrangera
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Portada de la Geografia dels Països Catalans, 
de P. Deffontaines

Pierre Deffontaines, director durant 
25 anys de l’Institut Français de 
Barcelona, que facilità  el manteniment 
de l’obertura de Catalunya  a la cultura 
europea en una etapa difícil.

Placa oferta per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2008, en homenatge a Pierre Deffontaines.
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA MEDICINA EN CHILE:  
LA OBRA DE EDUARDO CRUZ COKE: “PROCURAR CURAR  

Y ALIMENTAR AL NIÑO ANTES DE QUE NAZCA”

ESTAY SEPÚLVEDA1, Juan Guillermo; MONTEVERDE SÁNCHEZ2, Alessandro; 
CRESPO1, Julio E.; Alex VÉLIZ BURGOS1

(1) Universidad de Los Lagos, Chile; (2) Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación, Chile

Resumen: Sin lugar a dudas, las obras de grande mujeres y hombres trascienden fron-
teras. Y no existe mayor frontera a trascender que la de la salud humana y primordial-
mente la de los niños, niñas y jóvenes: he ahí el porvenir. En la vida y obra del Doctor 
Eduardo Cruz Coke podemos apreciar dicha preocupación por los más desvalidos. Du-
rante su corta -y fructífera- estadía en el Ministerio de Salud de Chile, logró colocar los 
cimientos de lo que podríamos llamar la Salud Materno-Infantil y la Salud y Bienestar 
Colectivo. No solamente él observa que el cuerpo humano debe estar sano, sino que, la 
sociedad en su conjunto. Un claro ejemplo de su labor médica y política la encontramos 
en la presentación al Congreso Nacional de la Ley de protección de la Infancia, la cual 
también abarcaba a la madre del infante. Por primera vez se da a conocer un documento 
inédito que descansa en el Archivo Nacional de Chile y que era necesario entregar a la 
academia para su estudio.

Palabras Claves: Eduardo Cruz Coke, República de Chile, Ministerio de Salubridad, In-
fancia, Alimentación 

INTRODUCCIÓN

La historia de la medicina en Chile se encuentra en la obra de Ricardo Cruz Coke. 
Y si bien es cierto, otros destacados historiadores y médicos han contribuido 
al desvelamiento de ella, la obra de Ricardo Cruz Coke es lectura obligatoria 
para conocer, entender y comprender el pretérito médico de la FinisTerrae, como 
se conoció en el descubrimiento y la conquista hispana a este largo y angosto 
territorio.Y no es al azar que el destacado médico e historiador chileno se sumer-
giera en sus recónditos archivos, tanto a nivel nacional como mundial, ya que su 
vida estuvo marcada por la historia1.

Hijo del médico y político chileno Eduardo Cruz Coke, Ricardo vivió desde niño 
el devenir de la medicina y la república. Y estos dos conceptos en él y su padre 

1.  Tuvimos el gran privilegio de compartir cátedra con el Doctor Ricardo Cruz Coke en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, al dictarse por parte de los autores las cátedras de Historia de la 
Medicina Universal e Historia de la Medicina en Chile, respectivamente. Los autores al mismo tiempo, 
agradecen la cordialidad y fraternidad de los funcionarios del Archivo Nacional de la Administración, 
quienes en todo momento estuvieron llanos a lo solicitado. 

Gimbernat, 2016 (**) 66, 201-218
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se encuentran indisolubles. Y he aquí en donde este artículo hace memoria a los 
dos médicos Cruz Coke. Por una parte, la monumental obra del Doctor Eduardo 
desde la medicina y la arena política entregando sendas leyes y reglamentos 
que redundaron en la salud pública del país y la del Doctor Ricardo, que buceó 
años tras años en los mares de la historia de la salubridad para el rescate de la 
memoria y su preservación2.

Lo que presentamos es una breve reseña de la vida y obra de Eduardo Cruz 
Coke, que ha sido rememorada excelentemente por su hijo en el artículo titulado 
“Historia de la obra científica de Eduardo Cruz Coke Lassabe”, aparecido en la 
Revista Médica de Chile del año 2001 y el sacar a la luz por para la historia de 
la medicina de un documento inédito que descansaba en el Archivo Nacional y 
que tiene que ver con el Mensaje al Congreso Nacional del Proyecto de Ley que 
creaba la Junta Central de protección a la Infancia.

He aquí en este Mensaje ante los “Conciudadanos del Senado y de la Cámara de 
Diputados”, que lleva las firmas del Presidente de la República don Arturo Ales-
sandri Palma y del Doctor Eduardo Cruz Coke, a la fecha Ministro de Salubridad, 
Previsión y Asistencia Social, donde se aprecia no solamente al político, sino que, 
al médico: entregado cien por ciento a la salud de la población nacional toda, sin 
clasificar a sus habitantes en clases sociales y con una mirada de estadista digna 
de todo gran ser humano.

DESARROLLO

En las aulas de la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, se desem-
peñó gran parte de su vida académica el Dr. Eduardo Cruz Coke. Su trayectoria se 
iniciaba como profesor de Química Fisiológica y Patología a partir del año 1925 
hasta 19623. 

Partimos señalando su trayectoria docente, porque su presencia como activo 
médico e investigador innovador, dejará huellas profunda en el ámbito científico 
y también como innovador en su campo. 

Su presencia ha quedado plasmado en trabajos profundos y específicos de su hijo 
Dr. Ricardo Cruz Coke Madrid, también facultativo de la Universidad de Chile4. 
2.  No solamente la medicina y su historia se encuentran presente en la obra del Doctor Ricardo Cruz 
Coke, también una de las mejores obras de la historia electoral chilena. Contaba el Doctor Ricardo, 
que su padre lo llevaba a recorrer los locales de sufragio y él, siendo niño, iba anotando en una 
pequeña libreta los resultados de las elecciones, llegando a acumular libretas tras libretas, lo que lo 
llevó con el tiempo a profundizar en sus estudios políticos y publicar su libro “Historia Electoral de 
Chile: 1925-1973”.
3.  Esta biografía está basada preferentemente en un artículo realizado por otra gran figura de la 
medicina chilena. “Ricardo Cruz-Coke Madrid. Historia de la obra científica de Eduardo Cruz-Coke 
Lassabe. En Revista Historia de la obra científica de Eduardo Cruz-Coke Lassabe. Cruz-Coke M., 
Ricardo, Rev. méd. Chile [on line] 2001, vol. 129, n°4, pp. 447-455.
4.  “Ricardo Cruz-Coke Madrid nació en Santiago de Chile el 13 de agosto de 1925 y falleció el 
26 de octubre del 2016. En 1950 obtuvo el título de Médico Cirujano, en la Universidad de Chile. 
Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de París en el Hospital Broussais (1954) y en el 
Hospital Necker (1957). Complementándolos en la década de 1960 en el Hospital Johns Hopkins de 
Baltimore, el principal Centro de Geriatría en Norteamérica. Durante toda su carrera se comprometió 
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Eduardo Cruz Coke nacía en el puerto de Valparaíso en el año de 1899 realizando 
“sus estudios en el colegio de los Sagrados Corazones de esa ciudad, y de medi-
cina en la Universidad de Chile, recibiéndose de médico en 1921. Durante sus 
estudios universitarios fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de 
Estudiantes Católicos (ANEC) lo que da cuenta de su interés por la política. Fue 
ayudante del profesor Juan Noé5 y siguió la carrera académica siendo nombrado 
muy joven profesor titular de Química Fisiológica y Patológica en 1925, siendo 
designado secretario de la Facultad de Medicina en 1931. Por invitación del rec-
tor de la Universidad Católica, Mons. Carlos Casanueva, colaboró en la fundación 
de la Escuela de Medicina de 1930”6. 

Por otro lado y en su ascendente carrera académica, va a desarrollar, los bene-
ficios de la nutrición desde la visión científica y sus aplicaciones en la salud y 
mejoría de la población, como se indica a propósito de su clase inaugural del año 
1928 cuando se refería con el siguiente título: ”Los equilibrios alimenticios y la 
alimentación del pueblo chileno”. En base a encuestas de alimentación el autor 
analizó las bases químicas y fisiológicas de la nutrición y concluyó con recetas de 
fomento a la calidad de la alimentación y a la necesidad de fortificar los alimen-
tos para mejorar la alimentación del pueblo chileno. Esta doctrina alimentaria fue 
implementada en las décadas siguientes por el autor y sus discípulos”7.

Por otro lado, Eduardo CruzCoke se desempeñará en una nueva faceta de su 
intensa y activa vida profesional, que lo convoca a realizar con optimismo este 
nuevo desafío. Este desafío fue producto de su capacitado liderazgo en el campo 
científico entre los años de 1937 a 1964. La política lo llamaría a desempeñarse, 
con la mirada del científico, pero con una gran humanidad y visión de futuro. Su 
dinámica presencia en la academia científica y su humanidad en el campo social 
eran parte de los argumentos para que fuese convocado a participar en política 
contingente y es así que fue nombrado Ministro de Salubridad el 15 de enero de 
19378. 

Las políticas a favor de la madre y el niño fueron continuadas por sus sucesores en 
el Ministerio de Salud, por sus amigos médicos, como Salvador Allende Gossens 
como Ministro del Presidente Pedro Aguirre Cerda (septiembre de 1939 y abril 
1942) y mantenidas en los sucesivos gobiernos no importante su tendencia 
con dedicación exclusiva a la actividad Universitaria, alcanzando la Jerarquía de Profesor Titular de 
la Universidad de Chile” Ver el restante obituario en: Dr. Humberto Reyes B. “Dr. Ricardo Cruz-Coke 
Madrid, Editor Asociado de Revista Médica de Chile”. Rev.Méd. Chile, vol. 144, n°11. Santiago, 
noviembre 2016.
5.  Durante los años que corren entre 1889-1927: “Fue contratado por 17.000 francos anuales 
Giovanni Noé Crevani (1877-1947), médico y zoólogo italiano, el cual llegó al país en diciembre de 
1912 y se hizo cargo de la cátedra en 1913 […]Nacido en Pavía, graduado de bachiller en ciencias 
naturales en 1898 y doctor de medicina en 1902 en Universidad de Roma”. Indagar en: Ricardo 
Cruz-Coke Madrid. Historia de Medicina Chilena. Editorial Andrés Bello. Santiago Chile, pp. 493-
503. 
6.  Ver artículo de Carlos Huneeus Madge y María Paz Lanas. “Ciencia Política e Historia. Eduardo 
Cruz-Coke y el Estado de Bienestar en Chile: 1937-1938”, Historia N°35, Santiago 2002, pp. 155-
186.
7. Eduardo Cruz-Coke Lassabe, “Ricardo Cruz-Coke Madrid. Historia de la obra científica…” op. cit.
8. Ricardo Cruz-Coke. “Los Profesores de la Escuela de Medicina y la Historia Política Nacional 
(1833-1983). En Revista Médica de Chile 11(4): 380-387, abr, 1983.
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político-ideológica. Su continuidad tuvo un impacto muy rápido y efectivo en 
la disminución de la mortalidad infantil. La ley de medicina preventiva ha sido 
considerada como un aporte “verdaderamente revolucionario que marcó una 
etapa en la evolución sanitaria de la nación”9. 

No existe sorpresa en la presencia ni actuación del destacado médico chileno 
-genio por su sabiduría, brillante por sus conocimientos, humano por sus 
alcances-, en la mejora de los niños y la familia de su nación. Iluminado como 
pocos transitó su vida con el horizonte en el presente, sin fronteras en sus logros 
y siempre llamado a la opinión y consejo. 

Destacamos además la presencia de su hija, Marta Cruz Coke, profesora, 
ex Directora de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museo del Estado de 
Chile, que proporciona algunos sentidos y emocionados pasajes de la vida de 
su padre. Al referirse a la actuación política señala lo siguiente: “Eduardo Cruz 
Coke entró de lleno a la arena política en 1946, como abanderado presidencial 
del Partido Conservador. Sus adversarios eran Gabriel González Videla, que 
contaba con el apoyo del Partido Radical, Comunistas y Socialista Auténtico, y 
Fernando Alessandri, apoyado por los Liberales y Agrarios-Laboristas. La elección 
presidencial -efectuada el 4 de septiembre de 1946- dio la mayoría relativa 
a González Videla, seguido de Cruz-Coke. Al no lograr ningún candidato la 
mayoría absoluta para ser proclamado de inmediato Presidente de la República, 
correspondió al Congreso pleno decidir entre las dos más altas mayorías relativas. 
La elección se efectuó el 24 de octubre y favoreció al candidato radical.10”A 
pesar de lograr la máxima aspiración de todo político como es ser candidato 
a Presidente de la República de Chile, según ha descrito Marta Cruz Coke, no 
perdió ni su buen carácter ni menos su espíritu y placer por la poesía, que lo 
retrata en su magnánima expresión como un extraordinario ser humano que ha 
trascendido con su ejemplo de vida.

La formación de un ser humano integral se aprecia en las palabras de su hijo 
Ricardo, a saber, “durante sus breves 2 años en el Ministerio de Salubridad y 
Asistencia Social, además de dictar sus grandes leyes sobre Medicina Preventiva 
(Ley N°6174) y Nutrición de Madre e Hijo (Ley N° 6236) y crear el Consejo 
Nacional de Alimentación, Cruz-Coke apoyó la fundación de importantes 
proyectos médicos públicos. Estos fueron: el Instituto de Traumatología de Chile; 
el Instituto de Medicina Experimental, en que nombró Director a Alejandro 
Lipschutz, Premio Nacional de Ciencias de 1969; la estación antimalárica de 
Arica que dirigía su maestro el Profesor Juan Noé; la Escuela la Higiene de la 
Universidad de Chile antecesora de la Escuela de Salubridad; la creación de 
nuevos laboratorios científicos en las Escuelas de Medicina de la Universidad 
de Chile y de la Universidad Católica de Chile, que había contribuido a fundar 
en 1930 a petición del Rector M. Carlos Casanueva. Así, sus discípulos 
nombrados profesores con nuevas cátedras pudieron montar sus laboratorios en 

9.  Carlos Huneeus Madge, “Ciencia política e historia. Eduardo Cruz-Coke y el Estado Bienestar en 
Chile: 1937-1938”, Historia N°35, Santiago 2002, pp. 17-18.
10. Maureen Lennon Zaninovic. Artes y Letras de el Mercurio. 15 de noviembre de 2015. 
“Testimonios” escrito por Marta Cruz-Coke Madrid. pp. 1 a 3.
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dichas escuelas, que impulsaban sus Decanos Armando Larraguibel y Joaquín 
Luco. Desde el Ministerio, Cruz-Coke apoyó el programa de becas de postgrado 
científicas a Europa, siendo beneficiado entre ellos el Dr. Alfonso Asenjo, Premio 
Nacional de Ciencia 1971, para estudiar neurocirugía, en Berlín”11.

El Proyecto de Ley de que crea la Junta Central de protección a la Infancia, tiene su 
valor en las palabras entregadas en el Mensaje a ambas Cámaras Parlamentarias 
del Congreso Nacional de Chile. En ellas, se hace una referencia a la realidad del 
país y sus habitantes y la revolucionaria propuesta de ingresar a todos los niños 
al cuidado del Estado. Para Eduardo Cruz Coke, la alimentación y el abrigo eran 
piezas claves para el desarrollo del ser humano y de esa manera lo da a conocer, 
como asimismo, la educación desde la más tierna edad de los infantes, incluso 
antes de nacer, y de la madre embarazada.

Creemos que más que el Proyecto de Ley, lo radical de él se encuentra en el 
Mensaje Presidencial, ya que es ahí donde encontramos a Eduardo Cruz Coke 
hablar. He ahí donde habla el Doctor, el Ser Humano.

D O C U M E N T O
R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

M I N I S T E R I O  D E  S A L U B R I D A D , P R E V I S I Ó N  Y  A S I S T E N C I A  
S O C I A L

N °  5 [ e s c r i t o a  m a no e n l a  pa r t e  s upe r i or  de l  D oc um e nt o]  

CO N CI U D A D A N O S  D E L  S E N A D O  Y  D E  L A  C Á M A R A  D E  
D I P U T A D O S 12

E l  t i po de  de s a r r ol l o de  l a  A s i s t e nc i a  S oc i a l  e n Chi l e  ha  he c ho que  e l  
pr obl e m a  de  l a  pr ot e c c i ón a  l a  i nf a nc i a  ha ya  s i do a bor da do e n e l  pa í s  por  
e t a pa s  i nc om pl e t a s  e n m e di o de  una  l a bor  poc o c oor di na da , c on di s pe r s i ón de  
e s f ue r z os  y s i n una  pol í t i c a  d e  c onj unt o que  pe r m i t i e r a  e l  m a yor  r e ndi m i e nt o 
hum a no de  l o s  di ne r os  i nve r t i dos  c on e s e  obj e t o.

Com o s uc e de  e n t odos  l os  pa í s e s  de  gr a n m e nt a l i da d, e l  pr obl e m a  de l  ni ño s e  
pr e s e nt a  e n Chi l e  e n uno de  l os  a s pe c t os  m á s  i m por t a nt e , por  e l  de  una  gr a n 
m or t a l i da d i nf a nt i l , e s pe c i a l m e nt e  e n e l  pr i m e r  m e s  de  vi da , pr obl e m a  r e l a c i o -
na do c on c i r c uns t a nc i a s  e c onóm i c o- s oc i a l e s , de  e duc a c i ón y de  hi gi e ne , que  
e l  G obi e r no e s t á  e m pe ña do e n s ol uc i ona r .

11.  Eduardo Cruz-Coke Lassabe, “Ricardo Cruz-Coke Madrid. Historia de la obra científica…” op. 
cit.
12.  En el original aparece la palabra CAMRRA en vez de CÁMARA
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F r e nt e  a  e s t a  c i r c uns t a nc i a , que  s e  pr e s e nt a ba 13 c om o l a  m á s  ur ge nt e  de  r e m e -
di a r , e l  G obi e r no r e s ol vi ó, de  a c ue r do c on  l a  Ca j a  de  S e gur o O bl i ga t or i o, e x -
t e nde r  s us  s e r vi c i os  de  M a dr e  y N i ño a  t odos  l os  hi j os  de  a s e gur a dos , de s de  s u 
na c i m i e nt o, pa r a  pr e s t a r l e  a t e nc i ón m édi c a  y da r l e s  e l  a l i m e nt o c om pl e m e n -
t a r i o r e que r i d o ha s t a  l os  dos  a ños . Con e s t a  m e di da , que da r á n ba j o un c ont r ol  
m édi c o- s oc i a l , e n e l  t i e m po ne c e s a r i o pa r a  l a  or ga ni z a c i ón  de  l os  s e r vi c i os , l a  
m i t a d de  l os  na c i dos  e n e l  pa í s , e s  de c i r , 70 .00014 ni ños  m á s  o m e nos .

E n c u a n t o a  l a  a t e nc i ón de  l os  ni ños  i ndi ge nt e s  no a s e gur a dos , e l  G obi e r no 
ha  pe ns a do pa r a  no m ul t i pl i c a r  l os  or ga ni s m os  que  s e  oc upa n de  e s t e  pr obl e -
m a , que  e nt r e gá r s e l os  a  l os  m i s m os  Ce nt r os  de  M a dr e  y N i ño de  l a  Ca j a  de  
S e gur o O bl i ga t or i o, pr e vi o p a go que  ha r í a  e l  E s t a do por  e s t a  a t e nc i ón, f ue r a  
una  s ol uc i ón pr á c t i c a  e  i nm e d i a t a , ya  que  l a  Ca j a  di s pone  e n e l  m e di o r ur a l  de  
r e c ur s os  que  no t i e ne  ni ngún ot r o s e r vi c i o ( 250 pos t a s  a hor a ;  m uy l ue go 300) . 
O t r a  s ol uc i ón podr í a  e nc ont r a s e  t a m bi én e n un m a yor  de s a r r ol l o de  l os  Ce n -
t r os  P r e ve nt i vos  de  M a dr e  y N i ño de l  S e r vi c i o N a c i ona l  de  S a l ubr i da d o de  l a  
Beneficencia  siempre que éstos lo icieran coordin ndose entre ellos  con el 
S e gur o O bl i ga t or i o, de  m a ne r a  de  e vi t a r  dupl i c a c i ón de  f unc i one s .

S e  i m pone  pa r a  e s t o un or ga ni s m o que  ha g a  l a  di s t r i buc i ón  de  l a s  a c t i vi da de s  
que  a  c a da  c ua l  c or r e s ponde , s e gún una  c onve ni e nc i a  e c onóm i c a  ge ne r a l , or -
ga ni s m o que  c r e a  e s t e  pr oye c t o de  l e y .

sta atención de madre  ni o se refiere en primer lugar a la protección  vi-
gi l a nc i a  m édi c a  de  l a  m a dr e  e m ba r a z a da . E n e f e c t o. U na  gr a n pa r t e  de  nue s t r a  
mortalidad in antil prematura es unción e clusiva de su estado fisiológico  
pa t ol ógi c o e n l os  úl t i m os  m e s e s  de l  e m ba r a z o:  l úe s  no t r a t a da  o m a l  t r a t a da , 
de s nut r i c i ón, t r a ba j o i na de c ua do.

U na  m a dr e  pr e pa r a d a  pa r a  a l i m e nt a r  a  s u hi j o c on s u pr opi a  l e c he , di s m i nuye  
s u pr oba bi l i d a d de  m ue r t e  e n un 80% . P r e pa r a r  e s a  pos i bi l i da d e s  ha c e r  ve r -
dadera  onda profila ia  a  que procurar curar  alimentar al ni o antes 
de  que  na z c a .

Y a  l a  L e y de  M e di c i na  P r e ve n t i va , a l  pe s q ui s a r  l a s  l úe s  e n  f or m a  s i s t e m á t i c a , 
pe r m i t i r á  c onoc e r  y t r a t a r  a  t i e m po l a s  l úe s  de  l a  f a m i l i a  y s upr i m i r , a de m á s  de  
una  de  l a s  c a u s a s  i m por t a nt e s  de  m or t a l i da d pr e m a t ur a , l a  pr i nc i pa l  c ondi c i ón 
de  nue s t r a  a l t a  m or t i - na t a l i da d ( 7.816 ni ño s  na c i dos  m ue r t os ) .

E n e s t e  s e nt i d o, l a  l a bor  de  l a  vi s i t a c i ón s o c i a l  e s  de c i s i va ,  pue s  a  e l l a  c or r e s -
ponde  l a  pe s qui s a  de  l a  e m ba r a z a da  e nf e r m a  o de s nut r i da .

S e  ha bl a  a quí  de  un a  vi s i t a c i ón s oc i a l  que  no e s t é di r i gi da  a  l a  e nc ue s t a  m e -
r a m e nt e  c ont e m pl a t i va , s i  no ha  de  di s pone r  de  l os  m e di o s  de  da r  s ol uc i ón a  
13.  En el original ambas palabras se encuentran juntas: sepresentaba en vez de se presentaba.
14. En el original el número 7 se encuentra escrito a mano y sobre el mismo, se remarca el mismo 
número también escrito a mano.
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l os  c a s os , c on t a ndo c on una  or ga ni z a c i ón c oor di na da  que  l o pe r m i t a . E n una  
pa l a br a , l a  e nc ue s t a  ha  de  r e a l i z a r s e  e n vi s t a  de  l a  a c c i ón o no r e a l i z a r s e . D e  
otra manera  significa  adem s de la perdida de dinero  una molestia inútil 
producida al indigente sin eneficio paraél  esgraciadamente  una ipertrofia 
de l  c onc e pt o de  l a  vi s i t a c i ón s oc i a l , s i n l a  c or r e s pondi e nt e  s ol uc i ón de l  c a s o, 
ha c e  m uc ha s  ve c e s  que , t a nt o l a s  i ns t i t uc i one s  pr i va da s , c om o públ i c a s , va ya n 
m uc ho m á s  l e j os  e n s u c ur i os i da d de  c om pr oba r  l a  m i s e r i a  de  l os  que  pue de n 
s e r  l os  m e di o s  de  que  di s pone n pa r a  ha c e r l a  de s a pa r e c e r  o a l i vi a r l a .

E s  e n un o r ga ni s m o c oor di na do c om o e l  que  s e  pr opone , e n  donde  l a  vi s i t a c i ón 
social  puede orientar una acción que rinda los ma ores eneficios

N ue s t r a  m or t a l i da d i nf a nt i l  s e  pr oduc e  pr i nc i pa l m e nt e  a nt e s  de l  pr i m e r  m e s  de  
vi da  y va  di s m i nuye ndo r á pi da m e nt e  e n s e gui da , c om o s e  pue de  c om pr oba r  
por  l a s  c i f r a s  q ue  s i gue n, que  c or r e s ponde n a  nue s t r o e j e r c i c i o e s t a dí s t i c o de  
1936.

  F a l l e c i dos  m e nor e s  de  un m e s ……..7.206 15

  “        “     “ “  a ño……......... ...39.56316

  “         e nt r e  1 y 4 a ños …… ... 14.774
  “         e nt r e  5 y 9”  …….... ..... 3.024
  “         e nt r e  10 y 14” ……. ......1.888

a acción preventiva de e  por lo tanto  para ser efica  ser lo m s preco  
pos i bl e . D e  a hí  l a  ne c e s i da d  de  l a  pe s qui s a  de  l a  m a dr e  e m ba r a z a da a  que  
s e  ha c í a  r e f e r e nc i a  m á s  a r r i ba  y de  l a  ne c e s i da d de  l a  de nunc i a  i nm e di a t a  y 
obl i ga t or i a  de  c a da  na c i m i e n t o, c om o que da  c ons ul t a do e n e l  A r t . 13 de  e s t e  
P r oye c t o de  L e y .

L a s  pr i nc i pa l e s  c a us a s  de  m ue r t e  de  l os  ni ños  f a l l e c i do s  m e nor e s  de  un 
a ño, f ue r a  de  l a s  l úe s  de  l os  pa dr e s , e s t á n r e l a c i ona da s  c on e nf e r m e da de s  
r e s pi r a t or i a s  por  e nf r i a m i e nt o ( c oque l uc he , gr i ppe 17, br onc o- ne um oní a )  que  
r e pr e s e nt a n un 30%  de  l a  m or t a l i da d, e nf e r m e da de s  qu e  c or r e s ponde n a  
una  m e nor  de f e ns a  y a  una  f a l t a  de  a br i go , m i e nt r a s  ot r o 30%  c or r e s ponde  a  
e nf e r m e da de s  de  l a  nut r i c i ón, c ondi c i ona d a s  por  l a  i m pos i bi l i da d e n que  e s t á  
l a  m a dr e  de  a l i m e nt a r  a  s u hi j o e n bue na s  c ondi c i one s .

T oda s  l a s  m e di da s  di r e c t a s  qu e  s e  pr e t e n d e n t om a r  pa r a  s ol uc i ona r  l os  c a s os  
una  ve z  pr oduc i dos , s on por  e s o de  m uy e s c a s o r e ndi m i e nt o hum a no, e n vi s t a  
de  l o c ua l  e l  G obi e r no ha  pr op i c i a do una  po l í t i c a  que  pe r m i a  c oge r  e n s u c a us a  
m i s m a  e l  or i ge n de  t o dos  e s t os  m a l e s  que , s i  bi e n t i e ne  un de nom i na dor  c om ún 
de  t i po e c onóm i c o, l o t i e ne n t a m bi én e n un a  m a l a  or ga ni z a c i ón y di s t r i buc i ón 
15. En el original escrito a mano.
16. En el original escrito a mano.
17.  En el orinal con doble letra p, grippe, en vez de gripe.
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de los eneficios que el stado da a los económicamente dé iles por medio de 
s us  C a j a s  y S e r vi c i o de  A s i s t e nc i a  y S a l ubr i da d.

E n e s t e  s e nt i do, e l  pr oye c t o de  l e y , no c r e a  nue va  bur oc r a c i a , pe r o di s pone  e l  
mejor aprovec amiento de los ienes fiscales  semi fiscales  de sus acultades 
l e ga l e s .

S i  s e  ha c e  r e f e r e nc i a  e n e s t a  pa r t e  de l  M e ns a j e , a  l a  m a dr e  y a l  ni ño c om o una  
ve r da de r a  uni da d, e s  por que  l a  a t e nc i ón pr e - na t a l  y l a  pr ot e c c i ón e c onóm i c o-
s oc i a l  de  l a  m a dr e  d ur a nt e  l a  l a c t a nc i a  s on i ns e pa r a bl e s  y de c i s i vos  f a c t or e s  
pa r a  l a  vi da  d e l  ni ño.

PROBLEMA DEL PRE-ESCOLAR

Además del problema enunciado, existe en Chile uno que se refiere al niño de 
2 a 7 años. Estos que llegan a la suma de 700.000 representan la edad pre-
escolar. Hay entre ellos, abandonos, indigentes y enfermos que requieren a su 
vez atención y protección. Los organismos que se han encargado parcialmente 
de esta labor: Beneficencia, Sanidad, Consejo del Niño, Protectora de la Infancia, 
Cruz Roja y otras instituciones, necesitan unir sus esfuerzos y repartir sus 
funciones para mayor eficacia de su acción, evitando la interferencia, pérdidas 
de iniciativas semejantes sin una pauta de asistencia y protección en relación a 
la urgencia relativa de los problemas que los coloque en una perspectiva orgánica 
de realización.

Los instrumentos de acción que en este sentido hay que desarrollar y que 
actualmente existen sólo en Santiago y en estado de rudimento son:

1) La colocación familiar, tanto agrícola como urbana, de la cual una espléndida 
experiencia en la Casa Nacional del Niño, útil también para el lactante, plantea la 
solución inmediata para todos aquellos abandonados o indigentes que no tienen 
posibilidades de medio familiar propio adecuado.

Es cierto que la colocación familiar exige un control riguroso; pero hay necesidad 
de reconocer que es mucho mayor de lo que pudiera creerse el número de familias 
modestas o bien organizadas que están dispuestas a recibir a los pequeños 
pensionistas que quiere proteger este proyecto, dando garantías morales y de 
conciencia maternal suficiente para una suma de dinero que, para el Estado, 
resulta muy conveniente frente a los gastos que le significa la casa de salud o el 
asilo.

La orientación económica de la Beneficencia hacia la explotación directa de sus 
predios agrícolas, permitirá constituirlos en corto plazo como verdaderos centros 
de colocación familiar, mecanismo perfecto de ayuda social, sobre todo para el 
pre-escolar abandona que, de ese modo, es devuelto a la tierra y a la educación 
activa de un trabajo sano, fuera de la ciudad, en un medio familiar que la 
Asistencia Social procura perfeccionar en sus explotaciones.
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Es voluntad del Gobierno que, de la misma manera, todas las explotaciones 
agrícolas fiscales y semi-fiscales, que son muy numerosas, contribuyen a formar 
estos centros agrícolas de colocación familiar.

2) El subsidio familiar, controlado para aquellos niños que, en su propio 
medio familiar, con una pequeña ayuda suplementaria a sus padres, pudieran 
desarrollarse en buenas condiciones. Este subsidio es especialmente importante 
en los casos de ausencia o de enfermedad de la madre que tiene que dejar a su 
familia pequeña completamente abandonada. El Estado debe hacerse cargo en 
principio de toda familia menor sin recursos, con mayor razón cuando se trata 
de una ayuda temporal mientras se mejoran los padres o se compensan sus 
deficiencias.

3) El Centro de Defensa o Jardín Infantil, llamado así a un lugar de asistencia 
provisoria del niño durante el día mientras sus padres están en el trabajo, 
sitio en el cual, durante las horas en que éstos ganan el sustento, se le educa, 
entretiene y alimenta. Estos Centros cumplen una triple finalidad: educacional, 
fisiológica y práctica, orientando los primeros gestos del niño, entreteniéndole 
convenientemente y permitiendo a los padres asistir a su labor diaria sin 
preocupaciones. Actualmente, el Consejo de Defensa del Niño posee sobre el 
particular una experiencia de gran interés que hay que extender a todo el país.

4) El Asilo, para aquellos niños que las circunstancias de su fisiología y psicología 
impida dirigir hacia la colocación familiar.

5) El Preventorio, lugar de reposo y alimentación conveniente en un clima 
adecuado para aquellos niños que deben ser retirados temporalmente, por 
indicación médica, de un medio ambiente infectado o deficiente.

6) El Hospital: Por fin, nos ha faltado referirnos al Hospital, que, en las ciudades 
donde existen debieran ser los centros de gran parte de la protección infantil, 
como principian a serlo en Santiago; hospitales que, por lo demás, representan 
los únicos centros posibles de educación médica de los elementos humanos que 
han de intervenir en esta labor; pediatras, matronas y enfermeras especializadas. 
Aquí cabe la coordinación entre el Hospital de Niños y Maternidad, sus servicios 
anexos y la tuición que deben ejercer sobre gran parte de la protección de la 
primera infancia.

Se han citado algunos instrumentos de acción de los cuales se podría disponer 
en forma más adecuada.

Estos instrumentos de protección y asistencia de la edad pre-escolar, distribuidos 
entre diferentes organismos, sin una unidad que permita prolongar la acción de 
uno en la de otro quedan sometidos en este Proyecto de Ley a la dirección suprema 
de una Junta Central técnica y administrativa y a una ejecución descentralizada 
a cargo de las Juntas Provinciales y, a la vez, única, encargada al Secretario 
General.

Es necesario que, tanto la Dirección General de Sanidad como los Servicios de 
Beneficencia y Asistencia Social puedan disponer así de todos los medios que 
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la Nación tiene a su alcance para cumplir sus funciones propias y no sólo de 
algunos.

EL PROBLEMA ESCOLAR

El problema de la protección del escolar se presenta principalmente relacionado 
con:

1) La ayuda y protección al escolar indigente actualmente a cargo de las Juntas 
de Auxilio Escolar y del Consejo del Niño.

Actualmente, las Juntas de Auxilio disponen de poco dinero y realizan, por lo tanto 
una labor imperceptible y un tanto anárquica dentro de una mucha autonomía, 
tanto en lo que se refiere a los regímenes escolares que disponen como a las 
demás ayudas que prestan al niño.

Según las encuestas realizadas, se puede decir que más de la tercera parte de la 
población escolar chilena requiere de esta ayuda, es decir, 200.000 niños. De 
aquí en adelante, el Ministerio de Educación ha consultado una suma mucho 
mayor para este auxilio; hay interés para que sea aprovechado en relación a 
necesidades verdaderas, coordinado con quien pueda orientarlo, de acuerdo con 
normas científicas de alimentación y vestuario que las encuestas realizadas han 
demostrado ser diferentes para cada región del país.

Para esto, una íntima correlación debe establecerse por medio de las Oficinas del 
Niño entre la sanidad Escolar y estos servicios.

2) Sanidad Escolar, que tiene a su cargo no sólo la labor de medicina preventiva 
ambiental y epidemiológica (vacunación, aislamiento, etc.), sino también la 
individual destinada a descubrir precozmente todas aquellas afecciones que, 
cogidas a tiempo, además de representar una economía para el futuro permitan 
el desarrollo normal de las energías de los escolares. A esta labor sanitaria 
corresponde la selección de los niños que requieren auxilio, de preferencia, en 
forma de alimento más adecuado de la infancia y para el cual debe crearse un 
hábito: la leche.

Actualmente, los Servicios de Sanidad Escolar desempeñan, como muchos 
otros, un papel meramente comprobatorio de males que no pueden remediar 
por no disponer de los medios de acción adecuados: la coordinación adquiere, 
en estos casos, particular interés. Se comprende que estos servicios necesiten 
estar en contacto con aquellos que van a hacer posible la solución de deficiencias 
descubiertas: Auxilio Escolar, Centros de Protección o Subsidios, Hospitales, 
Preventorios, etc.

3) Servicio Dental Escolar, creado por Ley especial y que hay conveniencia de 
coordinar con lo anterior.

Los servicios que acabamos de enumerar sólo existen en la capital y dos ciudades 
importantes más; en el resto del país permanecen en estado de simples cuadros 
o bosquejos; dentro de la misma capital están a su vez separados unos de 
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otros, sin la relación orgánica que permite multiplicar la eficacia de una acción 
determinada, cuando ella logra establecerse.

JUNTA CENTRAL Y OFICINA DEL NIÑO

La Junta Central de Protección a la Infancia, que se crea, establece esa correlación 
y la prolonga hacia las provincias por medio de las Juntas Provinciales, dándoles 
autonomía en la ejecución, pero quedando la dirección central y unificada.

Esta Junta Central, al disponer la distribución entre los diferentes organismos 
que se preocupan de la infancia, de las principales funciones que tienen relación 
con ella, deja a cada organismo su iniciativa y responsabilidad en el gobierno 
y dirección de su actividad, en los detalles. El Proyecto de Ley, dentro de las 
líneas establecidas, al darle a la Junta Central atribuciones de vigilancia y 
dirección superiores, ha querido hacer posible la coordinación de sus principios 
fundamentales, pero sin destruir los Estatutos propios de Instituciones como la 
Beneficencia, la Sanidad y la Caja de Seguro Obligatorio que requieren para 
su desarrollo y perfeccionamiento el que permanezcan todavía individualizados, 
pero consulta al mismo tiempo la posibilidad de que esta coordinación vaya 
transformándose a medida que las circunstancias lo permitan en fusión de 
servicios, ya que auspicia el que éstos puedan pasar a formar parte del patrimonio 
de la Junta Central, junto con todas sus respectivas funciones.

Nuestro Código Sanitario contempla disposiciones que este Proyecto de Ley 
permitirá aprovechar sin disminuir la autoridad que es importante que siga 
manteniendo el Director General, sobre todo en lo que se refiere a la prevención 
de las enfermedades, principalmente de las epidemias.

Los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social disponen, por otra parte, 
de centros técnicos de primer orden, como son los Hospitales de Niños y las 
Maternidades, cuya orientación hay necesidad de extender al18 través de los 
demás servicios del niño que hay que distribuir en el país.

Se abre la puerta de esta manera a un desarrollo orgánico de nuestro problema 
de protección a la infancia, cuyo desenvolvimiento dependerá de la capacidad y 
la voluntad de los hombres encargados de él, sin obligar a una brusca unificación, 
para lo cual no existen todavía en el país, ni los medios materiales, ni los 
elementos humanos, los más importantes de todos.

Dependiendo de la Junta Central, se establece en el proyecto de Ley una Secretaría 
General que funcionará como Oficina Central del Niño a cargo de un Secretario 
General Técnico del cual dependerán prácticamente las Oficinas Provinciales y a 
cuya iniciativa está encargada gran parte de la acción de la Junta Central.

A su vez, en cada cabecera de Departamento, la Ley establece una Oficina del 
Niño, instrumentos de las Juntas Provinciales, que actuará como verdadero órgano 
relacionador de las diferentes actividades; Oficina que reciba las denuncias de los 
nacimientos; que los clasifique respecto de la necesidad de ser atendidos; Oficina 
18.  En el original la palabra al través en vez de a través.
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que sea la informadora y la distribuidora de toda la atención de la infancia de la 
localidad.

El establecimiento de estas Oficinas no pesará sobre el Erario; ya que el Gobierno 
está en vías de organizarlas dentro de las atribuciones que el Código Sanitario le 
entrega a la Dirección General de Sanidad y a las ha consultado en el Presupuesto 
de 1938. Pero, sin las relaciones que con los demás servicios se establecen, sus 
funciones quedarían en gran parte restringidas y aisladas.

Al lado de la Oficina Provincial del Niño, la Junta deberá crear una Central de 
Colocaciones en cada cabecera de provincia, estableciendo cerrado a donde 
sería enviado el niño que represente un caso médico o social que necesite ser 
solucionado provisorio o definitivamente. En él deberán ser estudiadas sus 
condiciones físicas y psíquicas según las cuales se decidirá su envío a colocación 
familiar o a un establecimiento asistencial cerrado: hogar-escuela, asilo, casa de 
menores.

Al establecerse en este mensaje cierta pauta de distribución de funciones, en 
relación con las posibilidades de cada servicio, no se quiere definirlas como 
necesarias, sino mostrar una solución probable entre muchas, que hacen de este 
Proyecto de Ley un instrumento adaptable a las que, según las circunstancias, 
tanto la Junta como la Secretaría General, consideren más convenientes. Así, por 
ejemplo, sería posible que la Beneficencia y Asistencia Social, prolongando su 
política de organizarse en primer lugar en forma completa sólo en los grandes 
centros, dispusiera los planes con proyecciones al desarrollo de sus actividades 
en el medio rural. Por medio del establecimiento, en coordinación con el Seguro 
Obligatorio, de Casas de Socorro y de Postas Rurales, se pueden descongestionar 
los hospitales de las ciudades, con gran beneficio económico y mayor oportunidad 
en la atención.

Esta política es tanto más urgente cuanto que el tratamiento anti-venéreo y todos 
los medios que emplea la medicina preventiva individual o la atención pre-clínica 
de las enfermedades, son difíciles de llevar a cabo sin una distribución geográfica 
perfecta de la vigilancia médica y de las primeras atenciones.

La cooperación que prestan a la atención del niño las instituciones particulares 
como el Patronato de la Infancia y las Gotas de Leche provinciales, la Protectora 
de la Infancia y las diferentes instituciones de ayuda maternal e infantil, es de 
gran importancia.

El proyecto de Ley, al establecer la coordinación en referencia, no vulnera ninguna 
iniciativa privada, sino más bien las considera como formando parte del plan 
mismo de protección, ya que le da representación en el Consejo y dispone la 
legalidad de sus subvenciones.

La unidad de dirección normativa dentro de la Protección Infantil no significará 
a estas iniciativas privadas sino beneficios, ya que todas han de tener interés en 
prestar una ayuda que represente un máximum de eficiencia que sólo se puede 
obtener dentro de una colaboración organizada entre instituciones similares.
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INDIGENCIA Y ABANDONO

La acción que es necesario ejercitar frente a la indigencia se presenta con 
caracteres diferentes según se trate del pre-escolar o del escolar. Si los centros de 
defensa y la colocación familiar se presentan como las dos fuentes más prácticas 
de solución de este problema en la primera infancia, cuando se trata de la edad 
escolar es aconsejable el empleo preferencial del subsidio familiar o de la ayuda 
de las Juntas de Auxilio en las mismas escuelas, según sea su grado.

En cuanto al niño abandonado, cualquiera que sea su edad, sólo la Central de 
Colocaciones, después de estudiar sus características, puede estar en condiciones 
de decidir lo que más convenga a su desarrollo normal, físico y psíquico.

A la Junta Central, por medio de su Secretaría General, corresponderá también 
recabar de los Ministerios correspondientes el cumplimiento de las Leyes y 
Reglamentos que tiene relación con el niño, algunos de los cuales, como los de 
las Salas Cunas, se cumplen hoy día en forma deficiente.

Las observaciones anteriores no son sino puntos de vista parciales de algunas de 
las realizaciones por coordinar en que se muestre su ventaja. La Junta Central, 
especialmente su Secretaría General, tendrá en su mano extender y crear servicios 
y atenderá a una unificación que se inspire en la eficacia y en la economía.

En este sentido, el problema tiene dos fases: una, que es aquella que tiene relación 
con los niños que van a nacer19 y sobre los cuales la acción del Estado trata desde 
el primer momento de ser totalitaria, ya que camina a hacerse cargo desde luego 
del 50% de los nacidos; y otra, que tiene relación con el millón y más de los pre-
escolares y escolares y una parte de los cuales está ya mal orientado en el sentido 
de su salud y sobre los cuales, en lo que se refiere a la indigencia, una acción 
totalitaria es ilusoria, cualquiera que sean las medidas que se tomen. Solamente 
medidas indirectas que tengan relación con los factores fundamentales de una 
economía social moderna: salario, habitación, previsión familiar, puede utilizarse 
con esperanza de resultados efectivos. El Gobierno, sobre estos puntos, sigue 
desarrollando un plan de acción que contribuirá a la solución de este problema 
de una manera que satisfaga las justas aspiraciones de todos.

Elementos de este plan es el presente Proyecto de Ley que el Gobierno envía al 
H. Congreso y por medio del cual se entrega a la Salubridad un instrumento de 
acción eficaz para abordar, desde sus raíces, las causas de nuestra morbilidad y 
mortalidad infantiles y la de bienestar en general de nuestra infancia.

Considerando que el Estado no puede incurrir en gastos que no estén financiados 
y que los recursos de que dispone no son ilimitados, era necesario, en el proyecto 
de ley aprovechar las estructuras de actividades actuales, de manera a cumplir 
con el requisito de plantear este problema en un terreno de una pronta realización.

En vista de estas consideraciones, tengo el honor de someter a vuestra deliberación 
el siguiente,

19. En el original la palabra anacer en vez de a nacer.
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P R O Y E C T O  D E  L E Y

A r t í c ul o 1° .-  Cr éa s e , de pe ndi e n t e  de l  M i n i s t e r i o de  S a l ubr i da d, P r e v i s i ón y 
A s i s t e nc i a  S oc i a l  y c on pe r s ona l i da d J ur í di c a , l a  J unt a  Ce nt r a l  de  P r ot e c c i ón 
a  l a  I nf a nc i a , e nc a r ga da  de  de s e m pe ña r  l a s  f unc i one s  que  l e  e nc om i e nda  e s t a  
l e y .

S e  e n t i e nde  por  pr o t e c c i ón a  l a  i nf a nc i a  l a  a s i s t e nc i a  e c onóm i c a , s oc i a l  y 
m édi c a  de  l a  m a dr e  y de l  ni ño, de s de  e l  e m ba r a z o c om pr oba do de  a que l l a  
ha s t a  que  é s t e  c um pl a  c a t or c e  a ños .

A r t í c ul o 2° .-  L a  J unt a  Ce nt r a l  de  pr ot e c c i ón a  l a  I nf a nc i a  de s a r r ol l a r á  s us  
a c t i vi da de s  m e di a nt e  l os  o r ga ni s m os  d e  a t e nc i ón m a t e r na l  e  i nf a nt i l , 
fiscales o semi fiscales dependientes del inisterio de salu ridad  de los 
e s t a bl e c i m i e nt os  pr i va dos  de  l a  m i s m a  í ndol e  que  r e c i ba n s ubve nc i one s  de l  
E s t a do o de  l a  J unt a .

A r t í c ul o 3° .-  L a  J unt a  C e nt r a l  pr ove e r á :

a )  E n e l  a s pe c t o e c onóm i c o s oc i a l :

1)  A  l a  a s i s t e nc i a  m a t e r i a l  y m or a l  de  l a  m uj e r  e m ba r a z a d a , c om o a s i m i s m o 
de l  r e c i én na c i do y de l  l a c t a nt e ;

2)  A  l a  a s i s t e nc i a  e c onóm i c a  y s oc i a l  de  l os  pa dr e s  o t ut or e s  ne c e s i t a dos  que  
de ba n c ui da r  a  s us  hi j os  o pupi l os  s i n t e ne r  m e di os  e c onóm i c os  pa r a  l a  c r i a nz a  
y e duc a c i ón;

3)  A  l a  a s i s t e nc i a  e c onóm i c a  y s oc i a l  de  l o s  pr e - e s c ol a r e s ;  y

4)  A  l a  a s i s t e nc i a  y pr ot e c c i ón a  l os  ni ños  i ndi ge nt e s , ne c e s i t a dos  o 
a ba ndona dos .

b)  E n e l  a s pe c t o m édi c o ot or ga r á :

1)  A t e nc i ón pr e ve nt i va  a  l a  e m ba r a z a d a , a  l a  m a dr e  y a l  ni ño e n t oda s  l a s  
e da de s ;

2)  A s i s t e n c i a  p a r a  l a s  e m ba r a z a da s  y pué r pe r a s  e nf e r m a s , a t e nc i ón de  pa r t os ;  
a t e nc i ón de  l os  ni ños  e nf e r m os  y de f e c t uos os .

A r t í c ul o 4° .-  E l  pa t r i m oni o de  l a  J unt a  s e  f or m a r á :

a )  Con l a s  c a nt i da de s  que  a nu a l m e nt e  s e  c o ns ul t e n pa r a  e l l o e n e l  P r e s upue s t o 
N a c i ona l , que  no podr á  s e r  i nf e r i or  a  $5.00 0.000.

b)  Con l os  de m á s  bi e ne s  que  a dqui e r a  po r  a c t o e nt r e  vi vos  o por  c a us a  de  
m ue r t e , c om o he r e de r a  o l e ga t a r i a ;  y

c )  C on e l  pr oduc t o de  l a s  m ul t a s  que  a pl i que .
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D E  L A  J U N T A  C E N T R A L

A r t í c ul o 5° .-  l a  J unt a  C e nt r a l  e s t a r á  f or m a da  por  l os  s i gui e nt e s  m i e m br os :

1.-  E l  M i ni s t r o de  S a l ubr i da d, P r e vi s i ón y A s i s t e nc i a  S oc i a l ;

2.-  E l  D i r e c t o r  G e ne r a l  de  S a ni da d;

 l irector eneral de Beneficencia  sistencia ocial

4.-  E l  J e f e  de  l a  S e c c i ón m a dr e  y N i ño de l  S e gur o O bl i ga t or i o;

5.-  U n r e p r e s e nt a nt e  de  l a  D i r e c c i ón G e ne r a l  de  E duc a c i ón pr i m a r i a  o de l  
I ns t i t ut o de  E duc a c i ón F í s i c a , nom br a do por  e l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a ;  

6.-  U n r e pr e s e nt a nt e  de  l a s  i ns t i t uc i one s  pa r t i c ul a r e s  de  pr ot e c c i ón a  l a  
i nf a nc i a , nom br a do por  e l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a ;  y

7.-  U n t oc ól o go nom br a do por  e l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a , a  pr opue s t a  de  l a  
F a c ul t a d de  M e di c i na  de  l a  U ni ve r s i da d de  C hi l e .

 Los miembros de elección del P residente de la R epúbl ica durarán tres 
años  en sus f unciones.

 Cuando la J unta lo estime conv eniente, podrán inv itar a sus sesiones 
a los f uncionarios técnicos de los Se rv icios d la Madre y del N iño de las 
distintas reparticiones representadas en la J unta, qui enes tendrán derecho a 
v oz  y no a v oto.

A rtículo 6° .-  La J unta Central contará con una Se cretaría General, encargada 
de hac er ej ecutar sus acuerdos, que  f uncionar  como ficina entral del i o  
a  c a r go de  un S e c r e t a r i o G e ne r a l , nom br a do por  e l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a .

D E  L A S  A T R I B U C I O N E S  D E  L A  J U N T A  G E N E R A L

A r t í c ul o 7° .-  S on a t r i buc i one s  de  l a  J unt a  C e nt r a l :

a )  V e l a r  por  e l  c um pl i m i e nt o de  l a s  l e ye s  y que  s e  r e l a c i ona n c on l a  i nf a nc i a  y 
s upe r vi gi l a r  e l  f unc i ona m i e nt o de  l os  or ga ni s m os  de  pr ot e c c i ón a  l a  i nf a nc i a , 
de pe ndi e nt e s  de l  M i ni s t e r i o de  S a l ubr i da d, y e l  c um pl i m i e nt o por  pa r t e  de  
e l l os  de  l a s  L e ye s  y r e gl a m e nt os  que  l e  s on pr opi os ;

b)  D i s t r i bui r  e nt r e  l os  di f e r e nt e s  or ga ni s m os  que  s e  oc upa n de  l a  i nf a nc i a  l a s  
a c t i vi da de s  que  a  c a da  uno de ba n c or r e s ponde r  e n r e l a c i ón a  s u c a pa c i da d 
l e ga l  y c onve ni e nc i a  e c onóm i c a , c oor di na ndo y da ndo uni da d a  e s a  a c c i ón;

c )  D e s a r r ol l a r  de nt r o o f ue r a 20 de  e s t os  o r g a ni s m os , c on l os  f ondos  pr opi os  de  
l a s  J unt a s , l os  s e r vi c i os  que  c ons i de r a n i nd i s pe ns a bl e s ;
20.  En el original las palabras o fuera se encuentran tachadas con dos líneas tachadas a mano.
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d)  P r opone r  a l  G obi e r no l a s  s ubve nc i one s  a  l a s  i ns t i t uc i on e s  de  pr ot e c c i ón a  
l a  i nf a nc i a ;

e )  Cons t i t ui r  y s upe r vi gi l a r  l a s  J unt a s  P r ovi nc i a l e s  por  i nt e r m e di o de  l a  
S e c r e t a r í a  G e ne r a l ;

f )  A dm i ni s t r a r  l os  bi e ne s  que  pos e a ;  y

g)  N om br a r  a l  pe r s ona l  t éc n i c o y a dm i ni s t r a t i vo que  r e qui e r a  l a  S e c r e t a r í a  
G e ne r a l , a  pr o pue s t a  de l  S e c r e t a r i o G e ne r a l .

A r t í c ul o 8° .-  L os  a c ue r dos  de  l a  J unt a  s e r á n obl i ga t or i os  pa r a  t odos  l os  s e r vi c i os  
pú licos o semi fiscales de protección a la madre  al ni o  dependiente del 
M i ni s t e r i o de  S a l ubr i da d, y pa r a  l a s  i ns t i t uc i one s  pa r t i c ul a r e s  que  r e c i be n 
s ubve nc i ón de l  E s t a do o de  l a  J unt a , e n c ua nt o a  l a s  no r m a s  r e l a c i ona da s  
c on l a  s a l ud y pr ot e c c i ón de l  ni ño. E s t a s  nor m a s  s e  ba s a r á n e n l a s  l e ye s  y 
r e gl a m e nt os  d e  l os  di s t i nt os  s e r vi c i os .

A r t í c ul o 9° .-  S on a t r i buc i one s  de l  S e c r e t a r i o G e ne r a l :

1.-  L a  r e pr e s e nt a c i ón j udi c i a l  y e xt r a - j udi c i a l  de  l a  J unt a  C e nt r a l ;

2.-  S upe r vi gi l a r  e l  f unc i ona m i e nt o de  l a s  J unt a s  P r ovi nc i a l e s  y da r  l a s  
directivas que correspondan a las ficinas del i o

3.-  P r opone r  a  l a  J unt a , de  a c ue r do c on e l  M i ni s t r o de  S a l ubr i da d, t oda s  l a s  
m e di da s  que  s e  r e l a c i one s  c on l a  or ga ni z a c i ón, c oor di na c i ó n y di s t r i buc i ón de  
f ondos  de  l a s  i ns t i t uc i one s  de  pr ot e c c i ón a  l a  i nf a nc i a ;  y

4.-  E j e c ut a r  l o s  a c ue r dos  de  l a  J unt a .

J U N T A S  P R O V I N C I A L E S

A r t í c ul o 10° .-  E n c a da  pr ovi nc i a  s e  e s t a bl e c e r á  u na  J unt a  P r ovi nc i a l  de  
P r ot e c c i ón a  l a  I nf a nc i a , que  s e r á  c om pue s t a  por :

1.-  E l  J e f e  S a ni t a r i o pr ovi nc i a l  de  l a  D i r e c c i ón Ce nt r a l  de  S a ni da d, que  ha r á  
l a s  ve c e s  de  P r e s i de nt e  de  l a  J unt a ;

 n uncionario de la irección eneral de Beneficencia  sistencia 
S oc i a l , nom b r a do por  l a  J unt a  C e nt r a l ;

3.-  U n r e pr e s e nt a nt e  de  l a  Ca j a  de  S e gur o O bl i ga t or i o,  de s i gna do por  e l  
Cons e j o de  l a  C a j a ;

4.-  U n pr of e s or  pr i m a r i o, pr opue s t o por  l a  J unt a  de  A uxi l i o E s c ol a r  de  l a  
c a pi t a l  de  l a  p r ovi nc i a  y nom br a do por  e l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a ;  y
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5.-  U n m i e m br o pr opue s t o por  l a  J unt a  Ce nt r a l , nom br a do  por  e l  P r e s i de nt e  
de  l a  R e públ i c a .

D E  L A S  A T R I B U C I O N E S  D E  L A S  J U N T A S  P R O V I N C I A L E S

A r t í c ul o 1 1° .-  S on a t r i buc i one s  y obl i ga c i one s  de  l a s  J unt a s  pr ovi nc i a l e s ;

a )  Cum pl i r  l os  a c ue r dos  de  l a  J unt a  Ce nt r a l  que  l e  s e a n e nc om e nda dos  y s e gui r  
l a s  di r e c t i va s  de  l a  S e c r e t a r í a  G e ne r a l ;

b)  P r opone r  a l  S e c r e t a r i o G e ne r a l  l a  c r e a c i ón de  nue vos  s e r vi c i os  pa r a  l a  
pr ot e c c i ón a  l a  i nf a n c i a  de nt r o de  s u j ur i s di c c i ón y l a  a do pc i ón de  t oda s  l a s  
m e di da s  que  t e nga n r e l a c i ón c on l a  or ga ni z a c i ón y f unc i ona m i e nt o de  l os  
s e r vi c i os  de  l a  pr ovi nc i a .

c )  E n v i a r  m e n s u a l m e n t e  a  l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  u n  i n f o r m e  d e  l a  l a b o r  r e a l i z a d a ;  
y

d)  Cont r ol a r  l os  s e r vi c i os  de  pr ot e c c i ón a  l a  i nf a nc i a  de  l a  pr ovi nc i a , 
de pe ndi e nt e  d e l  M i ni s t e r i o de  S a l ubr i da d.

A r t í c ul o 12°  n la ca ecera de cada epartamento se esta lecer  una ficina 
de l  N i ño, de pe ndi e nt e  de  l a  J unt a  P r ovi nc i a l  r e s pe c t i va  q ue  l a  or ga ni z a r á  y 
que  t e ndr á  a  s u c a r go;

1.-  L a s  pe s qu i s a s  por  m e di o d e  l a  vi s i t a c i ón s oc i a l  y de  l a  m uj e r  e m ba r a z a da  
que  r e qui e r a  pr ot e c c i ón;

2.-  L a  r e c e pc i ón de  l a s  de nunc i a s  de  l os  na c i m i e nt os  y l a  i n m e di a t a  r e s ol uc i ón 
c or r e s pondi e n t e  de l  c a s o;

3.-  L a  e va c u a c i ón de  l a s  c ons ul t a s  m édi c o- s oc i a l e s  e n  r e l a c i ón c on l os  
pro lemas asistenciales del ni o  a que se refiere la presente e

 lasificar la atención que requiera cada ni o  según esta clasificación  
e nvi a r l o a  l a  i ns t i t uc i ón que  c or r e s ponda  a t e nde r l o;  y

5.-  E j e c ut a r  l o s  a c ue r dos  que  l e  or de ne  l a  J unt a  P r ovi nc i a l .

rt culo  e esta lece la o ligatoriedad para los rrocos  ficiales de 
R e gi s t r o Ci v i l ,  l os  M édi c os  y l a s  M a t r ona s , de  de nunc i a r  t odo na c i m i e nt o, 
dentro de los tres primeros d as  a la ficina del i o correspondiente  n 
c a s o de  no pode r  ha c e r l o pe r s ona l m e nt e , l o ha r á  por  i nt e r m e di o de  l a  P os t a  de l  
S e gur o O b l i ga t or i o, o de l  R e t én de  Ca r a b i ne r os  m á s  pr óxi m o, qui e ne s  de be r á n 
enviar inmediatamente la in ormación a la ficina rovincial respectiva
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L a  i nf r a c c i ón  de l  pr e s e nt e  a r t í c ul o s e r á  s a nc i ona da  c on una  m ul t a  de  $20 
a  $100, que  a pl i c a r á  l a  J unt a  Ce nt r a l  y s e  ha r á  e f e c t i va  de  a c ue r do a  l os  
pr oc e di m i e nt os  e s t a bl e c i dos  por  e l  C ódi go S a ni t a r i o.

A r t í c ul o 14° .-  E l  P r e s i de nt e  de  l a  R e públ i c a  di c t a r á  l os  R e gl a m e nt os  ne c e s a r i os  
pa r a  l a  a pl i c a c i ón de  e s t a  L e y .

A r t í c ul o 15° .-  E s t a  L e y e m pe z a r á  a  r e gi r  de s de  l a  f e c ha  de  s u publ i c a c i ón e n 
el iario ficial

27 D I C . 1937

[ HA Y  DO S FIR MA S:  A . A LE SSA N DR I P R E SI DE N TE  DE  LA  R E P Ú B LICA  
Y  E DU A R DO  CR U Z  CO K E , MIN IST R O  DE  SA LU B R IDA D, P R E VISI Ó N  Y  
A SI ST E N CIA  SO CIA L]

Eduardo Cruz Coke, ministre de Salubritat de Chile (1937) 
i candidat posterior a la presidència de la República
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FREDERIC TARRIDA, METGE EXILIAT A MÈXIC

HERNÁNDEZ CARDONA, Àngel Manuel
Acadèmic corresponent RAMC

RESUM: Frederic Tarrida Castells va néixer a Esparreguera l’any 1898 i va morir a Barce-
lona el 1974. Estudià medicina a les universitats de Barcelona i de Saragossa. El 1931 
guanyà una plaça de metge auxiliar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El 1936 
formà part d’un comitè de control antifeixista del Col·legi de Metges de Catalunya. Du-
rant la guerra civil serví com a metge militar en el front d’Aragó. Exiliat el 1939, s’instal-
là dos anys després a la Ciutat de Mèxic, on, a més de practicar l’otorrinolaringologia, 
fou metge d’empresa i del Colegio Madrid.

Paraules clau: Frederic Tarrida, Esparraguera, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Sin-
dicat de Metges de Catalunya, Comitè Central de Milícies Antifeixistes, vaixell Quanza, 
Mèxic, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, Colegio Madrid. 

RESUMEN: Federico Tarrida Castells nació en Esparraguera en el año 1898 y murió en 
Barcelona en 1974. Estudió medicina en las universidades de Barcelona y de Zarago-
za. En 1931 ganó una plaza de médico auxiliar en el Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. En 1936 formó parte d’un comité de control antifascista del Col·legi de Metges 
de Catalunya. Durant la guerra civil sirvió como médico militar en el frente de Aragón. 
Exiliado en 1939, se instaló dos años después en la Ciudad de México, donde, además 
de practicar la otorrinolaringología, fue médico de empresa y del Colegio Madrid.

Palabras clave: Federico Tarrida, Esparraguera, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Sindicat de Metges de Catalunya, Comitè Central de Milícies Antifeixistes, barco Quan-
za, México, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, Colegio Madrid.

DADES PERSONALS

Frederic Tarrida Castells va néixer a Esparreguera el 16 de febrer de 1898.1 Era 
fill de Tomàs Tarrida Julià i de Bonaventura Castells Barquet. Estava casat amb 
Joaquima Sala Estapé. El seu germà Ramon Tarrida fou un important enginyer 
de camins. El seu nebot Lluís Ferran Tarrida Santolaya fou també metge. Es va 
exiliar el 1939. Va morir el 1974 a Barcelona, a on havia retornat l’any anterior 
per motius de salut. 

ESTUDIS

Va cursar el batxillerat a l’Institut de Barcelona i el títol de batxiller l’obtingué el 
30 de juny de 1916. Va estudiar medicina a les universitats de Barcelona i de 
Saragossa. El títol de llicenciat en medicina li fou expedit el 19 de novembre de 
1930.2
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ACTIVITAT MÈDICA ABANS I DURANT LA GUERRA

Pocs mesos després d’acabada la carrera, el febrer de 1931, guanyà una plaça de 
metge auxiliar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,3 càrrec que compaginà 
amb l’exercici privat de la medicina. Aquell mateix any ingressà al Sindicat de 
Metges de Catalunya.4

Un parell de dies després d’haver-se produït l’alçament militar del 1936, constituí, 
juntament amb vint-i-tres companys del Col·legi de Metges de Catalunya, un 
comitè de control col·legial, vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes.5

Durant la guerra civil estigué com a tinent metge provisional al front d’Aragó. Cal 
destacar els serveis prestats en l’hospital de Sarinyena (Osca), dirigit pel metge 
barceloní Francesc Bergós Ribalta. Posteriorment, l’agost de 1937, ascendí a 
capità metge provisional i fou destinat als Serveis Sanitaris de l’Exèrcit de l’Est6 i 
uns pocs mesos després al Tretzè Cos d’Exèrcit.7 Finalment, el mes de gener de 
1938, s’integrà en el grup quirúrgic dels Hospitals Militars de Barcelona.8

L’EXILI

A les acaballes de la guerra s’exilià, primerament a Sète (França) i després a 
Mèxic, on arribà al port de Veracruz el 18 de novembre de 1941, a bord del 
vaixell portuguès Quanza. Ell i altres exiliats van ser auxiliats a la seva arribada 
amb un subsidi de tres mesos.9 Instal·lat a la Ciutat de Mèxic, a part d’exercir la 
seva especialitat d’otorrinolaringologia, fou metge del Colegio Madrid, una escola 
fundada el 1941 per la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, i metge 
laboral de la Compañía Constructora de los Hermanos Bertrán Cusiné.
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NOTES

1. Segons un certificat de naixement contingut en el seu expedient acadèmic, Miquel 
Cortells Burguera va comparèixer el 17 de febrer de 1898 per a inscriure un nen al registre 
civil d’Esparreguera i com a avi va declarar: Que dicho niño nació en el domicilio de su 
padre, calle de Abajo no 19, el día de ayer a las siete de la tarde. Que es hijo legítimo 
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de D. Tomás Tarrida Juliá y de Dña Buenaventura Castells Barquet. Que es nieto por línea 
paterna de D. Ramón Tarrida y de Dña Teresa Juliá, ambos difuntos, y por la línea materna 
del declarante y de Eulalia, ambos vivientes y domiciliados en esta. Y que al expresado 
niño se le pusieron los nombres de Federico, Victorino y Jaime. (Arxiu Històric de la 
Universitat de Barcelona, 01 EA Tarrida Castells, Federico)

2. Cursà el batxillerat a l’Institut de Barcelona (1909-1916) i féu els exàmens de grau el 
28 i el 30 de juny de 1916. Amb aquesta darrera data li fou expedit el títol de batxiller. 
La carrera de medicina la realitzà a les universitats de Barcelona i Saragossa. El curs 
preparatori l’aprovà a la Facultat de Ciències de Barcelona (1916-1917) i el període de 
llicenciatura el cursà a les facultats de medicina de Barcelona (1918-1921, 1924-1925 
i 1927-1930) i de Saragossa (1921-1924 i 1926-1927). Acabada la llicenciatura, li fou 
atorgat el títol el 19 de novembre de 1930. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, 
01 EA Tarrida Castells, Federico)

3. Segons una notícia de premsa del 26 de febrer de 1931, Frederic Tarrida i altres 
facultatius havien estat nomenats metges auxiliars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. (La Vanguardia, 26 de febrer de 1931, pàg. 9)

4. Frederic Tarrida Castells és un dels metges ingressats durant els mesos de març i 
abril de 1931 al Sindicat de Metges de Catalunya. (Butlletí del Sindicat de Metges de 
Catalunya, juny de 1931, pàg. 42)

5. El 20 de juliol de 1936, al si del Col·legi de Metges de Catalunya, es crea un comitè 
de control col·legial, vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes. És format per 24 
metges, entre els quals Frederic Tarrida. (BLANCAFORT, 2008: 264)

6. El 7 d’agost de 1937, ascendeix a capità metge provisional el tinent metge Frederic 
Tarrida Castells, con destino en la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Ejército del 
Este. (Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 11 d’agost de 1937, pàg. 333)

7. El capità metge provisional Frederic Tarrida és traslladat, el 26 de novembre de 1937, 
de la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Ejército del Este, al XIII Cuerpo de Ejército. 
(Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 1 de desembre de 1937, pàg. 403)

8. El 24 de gener de 1938, el capità metge provisional Frederic Tarrida Castells, del Tretzè 
Cos d’Exèrcit queda confirmat en el destí clínica núm. 6 (Cruz Roja), del grupo quirúrgico 
de Hospitales Militares de Barcelona. (Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 
28 de gener de 1938, pàg. 276)

9. En la reunió de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles del 27 de novembre 
de 1941 s’acorda establir, respecto a los compatriotas llegados recientemente a bordo 
del Quanza, un subsidi de tres pesos diarios por cabeza de familia, durante tres meses. 
En l’acta de la reunió feta dos dies després, figura entre els beneficiats amb aquest subsidi 
el metge Frederic Tarrida. (Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Carlos 
Esplá, sección JARE, Libro de actas de los años 1939-1942)
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Frederic Tarrida en el front d’Aragó, l’any 1937. 
Foto cedida per Victòria Tarrida

Frederic Tarrida a Mèxic, l’any 1952. Foto cedida per Victòria Tarrida.
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MARC RIERA I MIMÓ (1938-2011): METGE D’IGUALADA, HUMANISTA

RIERA i MINGUET, Carme 

RESUM: Marc Riera i Mimó (Olesa de Montserrat, 1938 – Igualada, 2011) era un hu-
manista. Metge i pediatre de vocació i de professió, va ser cap del Servei de Pediatria 
de l’Hospital d’Igualada. Gran comunicador i conscient de la importància de la formació 
continuada, va exercir la docència i va ser el promotor i l’impulsor del Curs de Formació 
Continuada de Pediatria.

Va ser un ciutadà compromès amb el seu entorn: la seva ciutat, el seu país i la huma-
nitat. Un compromís que va quedar palès mitjançant la militància activa en política 
municipal, catalanisme, cultura, esports i cooperació, així com també en el foment de 
valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat. Dotat d’una dialèctica brillant, tenia un 
sentit de l’humor molt personal i el caracteritzava un deix d’ironia. Passional i emotiu. 
Creia en el que feia i feia el que creia.

PARAULES CLAU: Marc Riera i Mimó, pediatria, docència, formació continuada, huma-
nisme, Igualada,regidor

RESUMEN: Marc Riera i Mimó (Olesa de Montserrat, 1938 – Igualada, 2011) era un 
humanista. Médico y pediatra de vocación y profesión, fue jefe del Servicio de Pediatría 
del Hospital d’Igualada. Gran comunicador y consciente de la importancia de la for-
mación continua, ejerció la docencia y fue promotor y impulsor del “Curs de Formació 
Continuada de Pediatria».

Fue un ciudadano comprometido con su entorno: su ciudad, su país y la humanidad. Un 
compromiso que se manifestó con la militancia activa en política municipal, catalanis-
mo, cultura, deportes y cooperación. También en el fomento de valores como el respeto, 
la solidaridad y la igualdad. Dotado de una dialéctica brillante, tenía un sentido del 
humor muy personal y le caracterizaba un deje de ironía. Pasional y emotivo. Creía en lo 
que hacía y hacía lo que creía.

PALABRAS CLAVE: Marc Riera i Mimó, pediatría, docencia, formación continua, 
humanismo, Igualada,concejal

L’ENTORN

La vida personal i professional de Marc Riera es desenvolupa bàsicament a 
Igualada, ciutat on va viure des que tenia quatre anys.

Igualada és la capital de l’Anoia, comarca de l’interior de Catalunya. Aquesta 
situació i la seva xarxa de comunicacions són importants per entendre els fluxos 
de la població que hi arriba per rebre atenció sanitària. Les millores successives 
en la comunicació han comportat que els habitants dels municipis propers de la 
Segarra i de la Conca de Barberà tinguin cada vegada més tendència a desplaçar-
se fins a Igualada.
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D’altra banda, tot i que Igualada només és a uns setanta quilometres de Barcelona, 
als anys seixanta, quan el Dr. Riera va començar la seva vida professional, el 
coll del Bruc era un obstacle important per accedir als hospitals de referència, 
que en el cas de pediatria són Sant Joan de Déu, a Esplugues, i Vall d’Hebron. 
En aquest aspecte, cal remarcar que Igualada està situada enmig dels que 
fins no fa gaire eren dos punts negres de la N-II, amb habituals accidents de 
trànsit: la Panadella i el coll del Bruc. L’Hospital n’ha atès sovint les víctimes. 
La comunicació amb Barcelona ha anat millorant amb diverses obres a la xarxa 
viària: la construcció dels túnels del Bruc va permetre escurçar fins a mitja hora el 
temps de desplaçament i, el 1992, la inauguració de la ronda de Dalt va facilitar 
l’arribada a l’Hospital de Sant Joan de Déu i al Vall d’Hebron. A tall d’exemple, 
durant la nevada de 2001 el túnel del Bruc va quedar tallat i Igualada va quedar 
aïllada. Aleshores, es va coordinar el trasllat d’un nen petit amb septicèmia en un 
4x4 particular fins a Collbató, on s’esperava l’equip SEM (Servei d’Emergències 
Mèdiques) pediàtric, com explica Josep M. Soto, cap territorial de la Catalunya 
Central i Metropolitana Sud del SEM.

A partir dels anys cinquanta i molt especialment durant els seixanta, l’evolució 
demogràfica d’Igualada s’accelera coincidint amb el desenvolupament econòmic. 
Entre el 1940 i el 1980 la població es duplica i passa de 15.981 a 31.532 
habitants.1 Després el creixement és més lent i, així, arriba als 35.195, l’any 
2004, data de la jubilació del Dr. Riera.2 Igualada ha estat una ciutat bàsicament 
industrial, amb el tèxtil, l’adoberia i el gènere de punt com a grans motors.

Pel que fa a la sanitat i a l’atenció pediàtrica en aquells anys, i concretament als 
hospitals comarcals, el pediatre Antonio Garcia-Martín explica en un article:

Així passàvem hores senceres en vetlla, davant d’una situació que en aquella 
època era freqüent. Érem un equip de metges desinteressats, la majoria sense 
un sou assignat i amb guàrdies localitzables, que, de la millor manera possible, 
intentàvem fer una pediatria hospitalària artesana digna, amb els encerts i errors 
naturals, però que ens omplia de satisfacció i orgull. […] Així eren, en aquell 
temps, la majoria dels hospitals comarcals,que,sense una visió de futur, lliuraven 
tota la seva voluntat a resoldre els nombrosos problemes greus, que tenia la 
patologia pediàtrica.3

El model sanitari català canvia i evoluciona a partir de la Llei de Sanitat (1980), 
les transferències sanitàries, la creació del mapa sanitari de Catalunya, la creació 
del l’Institut Català de la Salut (ICS,1983), el Pla de reordenació hospitalària amb 
xarxa hospitalària d’utilitat pública (XHUP) i la Reforma de l’Atenció Primària, la 
Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC, 1990) i la creació del Servei 
Català de la Salut (1991).
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LA FAMÍLIA

Marc Riera i Mimó va néixer a Olesa de Montserrat el 12 de març de 1938, fill de 
Salvador Riera –natural de Mataró, però que, per qüestions de feina del seu pare, 
que era músic, va anar a viure a Vilafranca, després a Sant Celoni i, finalment, a 

lesa− i de eresa im , que era filla de alvador im , conegut com l’ advocat 
dels pobres» per la seva dèria d’ajudar tothom i que també participava activament 
en la política del país, vocació que va heretar la Teresa i posteriorment el mateix 
Marc.4

Salvador Riera, el pare, va ser músic i també matalasser. Abans de viure a 
Igualada ja visitava sovint la ciutat per tocar en el grup musical The Bird Boys, 
que ell mateix havia fundat i que posteriorment es va convertir en la Cobla 
Triomfal. L’any 1942, la família Riera, formada aleshores pels pares i el Marc, 
va traslladar-se a Igualada, al número 7 del carrer del Roser, i hi va instal·lar 
el domicili i el negoci: una botiga i una matalasseria, on també feien cortines, 
edredons i cobrellits. A part de vendre’n, en distribuïen a diverses botigues. L’any 
1944 neix el Salvador, l’únic germà del Marc, que va ingressar amb onze anys al 
seminari per esdevenir escolapi.

El Marc comença la seva escolarització als Escolapis d’Igualada. Posteriorment, va 
a l’escola parroquial de Santa Maria -on també fa d’escolà- i després a l’Acadèmia 
Igualada, on estudia el batxillerat. Durant aquests anys, també realitza moltes 
activitats extraescolars: participa en un grup de teatre de l’Acadèmia, segueix un 
curs de guions radiofònics i practica l’hoquei sobre patins. Va jugar al Club Patín 
Igualada5 durant dues temporades: la 1954-1955 i la 1955-1956. Als estius 
ajuda el seu pare a fer matalassos i en tasques de la botiga i els caps de setmana 
reparteix en bicicleta comandes de Cal Targarona, la pastisseria del seu carrer.

En acabar el batxillerat, l’any 1955, va a viure a Barcelona per començar els 
estudis universitaris. Es gradua en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona 
el 1962. Aquest mateix any fa les pràctiques d’alferes a Girona, després d’haver 
fet els cursos de formació militar a Castillejos.

El 1964 torna a Igualada i s’instal·la a casa dels pares, on obre la seva primera 
consulta privada. El mes de novembre es casa a Barbens (Pla d’Urgell) amb 
Carme Minguet i Carrera, nascuda el 1943. Van tenir quatre fills: la Carme 
(1965), que, com ell, és metge; la Neus (1967), que és infermera; la Montse 
(1968), que és treballadora social (podem intuir la influència de la personalitat 
del Marc en l’elecció professional de les seves filles?), i el Marc (1974), que va 
estudiar enginyeria agrònoma. Va tenir nou néts: el Nil, la Clàudia, el Marc, el 
Roger, el Nikolai, el Jan, el Pau, l’Adrià i la Yan. Molts dels records que en tenen 
els seus néts estan relacionats amb la seva professió, perquè ell era el metge de 
la família, el seu metge i el seu avi. Sempre que qualsevol dels nens estava malalt 
o no es trobava bé anava a “ p assar  el dia a casa seva».

« L ’ avi  e m  va  sal va r  l a vi da» ,  diu  u n  d’ e l l s.  T o t s r e co r de n  l e s va cu n e s,  l e s 
r e vi sio n s o  e l s consells de l’avi.També era tot un ritual portar els treballs d’escola 
a casa i “ensenyar les notes», costum que va passar dels fills als néts.
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El 28 de novembre del 2011, a l’edat de 73 anys, va morir sobtadament a 
Igualada mentre era al gimnàs.

ELS ESTUDIS

Acabat el batxillerat, Marc Riera es va traslladar a Barcelona per tal de formar-
se a la Universitat. Situem-nos, aleshores, a l’Escola Pia del carrer Diputació a 
mitjan segle XX.

Quan encara era estudiant, i per tal de poder-me subvencionar parcialment les 
despeses de manutenció a Barcelona, vaig treballar de professor ajudant en tots 
els cicles educatius a les Escoles Pies6.6

Aquests estudiants també acompanyaven els nens als seus domicilis i vigilaven 
el menjador. Jordi Zapater, pneumòleg i amic, recorda:

Un d’aquests estudiants de l’Escola Pia era en Marc i un dels que acompanyava 
era jo. […] En aquell moment ni ell ni jo no sabíem que al cap d’uns vint-i-cinc 
anys coincidiríem tots dos a Igualada.

Joan Iglesias, company d’estudis, de promoció i pediatre com ell, diu:

“Coincidimos con Marc Riera en el transcurso de nuestra formación desde 
el inicio de la universidad hasta la Licenciatura en Medicina y Cirugía, que 
finalizamos en julio de 1962, en la Facultad de Medicina de Barcelona. Fueron 
unos años duros, de dictadura, de escaseces de casi todo pero con la alegría y 
fortaleza que conlleva la juventud”.

“Como anécdota recuerdo que en las prácticas de Anatomía que se hacían 
en la sala de disección de la Facutad, Marc sufrió lo que se conocía como la 
“picadura anatómica», lesión con el bisturí durante la práctica que, de forma 
casual, atraviesa los guantes y produce una herida en la mano, con la alarma y 
el tratamiento correspondiente.

Durante los seis cursos de que constaba la diplomatura, tuvimos múltiples 
incidencias que hicieron distinguir fácilmente «al Riera»; tuvimos las primeras 
huelgas en años en la Facultad, donde ya mostraba un sentido práctico de la 
vida y de liderazgo con su forma de expresarse.

Marc, en los últimos años de los cursos clínicos, hizo guardias con el pediatra 
de guardia de la cátedra de Pediatría que dirigía el profesor encargado D. Luis 
Torres Marty [que havia sigut professor seu]. Entre los pediatras de guardia 
estaban los doctores Peguero, Bertrán, Santana, Ortega y De la Muela.

Realizar estas guardias le hizo alcanzar conocimientos y práctica clínica de 
pediatría, así como confianza en la toma de decisiones en situaciones variadas 
de diversa gravedad, siempre tutelado por uno de los pediatras citados. Además 
podía seguir el curso de los niños vistos en Urgencias y luego ingresados en las 
salas de neonatos, lactantes, infecciosos y preescolares dependientes de la 
càtedra”.
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Va coincidir en la seva etapa formativa a l’Hospital Clínic amb dues igualadines, 
les germanes Piqué, que estudiaven puericultura. La Maria Rosa explica:

La seva veu característica li donava a la vegada un toc especial, tothom el co-
neixia. Ens vam fer populars, érem “el trio igualadí» de l’Hospital Clínic.

Un dels seus referents va ser el professor Vidal Jordana, pediatre, de qui adopta 
la frase: “Medicació senzilla i amor matern posen sa el nen malalt.»7

Al costat d’un centenar més d’estudiants de la promoció del 1962, es va llicenciar 
en Medicina i Cirurgia. Un cop llicenciat, s’especialitza en Pediatria, per mitjà de 
les escoles professionals.

A partir de principi dels 60, en les càtedres de Pediatria es creà el que s’ano-
menà Escola Professional de Pediatria, que concedia uns títols d’especialista 
en Pediatria. Aquests eren obtinguts, previ un examen d’ingrés, després d’uns 
anys de treballar en el seu departament i aprovar les proves a què els alumnes-
metges eren sotmesos. En principi eren dos anys, que posteriorment foren tres 
i en l’última promoció foren quatre. Eren dues, les càtedres que podien expedir 
aquests títols: la de l’Hospital Clínic (que corresponia a la Universitat Central), 
amb el catedràtic Manuel Cruz Hernández, i la Clínica Infantil de l’Hospital Vall 
d’Hebron (que corresponia a la Universitat Autònoma), amb el catedràtic Àngel 
Ballabriga i Aguado. A final de la dècada dels 70, s’instaurà el sistema MIR per a 
l’obtenció dels títols d’especialista, per la qual cosa els que concedien les Escoles 
Professionals se suprimiren.

Quant a les Escoles de Puericultura, el 17 de gener de 1925 es creà l’Escola 
Nacional de Puericultura a Madrid i el seu director fou el catedràtic de pediatria 
de la universitat madrilenya Enrique Suñer. El 1940 es crearen Escuelas Provin-
ciales de Puericultura en diverses capitals de província, entre les quals hi havia la 
de Barcelona, i el 1947 les Escoles establertes en les capitals on hi havia Facul-
tat de Medicina prenen el nom d’”Escuelas Departamentales de Puericultura». A 
l’escola de Barcelona es donaven diversos cursos: de divulgació i consells, a ma-
res i futures mares; de “Diplomada en puericultura», a noies sense cap títol aca-
dèmic que desitjaven tenir uns coneixements molt bàsics; d’infermera-puericul-
tora», a infermeres que volien especialitzar-se, o  de “Diplomat en Puericultura» 
i de «Metge Puericultor», dirigit a metges que volien especialitzar-se. Hi havia 
les assignatures de pediatria, toco-ginecologia, ètica o moral, psicologia infantil, 
puericultura i legislació, i es feien pràctiques a la Protecció de Menors (Oficina 
del Nen), a l’Hospital Clínic o al Centre de Prematurs de la Diputació a la Casa 
de Maternitat. Els directors foren: Rafael Ramos Fernández (1940-1955), Luís 
Torres Marty (1955-1971) i Carlos Bardají Giménez (1971-1985).8

El desembre de 1962 entra com a metge resident de Pediatria a la Residencia 
Sanitaria Francisco Franco (posteriorment, Vall d’Hebron). Novament, segons re-
corda Joan Iglesias:

“Pronto obtuvo la plaza de residente interno en la Residencia Hospital General 
F. Franco del Valle Hebrón de Barcelona. Fue en el octavo año desde su 
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inauguración como hospital quirúrgico de todas las especialidades dependientes 
de la Seguridad Social.

Debido a que todavía no existía el Programa Nacional de MIR (médico interno 
residente), era una oportunidad de tener contacto con todas las especialidades 
quirúrgicas y algunas médicas.

En la residencia existía un servicio de prematuros, dado que allí se practicaban 
la mayoría de partos de Barcelona dependientes de la Seguridad Social. El 
servicio de prematuros lo comandaba el Dr. C. Bardají. También existía una sala 
de lactantes que controlaba el profesor Torres Marty, que a su vez era profesor 
de la cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de Barcelona.

La función de residente era el control de la guardia de Urgencias de toda la 
patología exceptuando aquellas especialidades que hacían guardia de presencia 
física, que incluía Cirugía General, Obstetricia y Ginecología, mientras que el 
resto de especialidades quirúrgicas funcionaban con un médico de guardia en 
llamada. Dado que eran cinco los médicos internos y uno era especialista en 
laboratorio, el turno de guardias era de 24 horas cada cuatro días, incluyendo 
festivos y vacaciones.

Es de señalar el gran esfuerzo que requerían estas guardias. Una obligación no 
menos dura era la obligación de vivir en la residencia de médicos del hospital 
los 365 días del año.

Marc tuvo visión de futuro e intuyó que ser residente en este hospital quirúrgico 
le proporcionaría un enorme capital de conocimientos para la práctica de la 
pediatría en Igualada. Al cabo de unos meses quedó una plaza de residente 
vacante y la plaza fue cubierta por otro pediatra (el Dr. Iglesias Berenguer, 
el que escribe estas líneas). Y con ello se forjó una colaboración estrecha de 
trabajo que fue muy beneficiosa para ambos al podernos organizar las cargas 
de trabajo”.

Durant aquests anys, Marc Riera es va formar amb metges que posteriorment 
han dirigit i promocionat la pediatria catalana i va conèixer una part important 
dels professionals de la seva especialitat de final dels cinquanta i principi dels 
seixanta. Va obtenir el títol de metge puericultor el novembre del 1963 i el de 
metge pediatre el desembre del 1964.

VIDA PROFESSIONAL

Tot i que podia haver optat per quedar-se a Barcelona o traslladar-se a altres 
llocs, decideix exercir la professió prop d’Igualada.

Així, doncs, un cop obtingut el títol de metge, l’agost del 1964 accepta una 
substitució com a metge rural a Copons, un petit municipi de la comarca de 
l’Anoia, a catorze quilòmetres d’Igualada i que en aquells moments tenia uns 
500 habitants. Va ser la seva primera feina com a professional de la medicina 
i hi va estar aproximadament un any. Després va treballar a Vilanova del Camí, 
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on va fer una substitució durant uns dos anys, i el setembre del 1966 obté una 
plaça de metge titular interí a Igualada, a l’ambulatori ubicat a la plaça d’Espanya 
(popularment coneguda com a plaça dels Porcs).

En realitat, no va deixar mai d’atendre persones adultes. En aquesta època i 
interrompudament fins al final de la seva vida, va visitar les Carmelites Descalces, 
monges de clausura que són a Igualada des de 1949. Quan calia per normativa, 
feia de metge dels equips de les primeres categories de l’hoquei o del bàsquet 
durant els partits i, a més, hi havia persones que el consultaven per confiança. En 
aquest sentit, les guàrdies de medicina i cirurgia fetes a la residència Francisco 
Franco li van ser de molta utilitat.

Així que va obtenir el títol de metge pediatre, el 1964, comença a exercir per 
compte propi, primer a la consulta de la casa familiar del carrer del Roser i 
posteriorment a la del carrer Capellades, fins que es va morir. Durant quaranta-
vuit anys, hi va atendre més de 17.000 nens, majoritàriament d’Igualada, però 
també de pobles i fins i tot de comarques veïnes, alguns dels quals, ja d’adults, li 
van confiar l’atenció dels seus fills. Pere Brescó, cap de Ginecologia i Obstetrícia 
de l’Hospital d’Igualada, recorda:

“De petit, com a quasi tots els nens d’Igualada, els meus pares em portaven a 
visitar a casa seva quan estava malalt. Però no només el vèiem allà, sinó que 
també el trobàvem pel carrer, a l’escola, i això feia que anar al metge no ens fes 
tanta por”.

El periodista Jordi Còdol comenta:

“Qualsevol igualadí, quan pensa en com és la veu d’un metge, li ve al cap la veu 
del doctor Riera. [...] No dubtava a criticar comportaments, manies o sobrepro-
teccions que hi podia haver a les cases”.9

Ja des de l’inici treballava amb un model de fitxa que utilitzava d’història clínica 
i que li permetia fer el seguiment dels pacients. A la consulta tenia el suport de 
la seva esposa “la meva mare” i, quan calia, d’alguna de les seves filles: obrint la 
porta, atenent el telèfon i, en el meu cas, en començar els estudis de Medicina, 
vaig poder assistir a les consultes i aprendre a explorar, a escoltar… El doctor 
Riera aprofitava qualsevol oportunitat per ensenyar. Així, recordo:

Tenia un aparell de radioscòpia i, en alguna exploració, quan ho considerava 
necessari, em feia posar el davantal plomat, es posava darrere meu i m’explicava 
el que estàvem veient.

Si durant la setmana tenia algun cas interessant, recollia les dades més rellevants 
de la història clínica, guardava les anàlisis i les radiografies, i en parlàvem el cap 
de setmana, quan jo tornava de Reus, on estudiava. M’insistia molt en la impor-
tància de fer una bona anamnesi i una correcta exploració física i, en el cas dels 
nens, de fer molt cas de què explicaven les mares. Creia que la família era una 
part del pacient, era la transmissora de què li passava i que en molts casos no 
podia explicar el pacient per ell mateix.
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En l’àmbit de la pediatria en el sector públic, el juliol del 1969 obté una plaça 
provisional de pediatria i puericultura a l’ambulatori d’Igualada. Posteriorment, 
es va presentar a oposicions i, l’octubre del 1973, va guanyar una plaça fixa a 
la mateixa ciutat. Durant els anys que va treballar a l’”embolicatori» “utilitzava 
aquesta paraula en to d’humor per referir-se a l’ambulatori”, primer a la plaça 
d’Espanya i després a l’edifici ubicat al final del passeig de Mn. Cinto Verdaguer, va 
ocupar una plaça de metge no jerarquitzat; això vol dir que treballava dues hores 
i mitja, de dilluns a dissabte, en horari que anava variant a criteri de la direcció. 
Quan es va fer la reforma de l’atenció primària, ell va preferir no integrar-s’hi 
perquè volia seguir mantenint la vinculació amb l’hospital i la consulta particular. 
Tot i així, participava en les sessions i altres activitats que es feien a l’ICS, fins i 
tot com a docent.

Com a conseqüència de la nova política de recursos humans de l’ICS, es va haver 
de jubilar a contracor, amb 66 anys, el juny del 2004. Per això deia: “No em 
jubilo, em jubilen».

L’HOSPITAL I EL SERVEI DE PEDIATRIA

La seva trajectòria professional està estretament lligada a la de l’Hospital 
d’Igualada. La germana Rosa Munté ens diu: “El Marc era l’hospital, l’hospital 
era el Marc”.

En relació amb aquesta vinculació laboral, el primer contracte que consta és per 
prestació de serveis com a “Jefe del Servicio de Pediatría» amb el “Santo Hospital 
de Igualada», datat l’1 d’octubre de 1980. Tanmateix, hi ha un document de la 
Fundació Sanitària d’Igualada que certifica que l’antiguitat del doctor Riera és des 
de l’1 de gener del 1966. A partir del mes de març del 2003, en jubilar-se i fins 
al seu decés, hi manté el lligam com a consultor del Servei de Pediatria del CSA 
(Consorci Sanitari de l’Anoia) i coordinador del Curs de Formació Continuada de 
Pediatria. De la història més recent de l’hospital i pel que fa a la pediatria, Carme 
Jou, cap del Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada,afirma:

L’any 1950 es va contractar el Dr. Secanell, metge puericultor per oposició, que 
va entrar com a agregat al Servei de Tocologia. La seva funció va ser la de 
reconeixement de tots els nadons i el diagnòstic de possibles patologies i consells 
de puericultura a les mares. No va ser, però, fins al 8 de novembre del 1958, que 
el Servei de Pediatria i Puericultura es va independitzar del d’Obstetrícia. El Dr. 
Secanell va ser cap de servei fins a final dels anys 70.

El 1965 es van iniciar les urgències hospitalàries les 24 hores del dia. Aquell 
mateix any es va ampliar el concert amb el Seguro Obligatorio Español (SOE), 
amb la inclusió de malalts pediàtrics dins l’activitat de l’hospital. El 1967 es va 
incorporar el Dr. Marc Riera Mimó, primer a Urgències, i el 1975 al servei de 
Pediatria. […]

Van ser una colla d’anys en què el Dr. Secanell, el Dr. Riera i el Dr. Almenar van 
portar tots els nadons, nens i nenes de l’hospital. Eren metges que tenien la seva 
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plaça de l’ambulatori, la seva consulta privada i l’activitat a l’hospital. No era un 
servei jerarquitzat, però va ser l’origen del nostre Servei.

El 1980, Marc Riera és nomenat cap del Servei de Pediatria de l’Hospital 
d’Igualada, càrrec que ocupa fins al 2003, i el Dr. Antoni Secanell, cap honorífic. 
A partir d’aquesta data, segons el text facilitat per Carme Jou:

El 1982 es va incorporar com a adjunta la Dra. Magdalena Valladares i va ser 
el primer esbós de jerarquització. De les guàrdies localitzades de pediatria es va 
passar a les de presència física, fet pel qual, progressivament, es van incorporar 
nous pediatres. El primer Servei de Pediatria va estar ubicat a la sala Ave Maria 
de l’hospital, a la planta baixa. Posteriorment es va remodelar la tercera planta 
d’aquest centre amb habitacions individuals i altres de dobles. Era un espai 
compartit amb els malalts adults intervinguts de patologies otorrinolaringològiques 
i oftalmològiques.

La maternitat era a la segona planta. Se’n va fer una profunda remodelació 
l’any 1990 amb habitacions individuals, una nova sala de cura dels nadons i 
l’equipament necessari per a la seva assistència. Possiblement van ser dels pocs 
hospitals que no van tenir mai nursery, els nounats sempre van estar amb les 
seves mares i només en situacions de patologia o de malestar de la partera es 
deixaven els nounats al niu.

Es van iniciar les consultes externes, que primerament eren de pediatria general i 
posteriorment van passar a ser de subespecialitats pediàtriques: immunoal·lèrgia, 
neurologia, nefrourologia, endocrinologia, gastroente-rologia i neonatologia.

A Urgències, a principi dels noranta, hi havia metges polivalents que feien totes 
les visites i el pediatre només era avisat en casos de dubtes o pacients crítics. Poc 
després el pediatre es va incorporar a Urgències. Amb la remodelació del Servei 
d’Urgències i Emergències, vàrem aconseguir una sala d’espera i boxs d’atenció i 
d’observació específics per a pacients pediàtrics. El juny del 1995 va començar 
a funcionar la primera base terrestre del Servei d’Emergències Mèdiques 
Pediàtriques i uns mesos mes tard, l’aèria. Això va representar un abans i un 
després dels trasllats d’infants i nadons. Enrere quedaven aquells trasllats amb 
les ambulàncies de la Creu Roja que havien fet pediatres i infermeres durant 
molts anys.

El mes d’abril del 1994 la junta de l’Hospital Comarcal d’Igualada (HCI) i el 
patronat de la Fundació Assistencial de l’Anoia (FADA), amb la participació 
del Servei Català de  la Salut, van constituir la Fundació Sanitària d’Igualada. 
Uns mesos després d’aquesta fusió va començar a funcionar l’Hospital General 
d’Igualada (HGI). Va ser un període de quasi tretze anys amb l’activitat repartida 
en dos edificis.

En l’àmbit de Pediatria va ser un canvi molt gran. Vam deixar l’edifici de l’HCI 
(edifici magenta), per anar al de la FADA (edifici blau). Vàrem passar d’uns es-
pais confortablement correctes a una zona més vella. La Maternitat de l’edifici 
magenta, gairebé nova de trinca, va ser per al Sociosanitari i Pal·liatius. Així 
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vàrem passar a l’edifici blau en una zona correcta, però amb una sala de cures 
de nadons insuficient.

Per al bon funcionament d’un servei de pediatria és imprescindible la col-
laboració d’especialistes d’altres serveis: obstetres, cirurgians, traumatòlegs, oto-
rinolaringòlegs, oftalmòlegs, radiòlegs i especialment anestesistes i reanimadors. 
Mantenir i cuidar les relacions amb els professionals d’altres serveis era una de 
les habilitats del Dr. Riera.

L’any 2001 neix el Consorci Sanitari de l’Anoia, que promou la construcció d’un 
nou hospital. El Dr. Riera estava preocupat per si no el podria arribar a veure i 
treballar-hi. Considerava aquest nou centre molt necessari, tant per les millores 
assistencials que suposaria com per “tancar definitivament» el procés de fusió 
dels antics centres: Hospital i Mútua. Ell, que havia treballat a tots dos, valorava 
com una gran oportunitat el fet de deixar enrere dos espais, dues organitzacions, 
dos models i avançar cap a un projecte compartit i únic. Finalment, el 2007 s’es-
trena el nou hospital. El dia de la inauguració, ell i molts altres professionals van 
viure amb emoció continguda un moment que feia molts anys que anhelaven.

També va estar vinculat com a metge i com a pediatre a la Clínica Sant Josep 
d’Igualada.

Carme Jou, en referir-se a la pediatria a l’Anoia, comenta:

“Un esment especial es mereix el Dr. Marc Riera (1938-2011), impulsor de la 
modernització de la Pediatria de l’Hospital, de la primària i de la comarca. Bri-
llant, actiu, bon metge i mestre. Gran lector de medicina i de novel·les, sempre 
receptiu a les novetats, però extraordinàriament tossut amb les seves convicci-
ons. Ell va fer gran el servei”.

Josep M. Soto afegeix en la mateixa línia:

“La consolidació d’un servei de pediatria de qualitat i els cursos de formació 
continuada són dos dels seus llegats més valuosos.

Insistia moltíssim en la importància de fer una acurada història clínica i una 
completa exploració física. Ho valorava especialment perquè pensava que eren 
habilitats que en nom de la tecnologia s’estaven perdent. També estava amoïnat 
perquè els estudiants de l’àmbit de la salut tenien cada cop menys formació 
humanística.

En alguns aspectes era molt bel·ligerant: estava preocupat per la tendència a l’al-
ça de pares que no volien vacunar els fills; va ser un gran defensor de la lactància 
materna i, sobretot, pensava que tenim els nens massa ocupats i que no els cal 
fer tantes activitats extraescolars. Deia: “ El més important per a la salut d’un nen 
és que se senti estimat i feliç», tal com es recull en una entrevista que li va fer 
Regina Salanova al Diari d’Igualada (2 juliol 2004)”.

Jordi Aymamí, gerent d’APINAS, diu:

“Per a les persones que treballem en l’àmbit social, educatiu o general d’atenció a 
la infància, el Marc sempre hi és: va deixar un gran record, una gran empremta, 
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a la qual podies acollir-te i emparar-te davant de dificultats i amb la qual vam 
ser capaços d’establir unes sinergies molt positives. Un exemple és l’àmbit de 
l’atenció precoç: des d’APINAS, quan vam impulsar el Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç, el Marc va ser una de les persones que, tant des 
de la seva responsabilitat a l’hospital com des de la seva activitat pròpia com a 
pediatre, sempre van ser al nostre costat, i va “ser un element molt important”.

El dia 7 d’octubre del 2011 va rebre un reconeixement inesperat que el va emo-
cionar: en el sopar de la professió que es va fer a Sesoliveres, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, li va agrair públicament tota la trajectòria professional. Els ulls se li 
van humitejar com sempre quan s’emocionava, fet que succeïa sovint.

Els seus pacients en destaquen el seu ull clínic, la tranquil·litat que transmetia i 
el fet que podien comptar amb ell fos l’hora que fos.

Va estar sempre vinculat a organitzacions de professionals. Des del 1963 va 
ser soci numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, 
va formar part de la junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria10 com 
a vocal de la vegueria de Manresa des del 1989 fins al 1993, i també va ser 
compromissari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona a l’Anoia l’any 1990.

DOCÈNCIA, FORMACIÓ I RECERCA

Segons explica ell mateix, en un moment determinat li van sorgir dubtes a l’hora 
d’escollir la carrera, perquè tenia una clara vocació docent. De fet, al llarg de la 
seva vida no va deixar passar mai l’oportunitat d’ensenyar.

Després, una vegada vaig ser metge, vaig fer classes durant catorze cursos a 
l’Escola d’Infermeria d’Igualada i he continuat exercint la docència com a cap del 
Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada.11

Pere Brescó comenta:

“Al cap dels anys, al final dels meus estudis primaris, va venir a l’escola a parlar 
de la seva professió; bé, de les seves dues professions: la científica i la humana. 
Això a mi em va impactar especialment, en veure que les dues es compenetraven 
a la perfecció”.

Cal mencionar la seva llarga vinculació amb Creu Roja, principalment en as-
pectes docents. Comença el 1960, quan pren part en el primer curset de so-
corrisme que es fa al Cercle Mercantil, i des d’aquell moment hi col·labora de 
forma continuada, juntament amb el Dr. Francesc Botet i Casadesús. El 1966 el 
nomenen cap de Socorrisme i entra a formar part de la junta fins al 1982, quan 
és nomenat adjunt a la direcció de l’Àrea de Formació Sanitària i Socorrisme. Va 
participar habitualment en totes les activitats de l’entitat i per aquest motiu, el 
juliol de 1987, se li fa lliurament de la medalla de plata d’aquesta organització i 
el 2011, d’un diploma de reconeixement pels més de vint-i-cinc anys de servei.

L’Escola d’Infermeria és l’espai on desenvolupa la seva trajectòria com a docent 
d’una manera més significada. El 1967 s’inaugura l’Escuela Nuestra Señora de 
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la Piedad del Santo Hospital de Igualada. Escuela Oficial de Ayudantes Técnico-
Sanitarios, adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

El professorat, tal com detallen els documents de l’època, tenia una “colaboración 
voluntaria desinteresada sin ningún ánimo de lucro», “no existía plantilla ni 
emolumentos fijos, ni seguro de accidentes laborales u otro. No hubo contrato 
verbal ni escrito. Sólo la gran voluntad y dedicación». Va ser-hi professor de 
Patologia General i Patologia Mèdica Digestiva, i, al llarg d’onze promocions, des 
del 1967 fins al 1978, va tenir més de 270 alumnes, de les quals sempre deia 
que en guardava molt bon record.

Fina Basas, infermera supervisora de l’Àrea Maternoinfantil, que el va tenir com 
a professor i que va treballar amb ell durant molts anys al Servei de Pediatria, 
diu textualment:

“Al Dr. Riera, a part de la medicina, el que l’apassionava era formar-se i ensenyar, 
tant als seus alumnes com als companys amb els quals treballava. El recordem 
com un d’aquells professors que saben fer mantenir l’atenció durant tota la classe, 
per les explicacions clares i amenes intercalades amb pinzellades d’humor tan 
característiques de la seva manera de ser. Sabia transmetre aquells conceptes 
clau de manera que ens han quedat gravats i ens son útils en el dia a dia”.

Magda Valladares i Adela López-Amo, pediatres i companyes de l’ICS, diuen:

“Per naturalesa era mestre, sempre treia lliçó dels casos i la sabia transmetre”.

També va participar com a docent en cursos d’actualització de pediatria organitzats 
pel Servei d’Atenció Primària de l’Anoia de l’ICS.

Des del 1993 fins al 2000 va presentar el programa Consell mèdic, de divulgació 
sanitària, a TVI (Televisió Igualada). Hi convidava professionals del sector de la 
salut i responia preguntes dels espectadors.

Per mantenir-se al dia, durant molts anys anava un cop a la setmana a la sessió 
de formació del Servei de Pediatria de Vall d’Hebron. Joan Iglesias ho comenta 
amb aquestes paraules:

“Esta era una de las características fundamentales de Marc. Él supo desde el 
inicio de su labor como pediatra en Igualada que debía seguir ligado al hospital 
que tanto influyó en nuestra formación.

El año 1966 se inauguró el Hospital Infantil del Valle de Hebrón. El director 
gerente del mismo fue el profesor Ballabriga, pediatra insigne con elevada 
formación en la cátedra de Pediatría de Barcelona en la época previa y con 
posteriores estancias en Suecia, Francia y Suiza. Fue un aliciente que elevó 
los conocimientos y puso la pediatría y todas sus especialidades al nivel de los 
mejores hospitales de Europa.

Desde el principio, Marc tuvo necesidad docente y asistía siempre a las 
sesiones clínicas de los miércoles, que eran de una calidad extraordinaria por 
la presencia de todos los especialistas pediátricos, y fue un pediatra externo en 
activo de fiel presencia semanal, durante muchos años.
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Las sesiones nocturnas de la SCP durante el curso lectivo poseían una calidad 
excelente y ponían en contacto a los distintos pediatras de comarcas y de 
Barcelona. También a ellas Marc dedicó mucho tiempo durante años”.

Recordo que anàvem junts els dimarts al vespre a les sessions de l’ACMCB que 
es feien durant la dècada dels vuitanta a la sala d’actes de la biblioteca de La 
Caixa de Pensions, a la Rambla d’Igualada. Eren espais importants de formació, 
però també de trobada, perquè pràcticament era l’únic punt de contacte entre els 
professionals de la comarca. Gairebé sempre preguntava o feia comentaris sobre 
el tema de la sessió i ell mateix va fer la xerrada “Síndrome de mala absorció a la 
infància i a l’edat adulta», el 27 de novembre de 1984.

El 1986 es van iniciar les Jornades de Pediatria de l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Garraf. La primera va ser a Sitges el 1986 i van tenir continuïtat fins al 1996.

Va ser l’impulsor i el director del Curs de Formació Continuada en Pediatria de 
l’Hospital d’Igualada, des de l’octubre del 1987 fins a l’últim moment. Aquest 
curs, que encara avui es fa cada dijous, d’octubre a juny, és el de més trajectòria 
dels que s’imparteixen en hospitals de segon nivell i suposa un referent clau per 
a tots els pediatres de l’Anoia i un punt de trobada dels pediatres de primària i 
de l’hospital. Aquest curs està acreditat des del 2004 pel Consell Català de la 
Formació Mèdica Continuada i porta el nom “Dr. Riera» des de la seva vint-i-
cinquena edició, de l’any 2012.

La seva participació en congressos, juntament amb els seus col·laboradors, és 
il·lustrativa de la importància que donava al treball en equip. Amb aquest esperit, 
el Servei de Pediatria de l’Hospital d’Igualada va elaborar i presentar els pòsters 
següents:

Síndrome de Kawasaki. A propósito de un caso. Reunió anual de la Societat 
Catalana de Pediatria. Roses, 1993.

Behaviour protocol for HIV + newborn in our hospital.I Congrés Europeu de 
Pediatria.París, 1994.

Edema agudo hemorrágico del lactante (enf. Finkelstein). XIX Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Pediatría. Alacant, 1995.

Nevus melanocítico gigante asociado a duplicidad pieloureteral bilateral. 
Revisión a propósito de un caso. Congreso Nacional de Medicina Perinatal. 
Cadis, 1997.

Litiasi biliar i coledocolitiasi en una adolescent. Revisió. VII Reunió Anual de la 
Societat Catalana de Pediatria. Sitges, 1999.

Síndrome adenitis cel·lulitis del lactant per estreptococ agalactiae en pacient 
afecte d’eritrodèrmia. A propòsit d’un cas. Trobada de Dermatologia Catalana. 
Barcelona, 2004.

Per altra banda, el Dr. Riera va participar en la publicació:
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Riera, Marc. “Hábitos de alimentación saludable». A: Ustrell J. M. Manual 
de ortodoncia. Barcelona: UB, 2011. (Deu anys abans havia estat publicat a: 
Ustrell, J. M. Terapéutica multidisciplinaria de las maloclusiones dentarias en 
el paciente infantil. Barcelona: Lab. Kin, 2001).

També va presentar la comunicació:

«Nutrició parenteral domiciliària a pediatria». I Congrés Interdisciplinari 
d’Atenció Primària. Tarragona, 1999 (EAP Anoia Rural, Pediatria Hospital, 
Farmàcia Hospital i Hospital Sant Joan deDéu).

L’11 i el 12 de maig de 1991 va participar en l’organització a Igualada la 22a 
reunió conjunta de la SCP i la Sociedad de Pediatria de Aragón, la Rioja y Soria. 
I els temes tractats van ser “Els trastorns d’aprenentage» i “El xoc en pediatria».

Mai no va perdre la inquietud per aprendre i diversos professionals el recorden 
amb la revista Pediatrics sota el braç. Tot i que deia que les noves tecnologies 
li havien arribat massa gran, va fer l’esforç d’entendre-les i de treure’n el màxim 
profit, sobretot en aspectes relacionats amb la formació. Molt sovint, els vespres, 
a casa, s’estava al despatx escoltant música, habitualment clàssica o jazz, i 
llegint revistes de pediatria.

Poder seguir vinculat a l’hospital li permetia continuar fent allò que més estimava: 
mantenir contacte amb pacients i companys, aprendre, compartir… I ho va fer 
fins a l’últim moment.

HUMANISME I COMPROMÍS SOCIAL

En paral·lel a la trajectòria professional i a la vida familiar, Marc Riera va ser un 
ciutadà compromès amb la seva ciutat, el seu país i la humanitat en el sentit 
més ampli.

Tot i que no va néixer a Igualada (molta gent pensa que era igualadí de naixement), 
la seva implicació amb la ciutat va ser molt intensa, tal com reflecteixen les 
paraules del periodista Carles Maria Balsells:

“Va ser també un ciutadà que es va implicar i comprometre en molts àmbits de la 
ciutat. Mai no va defugir el compromís cívic, polític i humà. La seva participació 
en tantes entitats culturals, esportives, cíviques i solidàries n’és un testimoniatge 
[…] Igualadí de cap a peus i home de món a la vegada. Fidel als seus amics, 
generós en la paraula, fort davant dels obstacles.12”

També va col·laborar, sovint anònimament, en tot allò que se li demanava. “Mai 
tenia un no per a ningú», responen tots els agents socials.

Anna Vila, infermera i escriptora, el descriu així:

“El mestre que tots voldríem haver tingut, el metge que ha estat a disposició de 
tothom en tot moment, l’amic en qui podies confiar, el regidor que va estar al 
seu lloc”.
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Era un humanista, en el sentit més ampli del terme. Home instruït, gaudia d’una 
formació intel·lectual que enriquia constantment amb nous coneixements, ja 
sigui en l’àmbit professional com en el general. Procurava estar al dia de tot. Àvid 
lector de la premsa local i nacional, sempre aportava la seva visió personal de 
l’actualitat en tertúlies als mitjans o a les sobretaules, amb opinions que sempre 
duien el seu segell personal, crític, constructiu i amanit amb tocs d’humor i 
d’ironia. Amb un pessic de sal i un de pebre. Apassionat de la lectura, la música, 
el teatre… de la cultura en general. Amb els anys va anar bastint una extensa 
biblioteca, nodrida especialment de novel·les, estudis d’història, sociologia i 
antropologia i una discoteca de música clàssica, òpera, jazz, obres de cantautors 
catalans i sardanes. En les seves poques estones de lleure, era habitual trobar-
lo tancat al seu despatx, immers en la lectura d’un volum tot gaudint d’una ària 
com a banda sonora. També era un assidu de les activitats culturals i un habitual 
al teatre i als concerts. Li agradava molt viatjar i va visitar els cinc continents.

Xavier Ribera, periodista, diu:

“Crec que ha estat un dels millors contertulians que Igualada ha tingut, el vaig 
tenir molt present en la meva etapa a Ràdio Igualada. Vaig conduir durant uns 
tres anys (del 93 al 95) el matinal “Com cada matí” i ell va col·laborar en dos 
espais del programa: contertulià i comentarista de premsa. El Marc formava part 
del que jo anomenava el Dream Team de la tertúlia; amb ell quedava garantit el 
nivell i certa excitació, quan veia que el foc del debat s’apagava, sabia atiar-lo”.

Va implicar-se activament en diverses entitats d’Igualada. Va ser membre de 
la junta del Casino Foment des del 1988 fins al 1994. El 1989, amb un grup 
d’igualadins, va fundar el Club Rotary Igualada, a semblança d’altres seccions 
locals d’aquesta prestigiosa entitat internacional escampada arreu del món, i va 
prendre part en les actuacions desenvolupades per l’associació, especialment les 
de caire solidari, humanitari i de servei a la comunitat. En va ser macer i, entre el 
1996 i el 1997, president. El 2010 va rebre el reconeixement “Soci Paul Harris», 
que constitueix una expressió d’agraïment a les persones que contribueixen a la 
Fundació Rotària de Rotary International.

Pel que fa als esports, era habitual veure’l als pavellons de la ciutat com un 
aficionat més, tant en els partits dels primers equips com en els de base, als quals 
tenia una gran estima. Entre altres clubs, va ser soci del Club Basquet Igualada 
i de l’Igualada Hoquei Club, del qual va ser vocal de la junta des del 2006 fins 
al 2010. Era un apassionat culer i soci del FC Barcelona. Així mateix, era un 
defensor dels anhels dels equips esportius nacionals en les seves aspiracions 
per al reconeixement internacional i per competir representant un nou estat. Va 
exercir amb regularitat la pràctica esportiva, des de la seva experiència jovenívola 
patinant al Centro Nacional “avui, Ateneu Igualadí” amb el Club Patí Igualada fins 
a la pràctica d’esports de lleure com el tenis o el golf, que no va deixar fins als 
darrers instants de la seva vida.

El dia abans de morir vam anar junts al cine a Tous a veure Catalunya über 
alles. Es dóna la circumstància que en aquella sessió hi assitia Ramon Térmens, 
el director de la pel·lícula, i estava previst que hi hagués col·loqui al final de 
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la projecció. En una sala plena de gom a gom, no va desaprofitar el moment 
per compartir les seves reflexions al voltant del que acabàvem de veure. A 
tall d’anècdota, va reconèixer el director com un antic pacient seu, fet que va 
comentar allà mateix amb la mare del jove.

En l’àmbit de la política va trobar aixopluc al seu ideari sota les sigles de 
Convergència Democràtica de Catalunya, formació en la qual va militar activament 
al llarg de trenta- un anys, des del març de 1985 fins que es va morir.

La seva era una veu dialogant, escoltada i respectada a les reunions i assemblees 
locals del partit, així com en l’àmbit nacional, on, tal com recorda Ramon Mir, 
amic i militant de CDC, era conegut com “el doctor» Va ser escollit diverses 
vegades per formar part de les candidatures de Convergència i Unió als comicis 
electorals locals i va ser regidor electe de l’Ajuntament d’Igualada en diverses 
etapes: de 1992 a 1995, a l’oposició; de 1995 a 1999, va formar part de l’equip 
de govern com a regidor d’Esports, i durant la legislatura 1999-2003, novament 
a l’oposició.

La comunitat esportiva i la ciutadania en general recorden el seu pas al capdavant 
de la regidoria d’Esports. La seva petjada es fa palesa encara avui, anys després, 
tant per la seva bona gestió com, sobretot, pel seu tarannà humà.

De l’etapa com a regidor al capdavant del Patronat Municipal d’Esports cal 
destacar les reformes de la piscina exterior del Molí Nou (1996); la remodelació 
del camp de futbol del Xipreret, amb la instal·lació del primer camp de gespa 
artificial a la ciutat (1997); la remodelació de l’estadi atlètic, amb el nou terra 
de tartan (1998), i la coberta de les pistes exteriors del complex esportiu de Les 
Comes (1999). El maig de 1999 es va organitzar a Les Comes la fase final de la 
Copa d’Europa d’hoquei patins, que va guanyar l’Igualada HC. Va ser president 
del Consell Esportiu de l’Anoia. El seu llegat ha anat més enllà de la gestió i de 
l’obra realitzada. Els tècnics, dirigents de clubs i entitats esportives, professionals 
i amateurs, aficionats i esportistes en general, recorden la seva proximitat i la 
seva entrega. Albert Tarrida, director tècnic del Patronat Municipal d’Esports en 
aquells temps,explica:

Va ser molt curós amb totes les entitats esportives i va ser el regidor que més es 
va desplaçar per veure partits, trobades esportives… Era a tot arreu. Les entitats 
esportives més minoritàries li ho van agrair molt. I, a més, si havia de fer de 
metge en qualsevol ocasió que algú li ho demanava, ho feia.

Tenia una atenció especial per als esportistes de base i per a la gent gran. En 
l’esport, com en tots els àmbits de la vida, sota una aparent cuirassa de seriositat, 
s’hi descobria un home sensible i emotiu. El mateix Albert Tarrida afegeix:

“Sempre els donava ànims, sempre parlava molt positivament i, com que els 
coneixia gairebé a tots, sempre hi establia una relació molt entranyable. [...] Ens 
va ajudar molt, i ho feia sempre que algú ho necessitava. Es feia el fort, però 
s’emocionava molt, encara que fossin petites coses, com un lliurament de premis 
o la fi d’alguna activitat”.
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Finalitzada l’etapa de regidor, va continuar amb el seu activisme polític. Va ser 
membre de la junta electoral de la consulta popular sobre la independència de 
Catalunya celebrada a Igualada el 25 d’abril del 2010. L’últim acte de caire polític 
que vam compartir va ser la celebració institucional de l’Ajuntament d’Igualada 
amb motiu de la Diada de 2011. Va venir el president Pujol a l’Ateneu Igualadí, 
l’any de la cançó Jennifer dels Catarres.

Ja per acabar, voldria recollir l’opinió de dues persones amb qui, tot i formar part 
d’opcions polítiques a voltes enfrontades, es tenien respecte i amistat.

Jordi Aymamí, exalcalde d’Igualada i militant del PSC, diu:

“Ara que tant es noten els sectarismes, puc dir que Marc Riera sempre va ser una 
persona pròxima i que sentia estimació també per l’adversari”.14

I Antoni Dalmau diu en un article:

“Hi ha gent que té la rara virtut de concitar al seu voltant una aura de simpatia 
i d’afecte, de crear en totes direccions signes d’ordre positiu que ens fan la vida 
més riallera i amable. […] Home extravertit i xerraire que era amic de tothom, 
que va treballar per la seva ciutat sense cap ombra de sectarisme, que era present 
a tots els llocs on es pogués ajudar d’alguna manera”.15

I voldria tancar aquest treball amb les paraules del periodista Toni Cortés, que 
reflecteixen la professionalitat i el tarannà del Dr. Riera:

“El despatx d’en Marc Riera no és com els altres. La consulta del “doctor Riera» 
és plena de fotos d’infants, de dibuixos i gargots de colors fets per nenes i nens. 
Regals, detalls, tan innocents com sincers d’estima i afecte. [...] Una personalitat 
bastida amb els fonaments de valors com la generositat, la valentia, l’esforç, 
el sacrifici, l’honestedat, la senzillesa, la tolerància, el respecte, l’empatia, la 
fidelitat, la bonhomia, el compromís... [...] Dominava extraordinàriament la 
paraula, que modelava amb habilitat, des del rigor científic fins a l’acudit o la 
ironia més subtil”.16
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DE CA L’APOTECARI A LA FARMÀCIA COSMOPOLITA,  
MÉS DE 150 ANYS D’ATENCIÓ FARMACÈUTICA A ANDORRA

MACH i BUCH, Àngels 
Presidenta de la Societat Andorrana de Ciències.  
Acadèmica corresponent Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

RESUM: Breu estudi de l’evolució de les oficines de farmàcia al Principat d’Andorra 
des de l’obtenció del títol de llicenciat en farmàcia a la Universitat de Barcelona de 
l’apotecari andorrà Antoni Dallares i Armengol el 1859. Les característiques pròpies 
de l’atenció farmacèutica en un microestat fronterer amb França, Espanya i finalment 
amb la Unió Europea han produït un efecte de constant adaptació en les oficines de 
farmàcia, passant d’una sola oficina a començaments de segle XX fins les 58 oficines 
de farmàcia actuals.

Paraules clau: Andorra, farmàcia, apotecari, frontera, turisme 

RESUMEN: Breve estudio de la evolución de las oficinas de farmacia en el Principado 
de Andorra desde la obtención del título de licenciado en farmacia en la Universidad 
de Barcelona del boticario andorrano D. Antonio Dallares y Armengol en 1859. Las 
características propias de la atención farmacéutica en un microestado fronterizo 
con Francia, España i finalmente con la Unión Europea han producido un efecto de 
adaptación de las oficinas de farmacia, pasando de una sola oficina a principios del 
siglo XX hasta las 58 oficinas de farmacia actuales.

Palabras clave: Andorra, farmacia, boticario, frontera, turismo 

ANDORRA I EL SEU ENTORN FARMACÈUTIC ACTUAL

Les característiques pròpies del Principat d’Andorra l’han fet diferent dels territoris 
pirinencs veïns també en l’àmbit de la salut. Aquest és un petit estat situat al 
vessant mediterrani dels Pirineus Orientals, entre Espanya i França limitant amb 
Catalunya, al sud al llarg de 63,7 km, i amb Occitània País Català, al llarg de 
56,6 km al nord. Té una extensió de 468 km2 i una altitud mitjana de 1.996 
m, des dels 840 m a la frontera sud als 2.942 m del seu cim més alt, el pic de 
Comapedrosa. La frontera amb França es troba a 2.000 metres.1

Administrativament, el país es divideix en set parròquies, cada una de les quals 
té la seva administració local anomenada Comú. La carretera general 1 que uneix 
la frontera andorranoespanyola amb el giratori Km 0 a la capital Andorra la Vella 
té una longitud de 11 km, i la nacional 2, que va d’aquest mateix giratori a la 
frontera francoandorrana, en té 33 km. Per tant, actualment en molt poc temps 
es pot entrar al país i tornar-ne a sortir viatjant en automòbil, però en temps 
passats els traginers i els pastors de bestiar creuaven la frontera per qualsevol 
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dels 26 passos de muntanya dels camins transfronterers, per anar a Tarascó 
d’Arieja, Vic de Sòç, Llavorsí, Sort, Salàs de Pallars, Acs-dels-Tèrmes, Puigcerdà 
i la Seu d’Urgell. 2

La seva peculiaritat política ve de lluny. Amb els Pariatges signats pel bisbe 
d’Urgell i el comte de Foix el 1278 ja es delimitava el territori andorrà amb una 
estructura feudal pròpia. Amb l’aprovació de la Constitució l’any 1993 el seu 
sistema polític és un Coprincipat parlamentari amb un copríncep francès, que és 
el president de la República francesa, hereu dels drets del comte de Foix, i un 
copríncep episcopal, que és el bisbe d’Urgell i arquebisbe ad personam. Aquell 
mateix any, Andorra obtenia el reconeixement internacional ingressant a l’ONU 
com a 184è estat.3

Pel fet de tenir una triple frontera amb Espanya, amb França i amb la Unió Europea, 
Andorra ha pogut desenvolupar el comerç de manera diferent als territoris veïns. 
Actualment, a l’any 2016, a Andorra hi ha 58 oficines de farmàcia, la major 
part en la zona comercial de la vall central a la capital Andorra la Vella (29) i a 
Escaldes-Engordany (13), on resideix un 49% de la població, i 16 repartides en 
les altres cinc parròquies: 5 a Sant Julià de Lòria (12%) i 5 a Encamp (15%), 
les zones de frontera; 3 a la Massana (13%); 2 a Canillo (5%) i 1 a Ordino 
(6%), per 78.014 habitants al cens de població del 2015. A més dels residents, 
Andorra disposa de 241 allotjaments turístics amb una disponibilitat de 34.019 
llits per atendre les necessitats dels quasi 8 milions de visitants anuals, dels 
quals un 30,3% van pernoctar al país (turistes) i un 69,7% van ser passavolants 
(excursionistes).4 En total es tractaria d’uns 99.932 habitants equivalents si es 
tenen en compte residents i visitants anuals.

En comparació, en una zona d’uns 50 km al voltant en territori francès de l’Arieja 
hi ha 6 farmàcies: 2 a Acs-dels-Tèrmes, 1 a Les Cabanes, 3 a Tarascó d’Arieja (a 
57 km), i  a més distància 1 a Sant Pau de Jarrat, 3 a Lavellanet, 1 a Montgallart, 
i a Foix (a 73 km) n’hi ha 5.5     

En el departament dels Pirineus Orientals hi ha 8 farmàcies a l’Alta Cerdanya: 1 
a Enveitg, 1 a Bourg-Madame, 1 a Mont-Lluís, 1 a Bolqueres, 2 a Font-Romeu, 
1 a Sallagosa, i 1 a Osseja), més 2 al Capcir (1 a Formigueres, 1 a Els Angles).6 

I, en territori espanyol, hi ha 11 farmàcies a l’Alt Urgell (1.447 km2 i 22.037 
hab.) (5 a la Seu d’Urgell, 1 a Les, 1 a Montferrer, 1 a Adrall, 1 a Organyà, 1 a 
Coll de Nargó i 1 a Oliana), 4 al Pallars Sobirà (1.377,92 km2 i 7.625 hab.) (1 
a Sort, 1 a Rialp amb farmaciola a Espot, 1 a Llavorsí, i 1 a Esterri d’Àneu), i 11 
a la baixa Cerdanya (4 a Puigcerdà, 1 a Llívia, 1 a Alp, 1 a Bolvir, 1 a Ger, 1 a 
Bellver de Cerdanya, 1 a Prullans, i 1 a Martinet).7 

Deixant a part els territoris amb més baixa demografia, la Cerdanya, amb dos 
territoris poc més grans que Andorra (539,43 km2 l’Alta Cerdanya amb 11.682 
habitants i 546,57 km2 la Baixa Cerdanya amb 18.656 hab.) sumen 19 
farmàcies, tenint en compte que també són territoris amb pistes d’esquí.   

L’establiment d’assistència farmacèutica fins al 1850.
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En ser Andorra un territori d’alta muntanya i amb una economia rural, els 
seus habitants acostumaven a tractar els seus problemes de salut amb herbes 
remeieres l’ús de les quals coneixien per tradició familiar i per la visita de les 
trementinaires de Tuixent, que arribaven fins a Casa Rossell a Ordino.8  

La societat civil s’organitzava en associacions anomenades germandat, consòrcia 
o confraria als segles XVIII i XIX amb l’objectiu d’ajuda i prestació mútua 
d’auxili entre els seus membres, l’assistència en cas de malaltia i necessitat, 
o acompanyament en cas de mort.9  En els pobles a l’entorn d’Andorra hi havia 
apotecaries, i els andorrans quan anaven a les fires de bestiar aprofitaven per 
proveir-se de remeis. 

El gremi dels apotecaris des de molt antic estava molt ben organitzat per tal de 
garantir els coneixements dels seus professionals. Des del 1487, per a exercir 
l’art d’apotecari s’exigia l’obligatori compliment de 8 anys de pràctiques amb 
apotecari establert, i tenir 24 anys complerts per a poder ser examinat. La bona 
pràctica es controlava mitjançant visites d’inspecció del Protomedicat, organisme 
encarregat de la professió. 

L’any 1671 constaven 5 apotecaris a Puigcerdà i 2 a la Seu d’Urgell. En el 
cadastre de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell de l’any 1716, que es conserva a 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, hi consten 4 apotecaris: Mariano del Duque, 
Miquel Galseran, Josep Saló i Isidro Mirasso.10 

El 1736 es consigna que Francesc Arbués (titulat pel Protomedicat el 1734) era 
l’apotecari de l’Hospital Militar de la Seu d’Urgell, que estava situat molt  a prop 
de la catedral.

Les apotecaries anaven creixent als pobles del voltant. En el Registre d’inspeccions 
d’apotecaries el 1774 en constaven: 3 a la Seu d’Urgell (Joseph Saló, Antoni 
Saló, Ignasi Torrents), 1 a Arfa (Pau Orrit), 1 a Organyà (Joseph Oriol), 2 a Bellver 
(Agustí Serra, Antoni Barral), 1 a Martinet (Francesc Florensa), 1 a Alp (Marçal 
Degollada), 2 a Puigcerdà (Pere Barral, Francesc Piguillem), i 3 a Llívia (Llorenç 
Calvet, Guillem Colomer, Nicolau Esteva).

El Llibre del Protomedicat hi consta la llista total de fadrins que obtingueren el 
títol  d’apotecari entre 1768 i 1799 any per any i el seu origen: 2 de Saragossa, 
1 d’Alacant, 1 de Santander, 1 de Múrcia, 2 del Rosselló, 603 de Catalunya, 
2 d’Andorra i 4 no identificats, d’un total de 616 fadrins. Es desconeix on van 
exercir la professió els dos fadrins andorrans. 11

A Andorra el Consell General s’encarregava de contractar o aconductar el metge 
titular de les Valls i un o dos metges més, autoritzant-los a exercir quan eren 
forasters, el cirurgià, l’apotecari i el barber, i fixava uns preus màxims pels 
seus honoraris. Paral·lelament els particulars dels Comuns i els Quarts també 
podien establir conductes amb aquests professionals i gestionaven els tràmits 
de contractació i pagament. Els comuns pagaven una part de l’import de la 
conducta, en quantitat anyal o per trimestres, i els veïns de la parròquia la part 
restant. En diversos documents hi consten els pagaments.
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* El 1808, a Canillo, als comptes corresponents al consolat de l’any 1807, 
presentats pels cònsols sortints (22-2-1808) Joan Rosell (a) Naudi i Jaume 
Areny (a) Bonavida, hi consta: 

“Més per la conduchció del metge Ramonet: 60 lliures (Despesa total de l’any 
1.523 lliures 9 sous i 7 diners).”12

I també peticions dels veïns per sol·licitar metge, farmacèutic o mestre.13

*Els Comissionats dels veïns de Sant Julià de Lòria van denunciar al Consell 
General irregularitats en l’administració de béns comunals, demanant que 
s’assegurés “la conducció de farmacèutic i facultatiu en dita parròquia y la 
manutenció d’un mestre públich per l’enseñanza de la juventud, cual mestre 
i facultatiu se dediquian a l’enseñanza y assistència tan dels pobres com dels 
richs, sens retribució dels particulars, per ser pagats per lo Comú.” d’octubre de 
1861 (reclamat novament el 1874).

A la Vall d’Aran també s’han documentat conductes amb metges i apotecaris. 
L’apotecari havia de residir a la vila de Viella, i per l’assistència i residència se li 
havien d’abonar cada any 250 rals del Comú de la Vall. 14

El càrrec de farmacèutic, regulat doncs pel Consell General, obligava a “donar 
servitud als vehins de las Valls y conductarse ab les parroquies ab lo preu més 
mínim que puga, conforme es la consuetud dels pais y venda les medicines que 
deura tenirne de tota classe (...) al preu més mínim que se venen en les farmacies 
de les nacions vehines”.15 El preu de la conducta era de 400 pessetes l’any, per 
períodes de tres anys, però es podia incrementar amb suplements en concepte de 
gratificacions. A més se li pagava el lloguer de la casa que al final del segle XIX 
era de 15 lliures (40 pessetes).

Rebut de cobrament d’honoraris de conducta de l’any 1845 del Comú de Canillo 
a l’apotecari J.Ubés, 13 de febrer del 1846. Arxiu Comú de Canillo
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Cap els anys 1840 consten els serveis de l’apotecari català de cognom Jubés al 
país. Almenys el Comú de Canillo l’havia contractat, atès que a l’Arxiu Comunal 
hi consta el rebut del pagament de la conducta que indica el següent:

“Confeso haver rebut del Honorable Consul Sr. Duedra (a) Puigcernal Cuaranta y 
cinch duros per la conducta de Apotecari que me correspon del any cuaranta y 
cinch de la Parròquia de Canillo; com y també confeso haver rebut dotse pesetas 
de dit Sr. Per haver pagat per sis Miserables de la apreciada Parròquia la conducta 
de l’any anterior per ser conduida de Comú. Andorra 13 Febre 1846. Signat J. 
Jubés, Apotecari.”16

Aquest apotecari probablement no procedia de cap apotecaria de la Seu d’Urgell, 
atès que en el cens de l’any 1839 hi consten els noms de José Escaro, Odón 
Duran i Antonio Agustí.17

ENTRE 1850 I 1930

El 1854 el Consell General va nomenar apotecari de les Valls l’andorrà Antoni 
Dallares i Armengol (1828-1901), que exercia la professió en l’edifici dit Ca 
l’Apotecari a l’entrada del carrer de la Vall a Andorra la Vella, davant de l’església 
parroquial de Sant Esteve, que era propietat d’Antoni Maestre i Babot de Casa 
Molines, que esdevindria el seu consogre el 1884.18  Andorra tenia una població 
de 4.130 habitants (Ulrich, 1852). Aquest contracte comportava el monopoli 
per a l’exercici de la professió, fins que el Consell General va suprimir aquest 
privilegi el 1882.19 

Ca l’Apotecari, al carrer de la Vall, actualment    

Rebut del cobrament d’honoraris de la conducta 
del Comú de Canillo amb el farmacèutic Dalleres 
per l’any 1850, 20 de febrer de 1859. Arxiu Comú 
de Canillo
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Els productes medicinals li arribaven a través dels traginers que feien la ruta cap 
a Espanya i cap a França. 

Anton Dallares també va signar conducta amb el Comú de Canillo com es 
reflecteix en el rebut de cobrament d’honoraris de l’any 1858 següent:

“Lo abaix firmant confesa haber rebut del Honorable Comú de Canillo, representat 
per los Srs Consuls Sr. Calvó de Soldeu y Sr. Pirot de Ransol, la cantitat de 5 
onzas, 11 duros y 2 pesetas, per la ñada transcorreguda en lo 58 i vensuda a 12 
Gene del 59: y ames per via de gratificació del moolt traball y gasto de medicinas 
fet en la añada transcorreguda, rebo també de dits Srs Consuls la cantitat de    
(espai en blanc) 

Y per això ho firmo a continuació. Andorra 20 Febre de 1859. Anton Dalleres, 
Apotecari

Nota: Lo entregat intirinament per la añada vençuda son sis onzas en or. Avui dia 
de la fecha. 20 Febrer de 1859. Anton Dalleres, Apotecari.”20

La recuperació de la Universitat de Barcelona (restablerta el 1842 després del 
seu trasllat a Cervera el 1714) va situar-la a l’antic convent de les Carmelites al 
carrer del Carme, i medicina s’impartia a l’hospital de la Santa Creu, fins que al 
1905 es va traslladar a l’hospital Clínic. L’edifici històric actual va ser projectat 
per l’arquitecte Elies Rogent i es va construir entre 1863 i 1874. La farmàcia 
va entrar a la universitat el 1845, atès que tenia una organització col·legial 
rellevant que volia una autorregulació professional, i era considerada una ciència. 
Els estudis universitaris de farmàcia moderns es van fixar el 1857 a Barcelona i 
a Madrid, després d’haver incorporat els recursos humans i el coneixement dels 
col·legis professionals a la universitat per a impartir les matèries i establint la 
titulació universitària de la llicenciatura en farmàcia que facultava per a exercir. 
Els apotecaris que s’havien format en establiments d’apotecaris abans de poder 
instal·lar la seva pròpia apotecaria, es varen haver d’examinar per tal d’acreditar 
els seus coneixements.21 

Al llibre de Registre de Graus de llicenciat de la Universitat de Barcelona hi 
consta que Dallares va superar els exercicis del Grau de llicenciat entre el 30 
d’abril i el 16 de maig de 1859. L’apotecari andorrà tenia 30 anys. El títol de 
llicenciat en farmàcia va ser expedit l’1 d’agost de 1859 i lliurat a l’interessat el 
20 de setembre.22  

L’any 1866 amb l’anomenada Nova Reforma sent síndic general Guillem d’Areny 
i de Plandolit es van modernitzar les estructures polítiques d’Andorra, organitzant 
el Consell General, separant el seu funcionament del dels comuns i atorgant el 
dret a vot a tots els caps de casa, no només els caps de cases benestants com 
passava fins aleshores.23 

En aquells moments hi va haver vàries iniciatives i sol·licituds per la concessió 
d’utilització de les aigües mineromedicinals andorranes i per obrir cases de joc. A 
cap dels dos coprínceps interessava, per diferents  raons, aquest darrer projecte, 
i el conflicte va desembocar dos anys després, el 1868, en una severa crisi. El 
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Consell General va atorgar el 1873 la Concessió per a la instal·lació de casinos 
i balnearis a la Compagnie du Val d’Andorre, el 1880 hi va haver un intent de 
concessió a Antonin Roger i Louis Boisset perquè Andorra es transformés en un 
Mònaco, i el març de 1881,  la concessió per a l’explotació del joc i de l’aigua 
termal entre el Consell General revolucionari i els Srs. Denis Guibert i Anton 
Roger. Però mentrestant al febrer del 1881 es van celebrar noves  eleccions, i 
finalment al juny es va signar el Tractat del pont dels Escalls restablint l’ordre a 
les Valls. 

Dins les sentències pronunciades pel Tribunal de Corts en relació a la Revolució, 
el metge de Sant Julià de Lòria Pere Baró, de 38 anys, és condemnat a 2 anys 
de desterrament i 10 de privació de drets electorals. El motiu de la condemna va 
ser: Participació activa en els actes i violències de la revolució.

Cal tenir en compte que el càrrec de conseller general va ser gratuït i obligatori 
fins a la Constitució del 1993. 

El farmacèutic Dalleres es va significar políticament, junt amb el que seria el seu 
consogre Antoni Maestre i Babot, subsíndic en aquells moments convulsos, i fins 
i tot va rebre un anònim amenaçador.24

Sigui per causes polítiques, o bé sigui perquè el farmacèutic Dalleres anava 
envellint i s’anava dedicant a altres activitats com el registre de dades d’una 

Títol de llicenciat de farmàcia d’Anton Dalleres i Armengol, expedit pel ministre de Foment a Madrid 
l’1 d’agost de 1859. Arxiu Casa Molines
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estació meteorològica, i la gastronomia, trenta anys després de ser nomenat, el 
Consell General va sol·licitar els serveis farmacèutics a Miquel Mitjavila i Morer. 

Mitjavila era un farmacèutic originari de Llívia que havia cursat els estudis de 
llicenciatura a la Universitat de Madrid obtenint el títol el 3 de febrer del 1870, i 
tenia oficina de farmàcia oberta a Puigcerdà. 

A finals de 1880 a Puigcerdà a més de la de Mitjavila Morer hi havia les 
farmàcies de Bartumeu Bosomba i Moreno, Ermengol Ferrer i Saló, Josep Marià 
Martí i Terrada, Ermengol Saló. A Llívia hi havia la de Josep Esteva i Guilló, la de 
Mariano Galis a Guils de Cerdanya, i les de Joan Obrer i Maties i Mateu Bosom 
a Bellver.25

El Consell General li va oferir que exercís la professió de farmacèutic a Andorra, 
amb la contraprestació d’un ajut econòmic anual i la concessió de la nacionalitat 
andorrana a ell i als seus descendents.26  L’any 1891 va obrir l’oficina de farmàcia 
primer al mateix local de ca l’Apotecari, i quan el doctor Esteve Nequí i Marquilló 
va acabar la carrera de medicina i hi va voler obrir el seu consultori mèdic en ser 
un edifici propietat de la seva família, la farmàcia es va traslladar el 1905 molt a 
prop al carrer Príncep Benlloch número 2. Per mantenir-se al dia en les novetats 
de la professió va ingressar al Col·legi de Farmacèutics de la província de Girona 
el 12 de desembre del 1898.

A la seva mort el 1954 la titularitat de la farmàcia havia passat al fill del 
farmacèutic, Francesc Mitjavila i Salses, i el 1962 a la néta Conxita Mitjavila i 
Armengol (que s’havia format a Barcelona la farmàcia de Margarita Trias i Rubiés 
casada amb el també farmacèutic Pere Quintana i Colomer). A finals dels anys 
60, l’oficina de farmàcia es va traslladar als baixos esquerra de Casa Guillemó a 
la plaça Príncep Benlloch núm.6.27 En no tenir descendència a la seva mort, el 
2006, la farmàcia va ser traspassada a la farmacèutica Anna Pallarès i Papaseit, 
que n’ha conservat el nom. 

Farmàcia Mitjavila al carrer Príncep Benlloch 2, i a la plaça Príncep Benlloch 6, Andorra la Vella
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El 1904 en el seu llibre La Coutume d’Andorre, Jean-Auguste Brutails, membre 
corresponent a l’Institut Archiviste de la Gironde i jutge al Tribunal Superior 
d’Andorra, descrivia que:

“Le Conseil général taxe le prix de la viande, du vin, les comestibles, le blé fiat; il 
taxe même le honoraires des médecins ou facultatius. Ce tarif est de 75 centimes 
de peseta (6 sous catalans) par visite; encore un médecin m’a-t-il confié qu’on ne 
les payait généralement pas.

Le Conseil général alloue des annuités au pharmacien et le dispense de toute charge 
publique; les paroisses peuvent s’entendre avec lui pour la fourniture gratuite de 
certains remèdes. Je ne sais si on a maintenu en faveur du pharmacien actuel 
le monopole qui avait été accordé à l’excellent M. Dallares, son prédécesseur, 
décédé depuis peu.” (-el 1901).28

Per tant el Consell General assignava les anualitats al farmacèutic mitjançant 
un monopoli acordat, i el dispensaven de tota càrrega pública. I les parròquies 
podien acordar amb ell el subministrament gratuït de certs remeis.

Brutails desconeixia si s’havia conservat el tracte, acordat amb el farmacèutic 
Dalleres, amb el nou farmacèutic Mitjavila, però efectivament en el pressupost 
de despeses d’Andorra per a l’any 1917, hi consta la partida “Subvenció al 
farmacèutic: 400 pessetes”.29  En aquell moment el cens de la població s’establia 
en 4.300 habitants i a Andorra hi havia una sola oficina de farmàcia.

La pagesia proporcionava uns recursos limitats, i des de l’any 1860 en què el 
nombre d’habitants se situava cap als 5.500, l’emigració temporal o definitiva 
cap a Catalunya i Barcelona o cap a França va fer minvar la població del país 
fins la dècada de 1930 a causa de les guerres carlines, les crisis de les fargues 
de ferro i de la llana, i la derogació de les franquícies duaneres per part de 
l’Administració espanyola el 1887.30

DE 1930 A 1950

Quan a Andorra no hi havia encara universitaris llicenciats en farmàcia, es 
va autoritzar l’obertura d’oficines de farmàcia a andorrans que tenien certs 
coneixements tècnics de sanitat i experiència, adquirits en farmàcies de fora 
o per tradició familiar. Així, Ramon d’Areny-Plandolit, fill del metge Pau Xavier 
d’Areny-Plandolit, i tenint un germà dentista, va obrir la farmàcia Internacional, 
el 1934 entrat el segle XX.31 Primer va estar ubicada als baixos dreta de Casa 
Guillemó a la plaça Príncep Benlloch, i el 1942 es va traslladar a l’avinguda 
Meritxell núm. 16. 

Fins a la seva mort (1996) va regentar la farmàcia, tot i que la gran de les seves 
4 filles, Meritxell, es va titular a la facultat de Farmàcia de Barcelona el 1969. 
El 1983 va obrir la farmàcia dels Escalls, a Engordany, que va traspassar a la 
farmacèutica Conxita Bach el 1988. Meritxell d’Areny-Plandolit Balsells va ser la 
titular de la farmàcia Internacional del 1996 al 2015 en què es va jubilar i des 
aleshores la titular és Maria Prieto.
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La primera farmàcia de Sant Julià de Lòria, la farmàcia de Lòria, va ser oberta el 
1937 a l’avinguda de Canòlich número 56, per Agustí Pol i Roca (1911-1970).32

A la seva mort, al  desembre de 1970 es va traspassar a la parella de farmacèutics 
Josep Mª López i Riberaigua (La Seu d’Urgell,1919) i Mª Rosa Miravitlles i Torras 
(1929-2013), sent-ne ella la titular del 1971 al 1987, després de traspassar 
l’oficina que tenia a Mataró. Tots dos haurien fet recerca al Departament 
d’Edafologia de la facultat de Farmàcia. 

La Dra. Miravitlles va obtenir el doctorat el 1973 amb la tesi de títol: “Mineralogía 
y liberación de bases alcalino y alcalinotérreas de los suelos de El Maresme”, 
dirigida por José Cardús Aguilar.33 

José Mª López i Riberaigua va ser professor de ciències naturals a l’Institut Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell entre el 1945 i el 1958. El seu germà Antonio, tres 
anys més jove, també va estudiar farmàcia. Eren fills del farmacèutic Antonio 
López i Feliu (Tremp, 1884), que es va casar amb Pilar Riberaigua i Soler (La 
Seu d’Urgell, 1887), i va instal·lar farmàcia a la Seu d’Urgell el 1919 al carrer 
Major.34 En la seva farmàcia es proveïen farmacèutics andorrans de productes 
espanyols que no tenien, i també li’n baixaven de francesos. Aquesta farmàcia és 
l’actual farmàcia Cepero. 

López i Riberaigua el 1959 va publicar l’estudi sobre: “Estudio hidrogeológico de 
las aguas mineromedicinales y termominerales de los manantiales de Sanillés, 
San Vicente y Andorra”, editat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs a la revista Ilerda 
núm. 23, i el 1962 “La Experimentación de la riqueza agrícola ilerdense”, editat 
també per l’IEI.35

A finals dels anys 70 Casimir Arro (d’Agde), vinculat amb Bourg-Madame per 
part de la seva dona, i inversor de ramats de bestiar, va voler adquirir la farmàcia 
de Lòria per al seu fill, que estudiava la carrera. Durant uns 8 anys se’n va 
ocupar, però finalment va desistir. El 1987 la va adquirir Lluís Quillacq i Albajes, 
el seu titular actual, als hereus d’Agustí Pol. La farmàcia va ser traslladada  al 

Farmàcia Internacional, a la plaça Príncep Benlloch (Postal Valentí Claverol), i a l’avinguda Meritxell 
16 (Fotografia Joan Burgués i Martisella, anys 1940)
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número 58 de la mateixa avinguda de Canòlich el 1991, atès que la caseta on 
estava ubicada va anar a terra per un edifici d’apartaments.

La primera farmàcia a Escaldes es va obrir l’any 1943. Pilar Ubach i Bastida va 
obrir la F. Guerrero, amb l’ajut del seu marit Josep Guerrero i Salas, un mestre 
procedent d’Almeria que treballava a la farmàcia López de la Seu d’Urgell fugint 
de la Guerra Civil. La farmàcia es va situar a l’avinguda Carlemany 61, davant 
de la plaça dels Coprínceps a la Casa Lacruz, que acabava de ser edificada per 
Josep Puig i Cadafalch per encàrrec del gerent de l’hotel Termas (llogat a Casa 
Muntanya), Mariano Lacruz. 36 Andorra tenia aleshores 5.291 habitants.

Pilar Ubach de Guerrero en va ser titular fins el 1996. Dels tres fills del matrimoni 
Guerrero Ubach, Caterina es va llicenciar en farmàcia a Barcelona el 1963. Josep 
es va casar amb Rosa Maria Morera, farmacèutica i titular de l’antiga farmaciola 
de la Massana. I Salvador Guerrero i Ubach, també farmacèutic, va succeir la 
seva mare en la titularitat de la farmàcia Guerrero però va morir jove el 2001, 
i la farmàcia va passar als seus fills tots farmacèutics: Salvador Guerrero i Ruiz 
(del 2001 al 2005) i Gabriel Guerrero i Ruiz (del 2005 fins ara). La seva filla 
Carla Guerrero i Ruiz és titular de la F. Guerrero 2 oberta l’any 2007 a l’avinguda 
Meritxell 39, a Andorra la Vella. 

En el moment de les seves obertures, la farmàcia Internacional de Ramon 
d’Areny- Plandolit el 1934 a Andorra la Vella, la farmàcia de Lòria el 1937 
d’Agustí Pol a Sant Julià de Lòria, la farmàcia Guerrero el 1943 a Escaldes, i 
la farmàcia Mitjavila, amb els hereus del primer farmacèutic, tenien els titulars 
andorrans però sense el títol de farmacèutic. Amb el temps, els estudis dels seus 
descendents o nous propietaris les van anar regularitzant. 

DE 1950 AL 2000

A partir dels anys 50, amb una població de 6.176 habitants, també es va 
autoritzar a farmacèutics titulats francesos la instal·lació d’oficines de farmàcia. 

Farmàcia Guerrero, a Casa Lacruz, a l’avinguda Carlemany 61, Escaldes
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El 1954 Jean Gouazé va obrir la F. de les Valls a Escaldes, a l’avinguda Carlemany 
20 a l’edifici que feia xamfrà amb la plaça Santa Anna. 

                                   

                     

L’any 1975 va ser traspassada a Jean Marcel Català, i posteriorment es va 
traslladar al carrer de l’Hort proper, quan l’edifici va anar a terra per ampliar 
l’avinguda. Des de la seva jubilació el 2011 és del farmacèutic Jesús Robinat. 

I el 1958 Joseph De Girvés va obrir la F. Meritxell a Andorra la Vella, a les 
desaparegudes galeries París de l’avinguda Meritxell, davant la Casa Felipó, on 
actualment hi ha una zona d’aparcament. Del 1966 al 1970 la titular va ser Mª 
Josep Gaset, i el 1990 Meritxell Martí va recuperar el nom F. Meritxell per obrir 
oficina al carrer Dr. Nequí 7.    

Als anys en què el comerç començava a ser una font d’ingressos creixent a 
Andorra, aprofitant les mancances de productes a Espanya (que s’obtenien a 
França) i aprofitant també la diferència de preus entre els països veïns, el nombre 
de farmàcies es va anar incrementant. Fins al 1960 al país hi havia 6 farmàcies 
per 8.392 habitants (1.398 hab./farmàcia), de les quals tres a Andorra la Vella: 
la F. Mitjavila, la F. Internacional, i la F. Meritxell;  dues a Escaldes (F. Guerrero i 
F. de les Valls) i una a Sant Julià de Lòria (F. de Lòria). 

Aquestes 6 farmàcies han anat canviant de titular amb els anys, i també la seva 
ubicació a excepció de la F. Guerrero, però han conservat el nom inicial, atès 
que a Andorra les farmàcies tenen un nom comercial que no sempre correspon 
al nom del titular.

Mentrestant, l’any 1959 s’havien llicenciat les primeres dues dones andorranes 
a la facultat de Farmàcia de Barcelona:37 Maria Villeró i Castellà, que va obrir la 
farmàcia del Pont el 1960 a l’avinguda Meritxell 68, i  Calamanda Vila i Riba, 
que va instal·lar la farmàcia Les Tres Creus el 1962, al carrer de les Canals 5, 
després d’una estada a Barcelona en el camp de les anàlisis clíniques i el seu 
asament amb el metge de la Seu d’Urgell Miquel Julià i Planell. Té continuïtat 
amb la seva filla farmacèutica Maria Julià i Vila.

Farmàcia de les Valls, a l’avinguda Carlemany 20 can-
tonada plaça Santa Anna. Postal APA
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La Maria Villeró es va casar amb Francesc Mitjavila i Armengol, nét del 
farmacèutic Mitjavila. A la seva jubilació el 2001, la farmàcia del Pont es va 
traspassar a Josep Gonzàlez i Saludes, i posteriorment va ser traslladada a la 
mateixa avinguda Meritxell núm. 38.   

El 1960 Modest Pau va obrir la farmàcia d’Encamp, de Joan Janer des del 1967, 
i el 1962 la F. Centre d’Específics, d’Amadeu Rossell, a Escaldes, les darreres 
obertes sense títol i avui desaparegudes. A la jubilació de Janer el 2005 la F. 
d’Encamp va ser traspassada a la farmacèutica Eva Biec, que es va traslladar 
del núm. 3 de l’avinguda Copríncep Episcopal al núm. 38, i finalment a Andorra 
la Vella el 2012 amb el nom d’Edelweiss. El Centre d’Específics va passar a 
ser F. Aristot a nom del farmacèutic Antoni Aristot i Mora el 1986, que es va 
traslladar de l’avinguda Carlemany al carrer Constitució, i va tancar a la jubilació 
del farmacèutic el 2015.

Orla de la facultat de Farmàcia de Barcelona de l’any 1959

Farmàcia del Pont,  
a l’avinguda Meritxell 68

Farmàcia Les Tres Creus, al carrer Les Canals 5
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Per a regular la situació, el 1962 el Consell General va legislar sobre els 
establiments de farmàcia i l’exercici de la professió farmacèutica, d’andorrans 
i estrangers, que l’any següent va completar sobre la nacionalitat i els requisits 
per a heretar els establiments de farmàcia.38 Es podia instal·lar una farmàcia a 
Andorra sense titulació o amb farmacèutics titulars estrangers per un període de 
10 anys, fins que es va disposar de prou andorrans titulats. 

El Col·legi de Farmacèutics, que es va crear el 1983, es va responsabilitzar de 
la bona actuació professional dels titulars d’oficina de farmàcia que exercien 
sense la titulació universitària amb una disposició transitòria, fins al seu següent 
responsable, ja titulat.

El 1966 es va obrir la Farmàcia Pasteur,39 dels farmacèutics Caterina Guerrero 
i Ubach i el seu marit Gaspar Saludes i Martínez a l’avinguda Meritxell 84, a 
Andorra la Vella, quan el pare d’ell ja en tenia una d’emparaulada a León. El país 
tenia ja una població de 14.380 habitants.

Ella com a titular de l’oficina de farmàcia, i el seu marit com a responsable d’un 
laboratori d’anàlisis clíniques al subsòl. Posteriorment, van obtenir la titulació 
d’òptica, i com a ampliació dels serveis farmacèutics, van instal·lar-hi el taller de 
muntatge d’òptica.   

El mateix any 1966 va obrir la F. Marfaing a Escaldes el farmacèutic francès 
Pau Enric Marfaing a l’avinguda Carlemany 79, fins el 1986. L’any 2000 la 
farmacèutica Victòria Eugènia Sanchiz va obrir la F. Carlemany poc més amunt, 
al número 83. 

El 1968, atès que no hi havia cap farmàcia a la Massana, es va instal·lar una 
farmaciola a càrrec dels farmacèutics de la F. Pasteur, fins que el 1987 la titular 
va ser la seva cunyada Rosa Maria Morera. Des dels anys 60 als 70 les oficines 
de farmàcia s’havien incrementat fins a 15, sumant 9 noves farmàcies a les 6 
existents, amb els inicis del boom del comerç. 

El 1969 la farmacèutica Rosa Maria Beal va obrir la F. d’Engordany, fins que es 
va jubilar el 2006, i la va traspassar a Núria Margalef, passant a ser F. Margalef 
en no poder conservar el nom.

Farmàcia Centre d’Específics Fòrum 
a l’avinguda Carlemany 36, Escaldes

Farmàcia Pasteur a l’avinguda Meritxell 84, 
Andorra la Vella
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Des del 1970 al 1988 el nucli de Santa Coloma va tenir la F. Francesa, de 
Francesca Castaño, que el 1989 va passar a  ser F. Santa Coloma, de Maria Rosa 
Pintat.

En aquells moments es rebien medicaments dels majoristes espanyols cada dia 
des de Lleida, però de França només se’n rebien dos cops per setmana. A partir 
del finals dels anys 70 es van poder rebre els medicaments francesos diàriament 
de Perpinyà, i des del 1977 fins el 2012 també se’n van rebre de Tolosa del 
Llenguadoc. A les farmàcies es feien cures, es posaven injeccions, es preparaven 
fórmules magistrals, xarops per la tos, es dispensaven antisèptics, antidiarreics, 
oblees, pomades dermatològiques, sobretot aspirines Usines du Rhône, i fins i tot 
els productes químics per al revelat de fotografies.40 

Per donar atenció fora de les hores d’obertura, es feien guàrdies localitzables 
d’una setmana correlativament, que a mesura que s’anaven obrint més oficines 
van passar a ser presencials, i les organitzava el director de sanitat i higiene del 
Consell General, primer el Dr. Francesc Mitjavila i Armengol, i després el Dr. Josep 
Duró i Farràs. Posteriorment han acabat essent d’un dia a la setmana durant set 
setmanes fins al següent torn per a totes les farmàcies de la vall central (Andorra 
i Escaldes-Engordany), i al nucli del Pas de la Casa, guàrdies no presencials de 
setmana alternatives. Des del 1983 les organitza el Col·legi de Farmacèutics.

El 1971 la farmacèutica Josefina Borra i Navarro va obrir la primera farmàcia al 
Pas de la Casa,41 a 2.000 m d’altitud just a la frontera amb França, completant 
l’assistència mèdica als usuaris de les pistes d’esquí, i també als habitants del 
poble, que des del 2010 està a càrrec del seu fill Òscar Ramon i Borra. També 
el 1971 es va obrir la farmàcia Creu Verda a l’entrada del poble de Sant Julià 
de Lòria, a càrrec del farmacèutic francès Jean Bergés, que al 1982 va ser 
traspassada a Pere Pagès i Sablayrolles, i té continuïtat amb el seu fill Bertrand 
Pagès i Bru.

A Andorra la Vella el 1973 va obrir la F. Rosella, de Meritxell Molné i Sauquet, i el 
1977 la F. Central, de Mª Elena Fruitet i Tollinchi, que segueixen en funcionament 
amb les mateixes titulars. 

Fins el 1976 no es van obrir farmàcies a les dues parròquies que encara no en 
tenien, tot i que a càrrec de farmacèutics francesos. A Ordino, la F. d’Ordino, de 
Jean Brial, que va tancar el 1997, i des d’aleshores la F. Font Freda, de Carles 
Pérez. I a Canillo, la F. Sant Roc, de Patrick Dupré, que va tancar el 1986, i des 
del 1987 la F. Abarset, d’Àngels Mach i Buch. A Soldeu, a la mateixa parròquia 
de Canillo, hi ha també oficina de farmàcia des del 1998, la F. Piolets de Marc 
Martí i Castanyer.

Per a la instal·lació d’oficines de farmàcia i exercir la professió de farmacèutic 
a Andorra, cal disposar de la titulació universitària expedida per una universitat 
d’Espanya o França i la nacionalitat andorrana, però no hi ha cap limitació per 
població assistida o distància d’altres farmàcies, com es regula a Espanya a 
través dels Col·legis de Farmacèutics provincials o a França mitjançant l’Orde des 
Pharmaciens. El Reglament de Farmàcies i de medicaments vigent actualment 



258 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 243-266, ISSN: 0213-0718

Àngels Mach i Buch

data del 1977, i regula l’exercici de la professió de farmacèutic, les farmàcies 
hospitalàries, els establiments de venda a l’engròs de medicaments i parafarmàcia, 
i el seu control.42 L’any següent es va crear el servei d’inspecció de farmàcies, 
que depenia primer del Consell General i amb la creació del Govern, del ministeri 
de Salut i Benestar Social, per tal que l’administració pogués fer el seguiment i 
control de les activitats farmacèutiques al país.

A mesura que va anar augmentant la població i el nombre de turistes, el nombre 
de farmàcies va anar creixent. Dels 19.545 habitants de l’any 1970 es va passar 
a 33.396 el 1980, i el nombre de farmàcies va passar a ser de 22.

L’Andorra de finals dels anys 80 era ja urbana i havia deixat de ser rural. Disposava 
de vint-i-vuit farmàcies per a 39.940 habitants de les quals tres a Sant Julià de 
Lòria, dues a Encamp (una al poble i una al Pas de la Casa), una a Ordino, una 
a Canillo, una farmaciola a la Massana, i les altres vint a la vall central d’Andorra 
la Vella i Escaldes-Engordany, la majoria a l’eix comercial, tot i que algunes en 
barris.

L’any 1990 es va passar a 36 farmàcies per a 54.507 habitants, i al 2000 amb 
65.844 habitants es va arribar a 49 establiments farmacèutics.

AL SEGLE XXI  

El 2010 es va arribar a 58 oficines de farmàcia per 85.015 habitants (la població 
màxima assolida). El nombre d’establiments de farmàcia va arribar a ser de 59 
el 2014 però la població ja havia començat a disminuir.  

 En aquest temps, les farmàcies en què el seu titular no tenia el títol universitari 
han anat sent traspassades a joves titulats, els farmacèutics titulars estrangers 
que exercien provisionalment s’han nacionalitzat un cop han transcorregut els 20 
anys necessaris, després de la Constitució, i la prosperitat econòmica d’Andorra 
ha permès que més joves poguessin anar a estudiar la llicenciatura a Espanya 
o França, i es produïssin noves instal·lacions. Malgrat el creixement exponencial 
de l’obertura de noves farmàcies, també s’ha produït tancaments per jubilació 
del titular o per altres causes. També hi ha hagut canvis de titular conservant el 
mateix nom de la farmàcia, i el cas contrari, tancament i nova obertura amb un 
altre nom.   

A hores d’ara hi ha 80 farmacèutics exercint al país,43 entre laboratoris d’anàlisis 
clíniques, farmàcia hospitalària, administració pública i 58 oficines de farmàcia 
establertes per a una població registrada de 78.014 habitants.44 

Atesa la fluctuació de treballadors temporers que no resideixen tot l’any al país i 
andorrans censats que resideixen fora, la població estimada és del 8,8 % inferior 
a la població registrada.       

La taxa d’habitants que correspon a cadascuna d’elles és de 1.345 habitants. 
És molt per sota de la xifra d’Espanya de 2.500 habitants per farmàcia, que 
amb una taxa de 47 farmàcies per cada 100.000 habitants, és la xarxa més 
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extensa i propera al ciutadà dels països de l’OCDE (les 34 economies més 
desenvolupades del món), en front a una mitjana de 25. A Andorra equivaldrien 
a 73 per 100.000 hab., una xifra que seria absolutament insostenible, tot i  
comptant amb l’afluència estacional de turisme.45

Les dues parròquies de la vall central, que concentren prop de la meitat de la 
població fixa, disposen de quasi tres quartes parts de les farmàcies (72%) perquè 
és on es localitza la zona comercial amb una afluència turística més regular al 
llarg de l’any. Farmàcies ja instal·lades en altres parròquies, a Encamp, a Arinsal 
i a Ordino, s’hi han traslladat. 

A les parròquies frontereres es localitzen 2 farmàcies al Pas de la Casa en la 
frontera nord-est amb França, tot i ser una zona comercialment molt activa i molt 
especialment durant la temporada d’hivern, i 5 a Sant Julià de Lòria, a la frontera 
sud amb Espanya, de les quals només dues estan situades a la vila i les altres 
tres se situen en centres comercials. 

D’aquest procés de distribució es pot observar que el costat espanyol i català 
utilitza més el sistema assistencial farmacèutic andorrà que el francès, i que 
tot el país, donades les seves petites dimensions, s’aprofita de l’efecte frontera, 
especialment en el centre, on hi ha més concentració de comerços i també de 
farmàcies.

Segurament aquest major ús pot estar relacionat amb el major desenvolupament 
de les regions del nord d’Espanya en comparació al sud de França i a la primacia 
tradicional de les relacions d’Andorra amb el sud per sobre del nord per la facilitat 
de les comunicacions, geografia i llengua. 

El model assistencial de les farmàcies andorranes es basa en l’assistència directa 
tradicional als residents, en l’efecte turístic de lleure i d’esports de muntanya, 
en l’efecte transfronterer, i en l’efecte cosmopolita. En el cas de Canillo, els dos 
aspectes primers tenen un pes específic molt superior al darrer. Extrapolant a 
tota la població del país, dues farmàcies a la parròquia de Canillo, suposarien 40 
farmàcies en total al país, però n’hi ha més (58) que es poden mantenir gràcies 
als tres efectes afegits a l’assistència directa tradicional als residents que son el 
turisme (i els esports de muntanya especialment), la incidència sobre l’entorn 
transfronterer, i finalment en l’actualitat, el  cosmopolita pel que representa poder 
dispensar els medicaments més innovadors i de tot el món.

ELS PRODUCTES FARMACÈUTICS A ANDORRA

A Andorra no es fabriquen productes farmacèutics, i s’importen directament dels 
països elaboradors, llevat de l’Aspirina Haden Vitaminé, amb àcid acetilsalicílic, 
vitamina B6 i cafeïna, que van fabricar el Dr. Francesc Mitjavila i el farmacèutic 
Gouazé a la farmàcia de les Valls als anys cinquanta i les exportaven a l’estranger.46

Les farmàcies andorranes poden importar i dispensar productes fabricats a 
qualsevol país de món, sempre i quan estiguin autoritzats en el país d’origen. Per 
la facilitat d’arribada al país, amb subministrament diari, i el reconeixement de 
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la Caixa Andorrana de Seguretat Social pel seu copagament, la majoria s’obtenen 
d’Espanya (66%) i de França (26%). Tot i això, atès que es pot importar productes 
de qualsevol altre país de món, també s’importen medicaments d’altres països 
d’Europa, dels Estats Units d’Amèrica, i fins i tot del Japó i Singapur, pel 8% 
restant.47

Andorra no és només un país de frontera entre Espanya i França, sinó una frontera 
de país tercer. Entre les províncies frontereres pirinenques espanyoles sempre 
hi ha hagut intercanvi comercial amb els departaments homònims francesos. 
Andorra, però, no és un Estat membre de la Unió Europea i per tant té una altra 
qualitat fronterera pel que fa a la importació de productes de països tercers, que 
poden aprofitar els habitants de les zones de l’entorn andorrà per aconseguir 
productes farmacèutics provinents per exemple dels Estats Units d’Amèrica, 
abans de la seva autorització als  països de la Unió Europea.

La tasca que duen a terme les oficines de farmàcia a Andorra a nivell assistencial 
per a les persones que resideixen al país es similar a les dels territoris veïns. 
Estan sobredimensionades a causa de la incidència del turisme en tots els sectors 
incloent el farmacèutic, especialment per l’assistència en el lleure per la pràctica 
de l’esquí i altres esports de muntanya, tenint en compte les dimensions reduïdes 
del país, i la seva condició d’estat fora de la Unió Europea.  

La dispensació de productes farmacèutics és un sector econòmic rellevant entre 
totes les importacions de productes, tot i comptant que inclou l’adquisició de 
medicaments per a la farmàcia hospitalària i centres sociosanitaris. 

Els productes farmacèutics s’importen dels països veïns i d’altres països, i 
s’inclouen dins del capítol 30 a l’Agència Tributària (Antic Servei de Duana) per 
l’abonament de les taxes corresponents.  

L’any 1902, per sufragar la part de construcció de la carretera que havia de 
comunicar Andorra amb la Seu d’Urgell, es van haver de crear els primers 
impostos per l’entrada de mercaderies al país. Atès que el comerç a Andorra 
anava agafant embranzida, en paral·lel, el nombre de mercaderies gravades amb 
un impost d’entrada a la Vall també va anar augmentant a mesura que s’anaven 
important altres productes diversos, i va ser a partir de 1960 en què es van afegir 
els productes farmacèutics

Imatge del sobre d’Aspirina Haden vitaminé. Arxiu Jaume Martí
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El fet de poder disposar lliurement de medicaments procedents d’Espanya i França 
fa que els estocs de les oficines de farmàcia s’incrementin, per a poder escollir 
les formes de condicionament del país més adients en cada cas. Els productes 
procedents d’altres països, que arriben amb menys freqüència, obliguen a filar 
encara més prim en les comandes per evitar la seva caducitat.

Per tal d’obtenir millor rendibilitat, per lligams familiars i/o comercials, Grup 
Pasteur aglutina 6 farmàcies, Farmactiv n’agrupa 7, Grup Galeno en reuneix 4, 
Grup Guerrero 3, i Grup Martí 2, i també altres farmàcies comparteixen compres 
més aleatòriament.  

El número de visitants a Andorra, entre 7 i 8 milions, amb possible accés a 
l’adquisició de productes farmacèutics a les oficines de farmàcia complementen 
la població assistida i aporten el plus dels 3 efectes sfegits que justifiquen l’alt 
nombre de farmàcies a Andorra. El creixement percentual del valor d’importacions 
de productes farmacèutics respecte al total d’importacions en els darrers anys és 
un indicador positiu respecte a la qualitat assistencial de les oficines de farmàcia 
andorranes, pel que implica de manteniment de la confiança, d’oferiment i 
disposició dels productes adequats a les necessitats assistencials, i adaptació als 
canvis continus de la societat actual.

EN CONCLUSIÓ

- El Principat d’Andorra té una història i unes peculiaritats que el diferencien 
d’altres territoris també en l’àmbit de la farmàcia. Tot i ser un petit territori als 
Pirineus i no ser un Estat de dret fins al 1993, ha tingut el seu propi model 
d’assistència farmacèutica des d’abans del 1859. S’ha anat adaptant a la 
recuperació de la població des dels anys 1930, i a la transformació comercial a 
partir de 1960, en què l’economia del país s’ha sustentat en el comerç per una 
diferenciació de productes i de preu, repercutint en l’àmbit de les oficines de 
farmàcia. 

- La seva condició fronterera de país tercer, li ha permès proveir-se de productes 
farmacèutics autoritzats de qualsevol país del món, tot i que la major part de les 
importacions provenen d’Espanya i França, complementant mancances i desitjos 
assistencials dels veïns del sud i del nord.

- La seva especificitat territorial, nacional i estatal han caracteritzat diferentment 
el seu model assistencial comunitari a nivell farmacèutic respecte als territoris 
veïns en els darrers 50 anys. En el vessant assistencial les oficines de farmàcia 
andorranes cobreixen la dispensació de fàrmacs per les malalties cròniques i 
esporàdiques de la població resident, els relacionats amb les necessitats del 
turisme i especialment la pràctica d’esports de muntanya, i els productes 
farmacèutics d’interès transfronterer i particularment en els darrers anys, 
cosmopolita.

- El nombre d’oficines de farmàcia al país s’ha incrementat dels anys 60, però 
sembla haver arribat a un sostre els darrers 10 anys. La sostenibilitat de les 
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oficines de farmàcia a Andorra depèn en un 55% de la població resident, i en un 
45% de les dispensacions als visitants.

- El turisme de neu i natura actualment és el motor de l’economia dels país i 
també de les oficines de farmàcia. 

- El repte de futur és poder mantenir una sanitat de qualitat i accessible als 
andorrans, residents no nacionals i turistes a nivell territorial, de bon nivell i 
descentralitzada fent-la compatible amb l’atenció assistencial farmacèutica de 
qualitat en totes les parròquies, com ha esdevingut fins ara. 
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25 ANYS D’HISTÒRIA DE L’ESCOLA D’INFERMERIA  
DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA

TRAVESSET REY, Olga; VILÀ PANÉS, Inés

Resum: El present article és un resum del llibre 25 anys d’Història de l’Escola 
d’infermeria de la Universitari d’Andorra, que reflexa la història de la sanitat d’Andorra 
i de l’escola d’infermeria. Aquest, va néixer l’any 2008 quan se’ns va encarregar a 
les dues assignatures: Història, Models infermers i Metodologia de recerca. Cercant 
documentació per les assignatures ens vam adonar que la major part de la documentació 
que existia tant de la història de la sanitat com la història de la pròpia escola no estava 
escrita si no que estava en la memòria de la gent que l’havia viscut. Fruit d’aquesta 
cerca és una part del resultat de les següents paraules.

Paraules clau: història, infermeria, Andorra.

Resumen: El presente artículo es un resumen del libro 25 años de Historia de la Escuela de 
enfermería de la Universidad de Andorra, que refleja la historia de la sanidad de Andorra 
y de la escuela. Este libro nació en el año 2008 cuando se nos encargó dos materias: 
Historia, Modelos enfermeros y metodología de investigación. Buscando documentación 
para las materias nos dimos cuenta de que la mayor parte de la documentación que 
existía tanto de la historia de la sanidad como la historia de la propia escuela no estaba 
escrita sino que estaba en la memoria de la gente que la había vivido. Fruto de esta 
búsqueda es el resultado de las siguientes palabras. 

Palabras clave: historia, enfermería, Andorra.

OBJECTIU

L’objectiu principal és aportar nova llum sobre el desenvolupament de la sanitat, la 
professió infermera a Andorra, i l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra.

METODOLOGIA

S’ha dut a terme un treball d’investigació basat en el mètode històric descriptiu 
qualitatiu. Es tracta d’un mètode de recerca que extreu de les experiències viscudes 
pels actors socials implicats en els processos descrits els seus aspectes més 
significatius, fet que possibilita la interconnexió de les construccions teòriques i 
potencia l’expansió del coneixement (Strauss i Corbin, 2002).

El període d’estudi ha estat des dels orígens de l’escola d’Infermeria l’any 1988 
fins al 2014. S’ha analitzat la realitat de la professió d’infermeria a Andorra per 
contextualitzar la realitat que acabaria fent necessària la creació de l’Escola a 
finals de la dècada de 1980.

Gimbernat, 2016 (**) 66, 267-278
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Les dades a partir de les quals s’ha bastit el discurs provenen, bàsicament, 
del buidatge de documentació, en especial de caràcter administratiu, jurídic i 
hemerogràfic, han estat les entrevistes amb diverses persones que formen part de 
la història viva de l’Escola, concretament de personal docent durant les diverses 
fases del seu funcionament, exalumnes, directius i personal administratiu, a més 
d’infermeres i personal mèdic.

Les entrevistes han estat individuals, focalitzades i semiestructurades (Tay-
lor,1992).En alguns casos han estat obertes, en un format pròxim a la conversa 
informal, amb la recollida de dades segons els mètodes a l’ús com entrevistes 
obertes.

Les persones entrevistades han estat Rosa Maria Mandicó, la primera directora 
de l’Escola d’Infermeria d’Andorra, càrrec que, després d’un parèntesi, torna a 
ocupar actualment; Josefina Porras, la primera administrativa; M. Àngels Piñol, 
professora col·laboradora des dels inicis fins ara; Imma Tort, que va iniciar el 
seu contacte amb l’Escola l’any 1989 com a professora col·laboradora i més 
endavant seria professora de l’Escola i coordinadora de curs, i actualment 
directora d’infermeria d’atenció primària; Montserrat Fanés, administrativa del 
centre des del gener del 2004; Pilar Serrano, alumna de la primera promoció i 
coordinadora de curs de 1998 a 2004; Anna Insa, directora entre 1997 i 2002; 
Montserrat Bros, professora des de l’any 1990 fins al 2006; Montserrat Aldomà, 
incorporada a l’equip docent el 2006 fins ara; Aurora Casadevall, professora 
col·laboradora, que va ser durant catorze anys directora d’infermeria de l’hospital 
i coautora del llibre, amb Rosa M. Mandicó, Escolta el cor; Joan Colomer, que va 
ser entrevistat mentre era estudiant d’infermeria per conèixer aquest punt de vista 
i actualment és diplomat en infermeria; Mònica Duran, infermera i presidenta de 
l’actual junta del Col·legi d’Infermeres i Infermers d’Andorra; Antoni Vilanova, 
el pare del qual va crear la primera clínica, i pel seu paper en la història de la 
medicina a Andorra, i Sílvia Bonet, infermera, que va ser durant un any ministra 
de Sanitat i actualment exerceix càrrec polític des de l’oposició.

Altres entrevistats com Blondina Adellach, Ester Albert, Xavier Bertran, Dolors 
Cases, Teresa Castells, Lurdes Cardet, Margarida Coll, Josep Gómez Jiménez, 
Joan Obiols, Rosa M. Sabaté i Carme Troy ens han ofert la seva mirada com a 
professionals del món de la salut, fet que ens ha aportat llum a aquesta recerca.

ELS INICIS DE LA SANITAT A ANDORRA

Segons ens ha arribat a través de diversos treballs (Pere Canturri 2014; Casadevall, 
2005), l’existència de metges professionals al país és una realitat almenys des de 
la primera meitat del segle XIX. Els primers documentats són Bonaventura Barril i 
Alfons Argullós, l’any 1838, i posteriorment, més avançat aquell segle, Pere Rial i 
Aleix Claverol. Arribats al segle XX seguim trobant professionals que desenvolupen 
la medicina a Andorra, amb noms com Esteve Nequí, actiu pels volts de 1920, 
Antoni Picart i Josep Duró, pocs anys més tard.
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La presència d’aquests pioners de la professió mèdica a Andorra, però, no anirà 
acompanyada de l’obertura d’una institució sanitària ni de cap professional de la 
branca de la infermeria fins arribar a la dècada de 1940. 

Inicialment, Antoni Vilanova era l’únic metge que tenia la clínica. Ell s’encarregava 
de l’atenció als pacients ingressats i, al mateix temps, atenia els parts i visitava 
també pacients a domicili, en cotxe si hi havia gasolina en aquells temps de 
penúries, en mula si calia i, de vegades, quan la climatologia obligava, esquiant 
(Casadevall, 2005, p. 11).

Com a únic centre mèdic del país, la Clínica Vilanova s’ocupava, bàsicament, 
de la traumatologia i de la cirurgia en un petit quiròfan. En aquells casos en 
què les necessitats mèdiques no es podien cobrir en aquell equipament, la gent 
d’Andorra es desplaçava majoritàriament a l’Hospital de la Seu d’Urgell, que 
era en aquells temps l’hospital de referència, i també, en casos més greus, als 
hospitals de Barcelona o de França, especialment a Tolosa de Llenguadoc. En 
tots els casos, l’usuari andorrà havia de fer-se càrrec de les despeses originades 
per l’ús d’aquests serveis sanitaris, bé fos a Andorra o a l’estranger.

L’any 1952, Conrado de las Heras pujà a treballar com a practicant a la Clínica 
Vilanova. Venia de l’Hospital de la Seu d’Urgell i, d’acord amb la seva titulació de 
practicant,1 cal considerar-lo com el primer infermer amb titulació que acolliria 
l’esmentada clínica i possiblement el Principat d’Andorra. El següent registre 
d’infermera titulada és Carme Aràjol. L’any de 1963 es van integrar quatre monges 
italianes de Parma que pertanyien a l’orde hospitalari. No tenien cap titulació 
específica, però sí que tenien una gran experiència en la cura dels malalts, que 
fou molt valorada per companys i pacients (Casadevall, 2005, p. 32-36). En 
aquells moments, i a banda del doctor Vilanova, hi treballaven dos metges més 
en plantilla, totalment polivalents, i també es comptava amb la col·laboració de 
dos metges especialistes establerts igualment al Principat (Casadevall, 2005, p. 
43).

L’any 1968 es posava en marxa la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). 
Fins aquells moments, si algun andorrà volia algun tipus de cobertura sanitària 
havia de contractar una assegurança privada, com l’Aliança de la Seu d’Urgell, i 
no tothom s’ho podia permetre. A partir de la creació de la CASS, la vinculació a 
la seguretat social va ser obligatòria per a tots els treballadors assalariats en un 
únic règim d’assegurança, i també existia la possibilitat d’afiliació voluntària. La 
incorporació a la seguretat social va propiciar l’accés d’un important sector de la 
població a un grau notable de finançament de les despeses vinculades amb la 
salut, que fins aquell moment eren totalment assumides per cada família, i en 
cert sentit va incrementar la demanda de serveis sanitaris al Principat.

El mes de setembre de 1971 s’inaugurava La Clínica Verge de Meritxell era el 
fruit d’un antic projecte que havia començat a caminar a finals de la dècada 
de 1950, apadrinat per la Sindicatura General de les Valls, des de la qual es 
volia promoure una profunda reorganització del sistema sanitari del país amb la 
creació d’un sistema hospitalari públic (Casadevall, 2005, p. 27). Constava de 
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tres plantes d’hospitalització, urgències, radiologia, farmàcia i quiròfans, entre 
d’altres.

En un primer moment, l’atenció als malalts de la nova clínica es va posar en 
mans de les monges de la Congregació de Sant Josep de Girona, que assumiren 
funcions d’infermeria i de neteja, a més de la cuina. El novembre de 1971 hi 
va començar a treballar Rosa Maria Mandicó com a única infermera titulada 
del centre. L’escassetat de personal sanitari va condicionar d’una manera 
profunda les dinàmiques de treball dels primers temps de la clínica, en què 
prevalia la polivalència i la indefinició de les funcions, així com l’acumulació de 
responsabilitats i l’encadenament de torns de treball en moments de màxima 
necessitat (Casadevall, 2005: 58-67).

1977 s’obre el segon centre hospitalari públic del país, la Clínica Santa Coloma, 
que seria gestionada pel Consell General (Casadevall, 2005: 15-16).

La nova Clínica Santa Coloma tenia una capacitat de 55 llits, cosa que ampliava 
encara més l’oferta sanitària del país, i funcionava en paral·lel a la Clínica Verge 
de Meritxell, si bé assumien serveis diferents. L’increment del nombre de llits i de 
l’oferta de serveis que va comportar l’obertura del nou centre de Santa Coloma 
va posar de manifest la necessitat d’augmentar el nombre de professionals de la 
salut. Pel que fa a la gestió, tots dos centres sanitaris es van unificar sota una 
sola direcció amb el nom de Centre Hospitalari Andorrà (CHA), per tal de no 
duplicar serveis i distribuir-los entre tots dos complexos per complementar així 
les activitats assistencials.

La demanda creixent de personal sanitari va implicar l’arribada d’infermeres i 
infermers amb titulació, formats sobretot a Espanya, però també a França, que 
van aportar nous punts de vista en l’exercici de la professió.

L’obertura de la nova clínica també va implicar la destinació de metges i infermeres 
en clíniques diferents, una programació de guàrdies als dos edificis, trasllats de 
malalts d’una clínica a una altra en funció de la necessitat de proves diagnòstiques, 
és a dir, un increment ràpid dels problemes de gestió i de la despesa ocasionats 
per la distribució d’un servei en dos equipaments separats. Aquesta realitat, junt 
amb l’evidència d’un creixement econòmic accelerat a mesura que avançava la 
dècada de 1980, que es traduïa en un increment substancial de la demanda de 
serveis sanitaris i en una manca de llits per fer front a les noves necessitats del 
país (Casadevall, 2005: 80-81), van impulsar el projecte de creació d’un nou 
hospital que havia d’unificar els serveis sanitaris dels dos equipaments públics 
que havien conviscut fins aleshores.

L’any 1986 es creava també el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). 
Es tractava d’una nova entitat pública nascuda de les noves necessitats que 
tenallaven la sanitat andorrana del moment, amb personalitat jurídica pròpia i 
autonomia financera. Hauria de gestionar i d’administrar tots els recursos públics, 
humans, materials i econòmics que es dedicaven a l’atenció sanitària. Igualment, 
el SAAS assumia la gestió de tots els estaments de la sanitat pública, entre els 
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quals hi havia principalment les dues clíniques, i desapareixia el CHA, que havia 
tingut un vessant exclusivament hospitalari.

Dos anys després, el 1988, l’OMS feia un estudi d’àmbit europeu sobre la ràtio 
de la infermeria per cada 10.000 habitants que hi havia en aquells moments 
en els diferents països del continent. Les conclusions d’aquest estudi foren força 
desfavorables a la realitat andorrana del moment: en comparació amb els 95 
professionals d’infermeria per cada 10.000 habitants que hi havia a Noruega 
—a l’extrem superior de les valoracions—, els 48 que hi havia a França o els 
46 que hi havia a Espanya, la ràtio andorrana queia fins als 19 professionals 
per cada 10.000 habitants. En aquell moment a Andorra hi treballaven 110 
professionals de la infermeria; per assolir els estàndards noruecs, per exemple, 
hauria calgut quintuplicar aquesta xifra. En qualsevol cas, es considerava que 
l’òptim en aquesta situació, a partir d’unes previsions mínimament realistes, 
era la duplicació d’aquella xifra de 110 professionals per a tot el país (Clop, 
1991). Amb la voluntat de corregir aquestes debilitats del sistema i aproximar-
se en la mesura que es pogués als estàndards europeus, el Govern d’Andorra va 
establir relacions, el mes d’octubre de 1988, amb l’Oficina Regional per Europa 
de l’Organització Mundial de la Salut, amb la finalitat de dissenyar un programa 
de cooperació sanitària entre totes dues parts. 

NEIX L’ESCOLA D’INFERMERIA D’ANDORRA 

Amb tots aquests precedents immediats, el dia 25 de març de 1988, els consellers 
Josep Cases i Albert Pintat, en nom de les Comissions Legislatives d’Educació i 
Cultura i de Sanitat i Benestar Social del Consell General de les Valls, proposaven 
la creació d’una escola d’infermeria a Andorra amb una aportació pressupostària 
amb l’objectiu, d’una banda, de cobrir la necessitat de professionals d’infermeria 
que havia augmentat d’una manera considerable arran del projecte de creació del 
nou hospital amb 40 llits més, i també per satisfer les necessitats en l’àmbit de 
l’atenció primària ja que, en aquest aspecte, també augmentarien les necessitats 
del país amb l’obertura del primer Centre de Salut d’Andorra a la parròquia 
de la Massana l’any 1989. L’altre gran objectiu s’orientava a oferir als joves 
andorrans l’oportunitat de continuar la seva formació sense haver de desplaçar-se 
a l’estranger.

El dia 4 d’agost de 1988, el cap de Govern, Josep Pintat i Solans, signava el 
Decret de creació de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra. Començava la 
seva activitat com una entitat amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al SAAS, 
amb l’objectiu de formar nous professionals d’infermeria amb capacitat suficient 
per identificar les necessitats de salut de les persones i dels grups de població, 
i per planificar, organitzar, executar i avaluar les atencions d’infermeria (Sarlé, 
1991). 

La nova institució havia nascut, amb la voluntat de dotar el país de professionals 
suficients i ben preparats per respondre a les necessitats de la societat en l’àmbit 
de la salut. Amb aquesta voluntat, i sota la direcció de Rosa Maria Mandicó, es 
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van iniciar les activitats acadèmiques durant el curs 1988-1989, amb algunes 
limitacions que s’anirien superant d’una manera progressiva. Després d’una pre-
sentació al públic el dia 5 d’octubre de 1988, a les dependències de Prada Ca-
sadet (que es convertiria en el centre docent de l’Escola durant els seus primers 
mesos d’existència), de la mà d’Eduard Portella, gerent del SAAS, que va pro-
nunciar la conferència “Futura Escola d’Infermeria», l’acte oficial d’inauguració va 
tenir lloc l’11 de novembre de 1988, en presència de les autoritats andorranes, 
infermeres i els mateixos estudiants d’infermeria que havien començat la forma-
ció pocs dies abans. L’Escola va començar la seva activitat docent amb tretze 
alumnes matriculats. La institució va comptar des del principi amb professors 
d’àmplia experiència docent de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja 
i l’Escola Universitària de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i amb l’aval de la 
Universitat Autònoma de Barcelona quant a la titulació, i també amb el suport de 
la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Igualment, s’establiren 
acords de cooperació amb l’École d’Infirmière du Centre Regional de Toulouse-
Rangueil i l’École d’Infirmière de Carcassonne pel costat francès (Ventura, 1990).

De fet, el primer centre docent, totalment provisional, on es van impartir les pri-
meres tutories fou la sala d’actes de l’edifici Prada Casadet, al centre d’Andorra la 
Vella. Segons el record de Josefina Porras, la primera administrativa que va treba-
llar per a l’Escola d’Infermeria, els inicis no foren gens fàcils. El local no era l’ade-
quat, els mitjans tècnics a l’abast de l’equip docent eren clarament insuficients, i 
s’havia de treballar en espais reduïts, amb poca llum. La sala on es van començar 
a impartir les classes, que tenia una capacitat per a 120 persones, acollia tan 
sols 13 alumnes matriculades per aquell primer curs de les 16 que van ser selec-
cionades mitjançant un examen al qual es van inscriure 36 persones.

En els seus inicis, l’Escola tenia una plantilla de dues treballadores titulars, Rosa 
Maria Mandicó, infermera titulada i directora del centre, i Josefina Porras, que era 
l’administrativa feia de secretària, es cuidava de la biblioteca i de les compres, 
segons la necessària polivalència que caracteritzà la tasca del personal adscrit a 
l’Escola en aquells primers temps. La docència anava a càrrec majoritàriament 
de professors col·laboradors en totes les assignatures d’aquell primer curs, que 
provenien de les diverses branques del coneixement vinculat amb la infermeria; 
hi havia metges, infermeres, un biòleg, un químic i una psicòloga, entre d’altres.
Com a professors col·laboradors que assumiren diverses tasques docents hi havia 
les infermeres Remei Canals, Joana Jara, M. Jesús Martínez, Rosa Mata, Isabel 
Pérez, M. Àngels Piñol, Teresa Ramírez, Pilar Sierra i Mercè Torres.A banda, hi 
havia docents d’altres branques professionals, com els professors Joan Albert 
Mijares, Josep Vilanova, Meritxell Fiter, Diego Gómez, responsables d’anatomia i 
fisiologia, la professora Elvira Gea de farmacologia, el professor Xavier Casal de 
microbiologia i parasitologia, el professor Vicenç Santamaria de bioquímica, la 
professora de psicologia Eva Bosch, i Carles Llebaria, professor de biologia.

El programa d’estudis d’aquell primer curs a l’Escola d’Infermeria d’Andorra, 
aprovat pel Govern que presidia aleshores Òscar Ribas Reig, es va adaptar d’una 
manera estricta a les directives 77/452 i 77/453 de la Comunitat Econòmica 
Europea, de manera que l’obtenció de la titulació d’infermeria es va ajustar als 
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programes vigents aleshores a Espanya i a França, amb la vista posada a una 
futura homologació de la titulació fora del país, que no s’obtindria, però, fins a 
l’any 1994 (Garriga, 1998). El pla d’estudis preveia 4.600 hores de docència 
repartides en tres anys. D’aquestes, la meitat corresponien a la formació teòrica 
i l’altra meitat a la formació pràctica, que es feia una part al Principat i una altra 
part en hospitals de tercer nivell de França i Espanya. D’aquesta manera, durant 
els dos primers cursos els alumnes van fer les pràctiques al Centre Hospitalari 
Andorrà, repartit encara aleshores entre la Clínica Santa Coloma i la Clínica Me-
ritxell, com recordarem, i als Centres de Salut de Sant Julià de Lòria, la Massana 
i Andorra la Vella. 

En arribar al tercer curs, els alumnes s’havien de desplaçar durant un període de 
tres mesos a l’estranger per fer pràctiques als hospitals Creu Roja i Dos de Maig 
de Barcelona, o bé al Centre Hospitalier de Rangueil, a Tolosa de Llenguadoc 
(Ventura, 1990). Actualment, els alumnes encara es desplacen un mínim de 
tres mesos fora d’Andorra per anar a fer pràctiques en hospitals de tercer nivell. 
Poden anar a França, Espanya i, fins i tot, a Portugal.

El disseny i la implementació d’aquest primer pla d’estudis va ser responsabilitat, 
en gran mesura, de Rosa Maria Mandicó, que fou la primera directora de l’Escola, 
a partir de les directives del Pla de viabilitat. Per crear aquest primer pla d’estudis 
havia fet algunes visites a diverses escoles d’infermeria de França i d’Espanya per 
tal de recollir tota la informació necessària i conèixer les seves experiències de 
primera mà. En aquest procés recorda molt especialment la col·laboració que va 
obtenir a les escoles de la Creu Roja i de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, 
i també a l’École d’Infirmière du Centre Regional de Toulouse-Rangueil i l’École 
d’Infirmière de Carcassonne (Travesset, 2013).

Durant el mes de maig de 1989, l’Escola va ser traslladada a les noves instal-
lacions de l’edifici Davi d’Andorra la Vella, situat davant de l’edifici administratiu 
del Govern, on se li havien destinat dues plantes: una per a l’administració i 
una altra per a les aules i les sales de pràctiques. Igual que l’anterior centre 
provisional de Prada Casadet, aquest espai va ser cedit pel Govern d’Andorra 
per al desenvolupament de l’Escola en les seves fases inicials. En aquesta nova 
ubicació, que es mantindria fins al desembre de 2003, hi havia tres aules d’una 
capacitat de setze a divuit alumnes cadascuna, dues aules de pràctiques, que 
tenien un equipament just però suficient per fer les pràctiques abans de passar a 
les institucions sanitàries, una biblioteca, una sala polivalent, tres àrees de repòs 
i cinc despatxos: un per a direcció, un per a secretaria i tres per als professors.

Caldrà esperar, però, al curs 1990-1991 perquè l’Escola assoleixi un cert grau 
de maduresa organitzativa. En aquell tercer any ja hi havia els tres cursos que 
configuraven la diplomatura en ple funcionament i s’hi integraren la professora 
Montserrat Bros i una nova administrativa, Anna Llorens, amb la qual cosa es 
consolidà una plantilla de sis persones, amb la directora al capdavant, tres 
professores i dues administratives. 

L’ampliació progressiva del pla d’estudis va permetre la creació de la figura de 
professora coordinadora de curs a primer, segon i tercer curs, amb la responsabilitat 
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d’organitzar la docència tant en l’àmbit de la teoria com de les pràctiques. Dins 
d’aquest nou organigrama, que es completava amb la figura dels professors 
col·laboradors, en principi externs, la directora assumia una coordinació global i 
conjunta dels tres cursos, però donava una gran autonomia a cadascuna de les 
coordinadores.

La primera promoció de l’Escola d’Infermeria d’Andorra va tenir la matrícula 
gratuïta, igual que les tres promocions següents. Com a contrapartida, aquests 
primers diplomats en Infermeria s’havien de comprometre a treballar durant tres 
anys per al SAAS a partir del moment que obtinguessin la titulació, ja que el 
Govern invertia en la formació de cada infermera. Segons relata Pilar Serrano, 
de la primera promoció que es diplomà, el nivell d’exigència era molt alt. Calia 
assolir el notable per poder aprovar i l’assistència era obligatòria a totes les 
classes, en compliment del contracte que s’havia establert entre totes dues parts, 
Escola i alumnes.

La primera promoció d’infermeria obtenia la titulació de Diplomatura el mes de 
juny de 1991, amb set infermeres diplomades de les tretze que s’havien matriculat 
a primer curs feia tres anys. Les primeres infermeres diplomades a Andorra 
foren Concepció Álvarez Martínez, Isabel Navarro Gilabert, Dominica Ramond 
Punsola, Montserrat Rue Capella, Pilar Serrano Gascón, Purificación Valverde 
Hernández y Maria Líria Viñolas Blasco. De moment, el Diploma d’Infermeria 
que els van expedir només els donava dret a treballar al país, però des de les 
més altes instàncies educatives del Govern ja s’havia començat a treballar per a 
la convalidació de la titulació pròpia d’Andorra amb centres espanyols i francesos 
(Sarlé, 1991).

Les noves incorporacions foren molt significatives en l’objectiu d’augmentar els 
efectius d’infermeria a Andorra i d’estabilitzar la professió.

Aquell mateix any de 1994, concretament el dia 9 de juny, s’aprovava 
l’homologació de la titulació que oferia l’Escola d’Infermeria. A partir del moment 
en què s’assolí l’homologació de la titulació andorrana, s’obria la porta a noves 
sortides als estudiants del sector.

EVOLUCIÓ DE L’ESCOLA

El canvi de direcció al capdavant de l’Escola pràcticament va coincidir amb 
l’aprovació de la Llei d’universitats de 30 de juliol de 1997, que sancionaria la 
creació de la Universitat d’Andorra i, segons preveia la seva disposició addicio-
nal primera, la integració de l’Escola d’Infermeria en la seva estructura. Des del 
punt de vista organitzatiu, l’Escola havia estat adscrita al SAAS des de la seva 
fundació fins a l’any 1996. En aquell moment va passar a dependre directament 
del Ministeri de Sanitat. Tal com es va publicar en el Butlletí Oficial, “amb la 
reestructuració orgànica del Ministeri encarregat de la sanitat i l’adscripció de 
l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra a aquest Ministeri, es fa necessari 
adaptar el Decret del Govern de 4 d’agost de 1988 pel qual es pretén que l’Es-
cola pugui mantenir l’autonomia necessària per la bona gestió dels seus recursos 
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i funcions tot abandonant el marc d’adscripció al SAAS, que avui no es consi-
dera adequat» (Decret d’organització del Ministeri de Sanitat de 26 de juny de 
1996,BOPA núm.47, any 8, 3.7.1996).Durant el curs 1998-1999 es va iniciar 
la unificació de tots els estudis de grau superior a la Universitat d’Andorra, que en 
aquell moment eren infermeria i informàtica. Va ser un moment de grans canvis i 
dificultats en el qual, malgrat totes les diferències organitzatives i estructurals de 
cada disciplina que fins aleshores havien funcionat de manera independent, va 
poder tirar endavant d’una manera satisfactòria. 

La directora Anna Insa va treballar intensament per implantar-hi els llenguatges 
estandarditzats d’infermeria en català, que consisteixen en el conjunt de termes 
comunament utilitzats, en aquest cas en la llengua oficial del Principat d’Andorra, 
per descriure els judicis clínics implicats en l’avaluació (diagnòstics infermers), 
juntament amb les intervencions i els resultats esperats, per poder elaborar els 
plans de cures, que aporten un llenguatge professional a infermeria (NANDA 
International). Anna Insa també va treballar amb tot l’equip de l’Escola per obrir-
la més enllà de les fronteres del Principat. Tot l’equip que treballava a l’Escola 
en aquell moment va creure en el projecte i, després de diverses reunions amb 
el professorat i la creació de diversos equips de treball, van començar a treballar 
a partir de l’any 2000 amb patrons funcionals de Marjory Gordon, de manera 
que l’Escola d’Infermeria d’Andorra va ser pionera en la implantació d’aquest nou 
model, sobre el qual avui encara es treballa.

Les valoracions dels organismes internacionals i la realitat en què es veia submergit 
el Principat d’Andorra d’una demanda creixent dels serveis sanitaris garantia 
l’interès estratègic de l’Escola d’Infermeria d’Andorra a nivell d’Estat i, com a 
conseqüència, la seva continuïtat. La institució va traslladar les dependències al 
nou campus universitari de Sant Julià de Lòria, arran del Decret d’adscripció dels 
béns, drets i obligacions de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra, aprovat 
l’any 2003; el trasllat es duia a terme l’any següent, el 2004.

En aquest nou edifici, l’Escola d’Infermeria disposa d’aules de docència, dotades 
amb ordinadors, projectors i accés a la xarxa, tres laboratoris de pràctiques, un 
d’ells amb material d’última tecnologia, com ara simuladors d’hemodinàmica i 
material de tot tipus per a la simulació d’escenaris clínics. Es treballa a través del 
campus virtual, un innovador sistema d’aprenentatge que permet a l’estudiant 
poder fer el seguiment de la majoria d’activitats sense la seva presència a l’aula, 
i també la publicació de material docent, el lliurament de treballs i activitats 
en línia i el seguiment de fòrums, entre d’altres. Disposa de laboratoris amb un 
ordinador per a cada estudiant, d’una sala multimèdia i d’una aula d’exàmens.

Igualment, des de l’any 2008 hi ha a disposició de la Universitat una àmplia oferta 
de biblioteca regentada pel Comú de Sant Julià de Lòria. Fins aquell moment 
existia una biblioteca ubicada dins la Universitat, anomenada Biblioteca José 
Luis Sampedro, en homenatge a aquest gran promotor de l’educació. Tenia, però, 
menys capacitat i una franja d’horaris més limitada que la que oferia la del Comú 
i, amb la finalitat d’ampliar la disponibilitat i l’oferta de recursos bibliogràfics es 
va substituir la biblioteca universitària per la comunal.



276 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 267-278, ISSN: 0213-0718

Olga Travesset Rey; Inés Vilà Panés 

A partir del curs 2003-2004 es va posar en marxa el pla d’estudis pilot, que 
incorporava els llenguatges estandarditzats d’infermeria i les primeres directives 
europees de Bolonya.

Durant l’any acadèmic 2004-2005 es creà una nova plaça de professor ordinari, 
que va ser ocupada per Montserrat Aldomà Gómez. En acabar aquell any deixava 
d’exercir les seves funcions de coordinadora Pilar Serrano i ocupava el seu lloc 
Ernest Saiz, que plegà el curs següent. La plaça vacant la va obtenir Sara Esqué. 

Durant l’any 2006, concretament el 28 de juny, es va aprovar el Segon Pla 
d’estudis de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra. Aquest nou Pla 
integrava en la docència els llenguatges estandarditzats d’infermeria, incloent-hi 
així un llenguatge professionalitzador, i adaptava tot l’ensenyament a les directrius 
europees de Bolonya. Durant el curs acadèmic 2007-2008 s’incorporà a l’Escola 
Olga Travesset i el 2008-2009 Àngels Giménez, que formen la plantilla actual de 
professores, juntament amb la direcció a càrrec de Rosa M. Mandicó.

El 12 de juny de 2008 s’aprovava la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, 
que substituïa la Llei d’universitats de l’any 1997 i que adaptava l’ensenyament 
superior d’Andorra a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Aquest 
nou marc legislatiu estableix un sistema flexible de titulacions basat en tres 
cicles universitaris (bàtxelor, màster i doctorat) i mesurat amb el crèdit europeu. 
Així mateix, i en línia amb l’EEES, aquest nou marc jurídic vol promoure la 
qualitat de l’ensenyament superior, la mobilitat dels estudiants i del professorat, 
l’aprenentatge al llarg de la vida i la dimensió europea en l’ensenyament superior, 
i instaura el Suplement europeu al diploma com a complement del diploma 
universitari per als títols d’estat.

El 17 de febrer de 2010 s’aprovava el Decret d’establiment del títol estatal de 
bàtxelor en infermeria, que obligava a revisar i actualitzar el Pla d’estudis vigent 
fins aquell moment.

El 20 d’abril de 2011 es va aprovar el Decret d’aprovació del pla d’estudis del 
bàtxelor en infermeria de la Universitat d’Andorra.

El setembre de 2011 s’implanta aquest nou pla d’estudis, que va ser, de fet, 
una revisió i una actualització de l’anterior, i aportava les millores necessàries 
sense canviar, però, la filosofia de l’anterior. El fet d’aprovar el títol estatal de 
bàtxelor obliga a l’extinció del títol de diplomatura en infermeria. En qualsevol 
cas, la reforma no ha aportat grans canvis i, a l’hora de la veritat, diplomats i 
bàtxelors tenen les mateixes competències. Bàtxelor equival a un primer cicle 
universitari, que acadèmicament es continua amb un màster, que és un segon 
cicle universitari previ al tercer cicle, què és el doctorat.

Actualment està previst una nova revisió del Pla d’estudis per al 2017 ade-
quant-se als criteris de qualitat de les Agències de Qualitat Andorrana, Espanyola 
i Francesa.

L’escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra continuarà donant resposta a 
través de la formació de futurs professionals d’infermeria amb coneixements teòrics 
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i pràctics d’actualitat i vetllarà per la formació continuada dels professionals ja 
titulats.

BIBLIOGRAFIA

ARÓSTEGUI, J. La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica, 2004.

BURNS, N.; GROVE, S. K. Investigación en enfermería. Madrid: Elsevier España, 2008.

CANTURRI, E. Memòries (república, guerra i exili). La Seud’Urgell: Ajuntament de la Seu; 
Barcelona: L’Avenç, 1987.

CANTURRI, P.— L’Andorra de Pere Canturri: compilació de l’obra escrita. Andorra: Editorial 
Andorra, 2014.

CASADEVALL, A.; MANDICÓ, R. M. Escolta el cor. Andorra: Edicions Ministeri de Salut i 
Benestar, 2005.

MANDICÓ, R. M. “Definició d’un nou model sanitari: creació d’una escola universitària 
d’infermeria». Quina formació per a la vida laboral? Quinzenes Jornades de la 
Societat Andorrana de Ciències. Andorra la Vella: SAC, 2010, p. 123-128.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. 1a ed. Medellín (Colòmbia): Editorial 
Universidad de Antioquia, Facultad de Enfermería, 2002.

TAYLOR, S. La entrevista en profundidad.Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Paidós, 1992.

TRAVESSET, O. “Entrevista a la Sra. Rosa M. Mandicó». Àgora d’infermeria vol. 17, núm. 4 
(2013), p. 152-154.

DOCUMENTS DE PREMSA

BLANCO, M.T. “Andorra té dèficit en atenció primària». El Periòdic d’Andorra (11 maig 
1998), p. 7.

BOPA Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (10 abril 1989). <http://www.bopa.ad/
bopa.nsf/home?OpenFrameSet> [Consulta: 23 novembre 2012]

CLOP, I. “Cal duplicar el nombre d’infermeres». Diari d’Andorra (18 juny 1991).

BAIGES, J. R. “El ministeri dissenya els nous estudis del sistema educatiu andorrà». Diari 
d’Andorra (26 juny 1994), p. 4.

MARTIN,P. “Exportant infermeres». Diari d’Andorra (27 abril 2014).

PRATS, V. “La Diplomatura d’infermeria s’homologa a Espanya». Poble Andorrà (14 
setembre 1994), p. 10.

SARLÉ, E. “L’Escola d’Infermeria ja ha format una promoció». Diari d’Andorra (19 novembre 
1991), p. 7.

VENTURA, M. “Infermeria: una nova alternativa per al jovent d’Andorra». Poble Andorrà (25 
maig 1990), p. 32.



278 Gimbernat, 2016 (**) vol. 66 pàg. 267-278, ISSN: 0213-0718

Olga Travesset Rey; Inés Vilà Panés 

Portada del llibre que recull els 25 anys de l’Escola 
d’Infermeria de la Universitat d’Andorra.

Seu de la Universitat d’Andorra.
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ANÀLISI DE LES SESSIONS ACADÈMIQUES DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA 
DE LA MEDICINA (1977 – 2014)

                             
GUERRERO i SALA, Lluís  
Acadèmic numerari de la RAMC i president de la SCHM   

Resum: El maig de 1976 es pren la iniciativa de crear la SCHM, que inicia la seva volada 
amb l’activitat d’una Junta Gestora. A partir de desembre de 1977 queda oficialment 
constituïda la Societat. Al llarg de 38 anys de vida acadèmica ha dut a terme 330 
sessions que analitzem per continguts, la qual cosa permet observar les preferències 
dels organitzadors i dels ponents per determinats temes, mentre que altres no han estat 
suficientment tractats i esdevenen un repte de futur.

Paraules clau: Societat Catalana d’Història de la Medicina, història, sessions 
acadèmiques, anàlisi, propostes.

Resumen: El mes de Mayo de 1976 se sol·licita la creación de la SCHM, que inicia su 
trayectoria mediante una Junta Gestora. A partir de Diciembre de 1977, la Sociedad 
queda constituïda. Hasta hoy ha desarrollado 38 años de vida acadèmica con 330 
sesiones cuyos contenidos se analizan. Se observan las preferencias de organitzadores y 
ponentes, y las carencias de un sistema de programación de actos que permite arbitrar 
mejoras en el futuro inmediato.

Palabras clave: Societat Catalana d’Història de la Medicina, historia, sesiones 
académicas, análisis, propuestas.

PREÀMBUL

La Societat Catalana d’Història de la Medicina té un recorregut de 38 anys, que 
s’inicien en un país que comença a engegar-se després de la mort del dictador, 
i que dura fins avui, amb unes expectatives diferents i altres reptes a superar. 
Aquesta trajectòria mereixia també la seva descripció històrica, que ja va fer en 
el seu moment el Dr. Pere Vallribera i Puig, un dels fundadors, que participà en 
la Jornada Commemorativa del 25è aniversari dels congressos d’història de la 
medicina catalana que es celebrà el 9 de juny de 1995 a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona (avui de Catalunya) i que es publicà en el número XXIV 
de Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència amb 
el títol “La Societat Catalana d’Història de la Medicina”1.

Els congressos, organitzats dels del primer moment per la Reial Acadèmia de 
Medicina, van tenir com a punt de partença el primer Congrés Internacional 
d’Història de la Medicina Catalana, el maig-juny de 1970, celebrat a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, sota la presidència del professor Ramon 
Sarró i Burbano. Des d’aleshores ja se n’han celebrat divuit si comptem el 
present. Aquesta trajectòria, també relativament llarga, va ser historiada en part, 
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fins el 1995, pel Dr. Josep M. Massons, en la Jornada esmentada i publicada en 
el mateix Gimbernat a  què  he m  f e t  r e f e r è nc i a 2. El Dr. Josep M. Calbet hi publicà 
també els seixanta-un llibres (seixanta-sis volums) generats per aquells vuit 
primers congressos3, i el Dr. Manuel M. Escudé, hi tractà les actes d’aquells 
esdeveniments, publicades primerament en volums específics i poc després, a 
partir de la primera eixida de Gimbernat, el 1984, dins d’aquesta capçalera de 
la Reial Acadèmia de Medicina4.

Per una banda, la Reial Acadèmia de Medicina va incloure en els seus Estatuts5 
com a una de les seves finalitats l’estudi de la història de la medicina catalana 
i l’organització de tots els seus congressos. D’altra banda, la nova dinàmica 
generada en aquest camp epistemològic exigia incrementar la nòmina, cada 
vegada més important i entusiasta de nous col·laboradors. Per evitar el numerus 
clausus que imposava el nombre d’acadèmics numeraris i corresponents de la 
institució, es plantejà la creació d una societat cient fica

Amb aquesta fi, l’11 de maig de 1976 onze metges emprenedors i de prestigi, 
van adreçar una sol·licitud al president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears, Dr. Josep Alsina i Bofill, la creació d’una associació 
d’historiadors de la medicina sota l’aixopluc d’aquella institució. L’any següent 
fou acceptada aquella petició i a finals de 1977 iniciava el seu recorregut la 
Societat Catalana d’Història de la Medicina.

Podem afirmar que des d’aleshores la recerca de la història de la medicina 
catalana ha gravitat fonamentalment sobre aquesta entitat, amb l’aval científic de 
les dues acadèmies del nostre país i el la Universitat de Barcelona, i ha servit per 
a desplegar una activitat molt meritòria entre els segles XX i XXI. Avui, el context 
en què va aparèixer la SCHM, tant professional, com acadèmic, social i fins i 
tot acadèmic, ha canviat completament, per la qual cosa haurem d’aprendre a 
adaptar-nos a noves realitats. 

Amb una trajectòria no tan llarga però no menys meritòria, altres grups han 
treballat la nostra història professional, com són els configurats al voltant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Institució “Milà i Fontanals” del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, i molt més recentment, al redós del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya, entre altres.

Per conèixer la història de la SCHM cal llegir els treballs ja citats del Gimbernat 
XXIV i també conèixer una URL d’Internet, on d’una manera acurada, discreta i 
molt eficaç, el Dr. José Luis Ausín i Hervella ha anat actualitzant l’activitat de la 
nostra Societat fins avui. És la següent:

https://docs.google.com/document/d/lmQG7dsUX6GtFTWO8sJ5KVF2TpQMFF- 
nCeBohNH7WMFA/edit7. Mitjançant les meves paraules, la Junta de la SCHM el 
felicita al Dr. Ausín pel seu interès i tenacitat i li prega que continuï aquesta im-
portant tasca, sense la qual no hagués estat possible l’actualització de la nostra 
història ni la present anàlisi.
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FORMATS, LLENGUA I TERRITORI

La Junta Gestora de la SCHM va celebrar vuit sessions entre el 31 de gener de 
1977 i el 2 de desembre del mateix any. 

Posteriorment, la SCHM comença la primera el 13 de gener de 1978 i el seu 
llarg període d’activitat s’atura, temporalment, amb el cicle acadèmic, el 7 de 
maig de 2014. Entre aquestes dues darreres dates ha dut a terme 322 sessions 
ordinàries i, a més, nou d’administratives i s’ha participat activament en els 
congressos convocats per la Reial Acadèmia de Medicina, dels quals l’actual és 
el darrer. Per tant, tindrem en compte les vuit sessions de la Junta Gestora i les 
322 ordinàries, un total de 330 sessions.

Tots els temes tractats se centren, com és d’esperar, en temes sobre Catalunya 
o relacionats amb personatges o aspectes catalans, però la llengua amb el què 
s’han convocat no sempre ha estat el català. En deu ocasions s’han publicitat 
les sessions en castellà, un total del 0,30% de les diverses cites. Aquest gran 
predomini del català, ben lògic si es consideren el nom i els Estatuts de la 
Societat, en cap moment no ha pretès la marginació del castellà, per què en 
manta ocasions en actes difosos en llengua catalana el ponent ha emprat sense 
cap mena de limitació la llengua castellana, com sol passar de forma natural en 
tots els àmbits del nostre país.

Les sessions de la SCHM solen adoptar el format d’una conferència monotemàtica, 
seguida de col·loqui entre els assistents i el ponent, però altres vegades ha 
estat diferent. Tal és el cas de les sessions conjuntes amb altres societats de 
l’Acadèmia, de les què se n’han fet nou; les sessions necrològiques, un total de 
sis; quatre presentacions de llibres, dues taules rodones i la projecció d’un film. 
Consten només quatre presentacions de llibres convocades com a tals, però en 
realitat n’hem tingut més, ja que a vegades s’han celebrat sessions difoses com 
a conferències que han introduït la presentació final d’un llibre sobre el tema 
exposat.

Altrament, responent al nom de la Societat, de la que és diu que és catalana i, 
segons els Estatuts, el seu àmbit d’actuació és tot el territori català, malgrat que 
la major part de les sessions s’hagin celebrat a la capital, en els darrers anys 
se n’han dut a terme en altres llocs del país, sota el format de conferència o 
conferències, o Taula Rodona, amb visita als llocs d’interès local i amb dinar de 
germanor. Iniciades l’any 1995 a Solsona (el Solsonès), el 1996 es van celebrar 
a Igualada (l’Anoia), el 1997 n’hi van haver dues, una a Santa Susanna (el 
Maresme) i l’altra a Manresa (el Bages); el 1999 a Sitges (el Garraf), a Moià (el 
Bages) l’any 2000, a l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) el 2007, de 
nou a Igualada el 2009, i a Montblanc (la Conca de Barberà) el 2013. Encara 
que no sempre hagi estat així, la tendència actual és a fer-les com a final de curs 
cada dos anys, intercalades amb els dels congressos. L’any vinent en celebrarem 
una altra.

Les Jornades han de tenir una vocació de país i intentar abastar-lo completament. 
Per ara només s’han concentrat en les comarques de Barcelona (sis), de Tarragona 
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(dues) i Lleida (una). Aquestes Jornades s’han organitzat en base a la relació 
entre els llocs i els historiadors de la medicina, i per tant també té a veure 
amb els llocs d’origen i segona residència de la nostra massa social. A hora 
d’ara, Girona és l’assignatura pendent, com també ho és aconseguir una major 
distribució territorial prescindint dels vincles relacionals. 

ELS PONENTS

Les sessions de la SCHM han tractat no només temes mèdics, sinó també sanitaris 
en general, i quasi totes les ciències de la salut hi han estat representades.

Hem tingut tres-cents seixanta-set ponents, que superen el nombre de les 
sessions perquè algunes han estat a càrrec de més d’un conferenciant, com sol 
ser habitual en el cas de les jornades, taules rodones, etc.

Com és d’esperar, la major part dels ponents han estat metges. Fins fa pocs 
anys la història de la medicina era una assignatura obligatòria de la carrera, ara 
és optativa, i hom suposa que capacita per al seu coneixement i exercici tant 
com qualsevol altra especialitat de recerca o assistencial. En total els ponents 
metges sumen tres-cents dos, no tots diferents, ja que els més actius repeteixen 
actuacions en diverses ocasions.

En el marc de les ciències de la salut els farmacèutics segueixen en freqüència 
als metges, encara que a molta distància, amb catorze. 

Els veterinaris només han estat ponents en una ocasió, i la infermeria, l’odontologia 
no mèdica, la fisioteràpia i altres possibles, no hi han estat representades. 

Entre les professions no sanitàries el gros dels ponents el representen els 
historiadors, com és d’esperar, amb un total de catorze. La resta de conferenciants, 
trenta vuit més, han estat un calaix de sastre integrat, per ordre, per biòlegs, 
antropòlegs, arquitectes, periodistes, podòlegs i estudiosos locals sense titulació 
acadèmica però amb bagatge personal reconegut.

Aquestes xifres, amb tota la seva fredor, aporten dades sobre els camps menys 
coberts i aquells professionals que podrien enriquir la nostra vida acadèmica, ja 
que crec que estarem d’acord en què per a nosaltres el concepte històric de la 
medicina no es cenyeix únicament a l’activitat pròpia del metge, sinó al conjunt 
de coneixements, tècniques i resultats que emmarquen amb major amplitud 
l’entorn sanitari dels pacients i de la societat.

També val a dir que hem aprés que la història de la medicina pot ser analitzada 
des de perspectives molt diverses i quasi ningú no hi és exclòs. Per posar-ne un 
exemple, un economista pot estudiar molt bé l’impacte econòmic i financer d’una 
epidèmia. 

ELS TEMES DE LES SESSIONS

La diversitat dels temes tractats és tan gran que resulta molt dificultós establir 
uns criteris clars de classificació de temes. Moltes vegades trobem barreges de 
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conceptes que fan que la seva adscripció sigui quasi impossible. Malgrat això, 
n’he intentat una que pot ser justament discutida, però crec que estaran d’acord 
amb mi en que l’intent, reeixit o no, val la pena fer-lo.

El que ha estat més present a la nostra tribuna han estat les biografies, amb un 
total de 59 ocasions (17,87% de les sessions), que en alguns casos han estat 
autobiografies o memòries. Els metges solem ser proclius a les biografies dels 
que ens han precedit, al reconeixements dels mestres, a valorar personatges 
transcendents de la nostra especialitat o del nostre lloc.

En segon terme hi és molt present la història de les especialitats mèdiques, amb 
54 sessions (16,36%), que tracten escoles, tècniques, origen i altres aspectes de 
qualsevol d’elles, per bé que no s’han tractat totes i moltes s’han repetit.

En tercer lloc hi és representada la sanitat, les organitzacions sanitàries d’èpoques 
diverses, la salut pública i els seus indicadors directes i indirectes, els corrents 
mèdics, les formes d’atenció social i de grups i persones, etc. Aquest temes s’han 
exposat en 37 ocasions i suposen el 11,21% del total de les sessions. 

En quarta posició apareixen aquells temes relacionats amb edicions, llibres, re-
vistes, documents, arxius, bibliografia científica i mèdica, topografies, lingüística, 
etc. S’han tractat en 34 ocasions, que suposen el 10,30% de l’activitat acadè-
mica.

A continuació venen els temes relacionats amb centres sanitaris, hospitals, 
clíniques, nosocomis, dispensaris, instituts, balnearis, etc., que han estat motiu 
de 19 exposicions (5,75%).

Tot seguit hi figuren els temes d’humanitats mèdiques no històriques, com les que 
relacionen la medicina amb la literatura, l’assaig, la filosofia, les arts plàstiques, 
la música, etc. Un total de 16 sessions, que són el 4,84% del total.

La setena posició l’aconsegueixen les sessions dedicades a les malalties i als seus 
tractaments, comentades en 15 ocasions (4,54%).

També s’han exposat algunes vegades treballs sobre epidèmies, campanyes de 
prevenció i vacunacions, en concret en 14 actes, que suposen el 4,24% del 
conjunt.

Tampoc han estat absents de les nostres reunions els temes sobre universitats, 
facultats, càtedres, Reials Col·legis, educació, etc. Els hem trobat 13 vegades 
(3,93%).

Un tema tan important com la historiografia solament ha estat tractat en 10 
ocasions, un 3,03% de l’activitat total.

En onzena posició tenim els treballs dedicats organitzacions professionals, com 
col·legis, acadèmies, sindicats i altres col·lectius. S’han exposat 9 vegades 
(2,72%).
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Entre els temes sanitaris també alguns historiadors ens han obsequiat amb 
exposicions sobre marcs històrics generals sense entrar allò al què ens dediquem. 
Ho han fet en 7 sessions, el 2,12% del total.

La tretzena posició la comparteixen, ex aequo, treballs de caràcter divers que he 
classificat separadament, com ara les farmacopees, oficines de farmàcia i farmà-
cia industrial (5 sessions, 1,51%); consideracions generals no biogràfiques sobre 
diferents metges (5, 1,51%); la història clínica, la praxis mèdica, la bioètica, co-
operació, relació metge – malalt (5, 1,51%); congressos i reunions (5, 1,51%); 
la història de la medicina com a disciplina acadèmica (5, 1,51%).

Un altre petit grup l’integren 4 sessions dedicades a la ciència, al coneixement, 
el pensament i l’experiència, un 1,21% del total.

Sobre la medicina tradicional, remeis naturals i folk medicina només s’han fet 
3 sessions, el 0,90%, com també sobre museus d’història de la medicina (3, 
0,90%).

La setzena posició també està compartida per temes de naturalesa diversa, però 
que coincideixen per la seva poca presència en la nostra tribuna: els farmacèutics 
(2, 0,60%); professions i professionals sanitaris (2, 0,60%), i homenatges i 
reconeixements (2, 0,60%).

A la veterinària s’ha dedicat una única sessió, que només suposa el 0,30% de 
l’activitat realitzada, a l’igual que al curanderisme.

Després de fer aquesta panoràmica i conèixer la producció acadèmica 
acumulada, podem fer algunes consideracions, com l’especial predilecció dels 
metges en parlar d’altres companys del passat, de l’evolució de les especialitats, 
les organitzacions per la salut i el centres sanitaris, els organismes docents i 
col·lectius professionals, i també de comentar obres escrites per altres autors.

En canvi, molts altres camps estan poc tractats quan no descurats, en ocasions 
per un major desconeixement o per l’allunyament dels enfocaments propis de la 
pràctica mèdica assistencial.

L’INTERÈS PEL PASSAT, DE LA PREHISTÒRIA FINS AVUI

També té molt interès conèixer a quines etapes cronològiques ens hem dedicat 
més al llarg d’aquests trenta-set anys d’activitat.

Per classificar cronològicament els temes de les sessions hem emprat la peri-
odització següent: prehistòria, món antic, edat mitjana, edat moderna i edat 
contemporània.

L’edat contemporània, que compren des de 1789 fins avui, és la que engloba 
més temes, per la qual cosa hem intentat subdividir-la especificant els anteriors 
al segle XX, els del segle XX i els del XXI.

A la prehistòria s’han dedicat cinc sessions, centrades en la paleopatologia, i 
suposen l’1,51% del total.
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Al món antic, que va des dels inicis de l’escriptura, que a Catalunya coincideix 
amb els inicis de la cultura ibèrica, fins l’any 476, s’hi ha dedicat solament 3 
sessions, el 0,90% del conjunt. 

A l’edat mitjana, alta (de l’any 476 al 1000) i baixa (del 1000 al 1492) s’han 
dedicat 22 sessions, el 6,66% de les realitzades.

A l’edat moderna hi atribuïm 47 temes, que corresponen a un 14,24% de les 
reunions de la Societat.

D’una forma quasi abassegadora la SCHM ha dedicat quasi tota la seva atenció 
a l’edat contemporània, un total de 207 sessions, que suposen el 62,72% de 
totes les efectuades. Si les desglossem per a comprendre-ho millor, veiem que 
95 tracten el període entre 1789 i 1899 (26,96%); 109, el segle XX (33,03%) 
i 3 el segle XXI (0,90%). 

Alguns temes són inclassificables a partir d’aquests criteris, deguts al seu 
caràcter històric però intemporal o, sobretot, a que abasten períodes tan llargs 
que cavalquen edats diverses. Això succeeix en 46 casos, el 13,93% del total.

Es fa ben palès que als historiadors de la nostra Societat ens interessa més allò 
que ens és més proper, millor documentat, fàcil de trobar i de llegir, i que alhora 
té una major relació amb els inicis i trajectòria de la nostra activitat assistencial.

LA PARTICIPACIÓ EN LES SESSIONS

Els canvis socials produïts per l’entrada en la nova era digital, amb l’accés obert 
a l’ingent contingut d’Internet, l’increment de comunicació interpersonal per 
correu electrònic, SMS, whatsapp i altres mitjans, com també una major oferta 
televisiva, ha causat un fort impacte en el món associatiu i acadèmic, ja que la 
majoria de les persones es reclouen dins l’àmbit laboral i familiar, i prescindeixen 
del tracte personal directe, físic, i d’assistir a qualsevol mena de reunions. Aquest 
nou comportament l’estem patint tot l’entramat associatiu del país i tots els 
àmbits on la presència física sempre s’havia donat per descomptada i aportava 
un valor afegit que avui no hi és, a no ser que la trobada dugui associada un 
sopar gratuït o un obsequi, avui impossibles a causa de la crisi socioeconòmica 
que ens constreny.

Així veiem com ens costa aconseguir ponents, quasi tant com tenir un auditori 
suficient que justifiqui l’esforç esmerçat en l’organització de la sessió.

La dificultat d’aconseguir ponents també condiciona l’obertura a temes més nous, 
diferents als ja tractats, i a vegades redundem en períodes o fins i tot en temes, 
que no són iguals, però sí similars.

Les convocatòries d’actes les seguim fent pel mètode tradicional del correu 
postal i el clàssic targetó de la SCHM, però en aquests dos darrers anys ho 
hem potenciat amb la crida massiva per correu electrònic. Cada anunci d’una 
nova sessió s’envia per aquest darrer mitjà als socis de la Sociedad Española de 
Historia de la Medicina, als col·legiats del COMB, als membres de la Secció de 
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Metges Jubilats; es remet al grup d’historiadors de la medicina, de la ciència i la 
tècnica de la UAB i del CSIC; es posa a la pàgina web del COMB i també a la de 
la SCHM (www.historiamedicina.cat)7, a ARBAN, i s’adreça a molts altres grups 
i persones; ho poden veure més de 40.000. Sorprenentment, amb això només 
hem aconseguit que hi hagi més coneixedors de les nostres activitats, però no 
s’ha produït cap augment significatiu en la minsa assistència habitual.

La participació en Jornades i congressos ha anat davallant i tampoc s’ha trobat 
la forma de revertir el procés. 

El nombre de socis de la SCHM ha resistit amb dificultats l’envelliment , el canvi 
generacional i els nous paradigmes. 

REFLEXIONS FINALS

Creiem que el clàssic format de conferència o lliçó de les sessions es pot 
mantenir, però cal contemplar altres criteris, com la seva acreditació acadèmica 
en un entorn formatiu. També la conveniència de fer sessions conjuntes amb 
cadascuna de les societats científiques que integren l’Acadèmia. És recomanable 
fer Jornades de fi de curs els anys que no hi ha congrés, a tot el territori català, 
però prioritzant les de fora de la demarcació barcelonina, més negligides; fóra bo 
instaurar i respectar un torn rotatori.

Pel que fa als ponents, cal atraure a la nostra tribuna als historiadors professionals 
i als d’altres professions sanitàries que no deixen de formar part del marc de 
l’activitat mèdica, com poden ser els farmacèutics, veterinaris, infermers, 
odontòlegs, fisioterapeutes, logopedes, ortopedes, podòlegs, etc.

Entre els temes de les sessions, a més de tractar les biografies, les especialitats, 
els sistemes d’organització i salut pública, els centres sanitaris i l’estudi de 
publicacions, també ha d’emfasitzar en altres aspectes no tan sovintejats, com 
ara les humanitats mèdiques, l’estudi de les estructures docents, l’evolució del 
tractament de les malalties, la historiografia, la història de la medicina i els que 
l’han tractat, els museus d’història de la medicina i els elements que els integren, 
els congressos mèdics, els col·lectius professionals, l’àmbit de la farmàcia, la praxis 
mèdica, la història clínica, la bioètica, la relació metge – malalt, la cooperació, 
la medicina tradicional i natural, les epizoòties i transmissió a humans, etc. Els 
homenatges, reconeixements i necrològiques, en tant que contemplen trajectòries 
professionals i períodes, també poden tenir una major presència en les sessions, 
ara gairebé anecdòtica.

Per períodes, la prehistòria, en concret la paleopatologia, es pot tractar més, però 
respectant l’activitat de l’Associació Catalanobalear de Paleopatologia, societat 
germana, que s’hi dedica a ple.

El món antic també pot ser-hi més present, però presenta la dificultat de precisar 
un bon coneixement de l’arqueologia i les fonts clàssiques.
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Anàlisi de les sessions acadèmiques de la Societat Catalana d’Història de la Medicina ...

L’edat mitjana és una de les nostres assignatures pendents i caldria que la SCHM 
oferís cursos de paleografia per a poder llegir la documentació i fer l’estudi de 
molts hospitals de creació medieval esparsos per tota la nostra geografia, de la 
major part dels quals no se’n sap gairebé res, com tampoc dels metges i sanitat 
d’aquests període.

Sobre l’edat moderna s’han llegit moltes tesis doctorals “d’aspectes sanitaris...”, 
basades en l’estudi d’arxius parroquials. Aquest és un camí a fressar i a prioritzar, 
ja que fins ara només disposem d’informació sobre pocs punts del país.

Finalment, cal seguir fent sessions sobre l’edat contemporània, però potser 
valdria la pena evitar les àrees redundants i escometre les zones fosques, de les 
què encara n’hi ha moltes.

Com ja hem insinuat, organitzar sessions no és fàcil i tampoc ho és que cada 
ponent la prepari. Per això caldria evitar malbarataments i valdria la pena 
publicar-les a la revista Gimbernat; sovint és més fàcil trobar algú per parlar i 
no tant qui no tingui una certa mandra d’escriure, que exigeix major rigor. Els 
powerpoints d’algunes sessions també es podrien incloure a la pàgina web de la 
Societat amb el permís del seu autor i deixant-ne clara la propietat intel·lectual, 
i ja ho hem començat a fer8.

La dinàmica i la pròpia supervivència de la SCHM suposen avui un repte per a 
tots i constitueix un capital del què la professió mèdica no en pot prescindir. Cal 
apel·lar a la implicació del COMB, de les acadèmies i les universitats per què 
aquesta activitat perduri i amb la nostra recerca quedi constància dels esforços 
col·lectius i personals. 

Les societats necessiten una massa crítica per dur a terme els seus projectes 
i estem vorejant la línia vermella. Encara no hem intentat la utilització de les 
xarxes socials però estem camí de fer-ho; cal albirar altres formes de treballar i 
de relacionar-se, però seguim creient en un model presencial que estén les seves 
arrels en èpoques ben remotes. 

NOTES

1.- Vallribera, P.: La Societat Catalana d’Història de la Medicina. Gimbernat, 1995, XXIV: 
31-56.
2.- Massons, J.M.: Els congressos d’història de la medicina catalana. Gimbernat, 1995, 
XXIV: 11-18.
3.- Calbet, J.M.: Els llibres generats pels nostres congressos. Gimbernat, 1995, XXIV: 
19-25.
4.- Escudé, M.M.: La revista Gimbernat i els llibres d’actes dels congressos. Gimbernat, 
1995, XXIV: 27-30.
5.- www.ramc.cat/trasparència/estatuts
6.-Ausín,J.L.:https://docs.google.com/document/d/lmQG7dsUX6GtFTWO8sJ5K 
VF2TpQMFFnCeBohNH7WMFA/edit
7.- www.historiamedicina.cat . En portada.

8.- Ibídem, /formació. LES RELACIONS EXTERIORS 
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LA MEDECINE D’URGENCE EN MONTAGNE EN CERDAGNE

GELY, Christophe MD.  
Hôpital de Perpignan

SUBIRATS, Enric MD PhD.  
Hôpital de Cerdagne. Université de Girona

Depuis le moyen-âge, la médecine était prodiguée en milieu familial.

Les «hôpitaux» étaient plutôt des centres d’hébergement à l’exception des 
hôpitaux militaires.

En Cerdagne, les «bruixes» (sorcières) étaient alors les soignants les plus efficaces. 

La Sainte Inquisition, elle-même, ne s’y est pas trompée en se contentant de 
condamner à une seule amende pour « exercice illégal de la médecine » une 
bruixa particulièrement efficace.

Ce jugement établissait que seuls les hommes pouvaient donner des soins. 

L’évolution politique de l’Espagne et de la France a favorisé la séparation des 
modes de prises en charge sanitaires de chaque nationalité jusqu’aux prémises 
de  la constitution de l’union européenne.

La colonisation touristique de la montagne a imposé la mise en place d’un soutien 
sanitaire particulier: le secours en montagne.

L’inadéquation entre les moyens  déployés et le faible nombre de secours en 
montagne  a entrainé une collaboration entre nos deux pays.

C’est ainsi qu’en juin 1993 les professeurs Masgrau de Zaragoza et Virenque de 
Toulouse se rencontraient au refuge d’En Beys pour préparer la première session 
commune d’un cours de médecine d’urgence en montagne.

Celle-ci eu lieu en 1994 à Alquezar pour un séminaire de quatre jours traitant du 
secours en canyon.

A cette occasion fut publié le premier numéro  d’un bulletin de liaison de la 
Fédération de Médecine d’Urgence de Montagne dans les quatre langues de notre 
chaîne de montagne.

La faute d’orthographe laissant volontairement  le Y dans chaque titre avait alors 
pour but une originalité de cohésion (annexe 1)

L’intégration de formateurs français (SAMU de Perpignan, Service de Santé du 
Centre d’Entraînement Commando de Montlouis, Médecins de Montagne des 
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stations de ski catalanes) de Cerdagne dans l’International Diplôma of Mountain 
Medicine a permis la poursuite de cette collaboration franco-catalane.

La création de l’hôpital franco-catalan  de Cerdagne à Puigcerdà a permis 
l’installation logistique de la Chaire de Médecine de Montagne et du Milieu Naturel 
et de Simulation Clinique de l’Université de Girona en territoire de montagne et 
aussi de l’association Mountain-Medicine (annexe 2)

La dernière réalisation commune débutée fin mars 2016 est le centre international 
de simulation en soins aériens (annexe 3)

Ainsi, malgré les conflits, les régimes politiques, les cerdans continuent à 
organiser une médecine d’exception par sa situation et ses conditions d’exercice; 
et parce que les Cerdans sont exceptionnels…
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LA MEDICINA D’URGÈNCIES EN MUNTANYA A CERDANYA

Christophe GELY MD.  
Hôpital de Perpignan

Enric SUBIRATS MD PhD.  
Hôpital de Cerdagne. Université de Girona

Des de l’Edat Mitjana, la medicina es va prodigar a la llar.

Els «Hospitals» eren més aviat, centres d’acollida i refugi amb excepció dels 
hospitals militars.

A Cerdanya, les bruixes eren llavors els cuidadors més eficaços. La Santa 
Inquisició no s’equivoca al condemnar, simplement amb una única multa per 
«pràctica il·legal de la medicina», a un bruixa particularment eficaç. 

Aquesta sentència va establir que només els homes podien donar exercir cures.

L›evolució política d›Espanya i França va afavorir la separació del sistemes de 
cada nacionalitat en el si de la constitució de la Unió Europea.

La colonització turística de la muntanya ha imposat l›aplicació d›un suport de 
salut específic: el rescat de muntanya.

La inadequació dels mitjans utilitats i el nombre escàs de rescats de muntanya 
va conduir a una col·laboració entre ambdós països.

Així, al juny de 1993, els doctors Masgrau de Saragossa i Virenque de Tolosa es 
van reunir al refugi d’En Beys per preparar la primera sessió conjunta d’un curs 
de medicina d’urgències a muntanya.

Aquesta sessió es va dur a terme el 1994 a Alquézar, en forma d’un seminari de 
quatre dies sobre socors als accidentats de barranquisme. 

En aquesta ocasió es va publicar el primer número d›un butlletí de notícies de la 
Federació de Medicina d›Emergència de la muntanya en els quatre idiomes de 
les nostres muntanyes.

Es va cometre voluntàriament la falta d›ortografia de deixar la lletra “I” en cada 
títol amb la fi d’aportar una originalitat cohesiva (Annex 1)

La integració dels formadors francesos (Centre de Formació UAS Perpinyà 
Comandament del Servei de Salut de Montlouis, Metges Muntanya estacions 
d›esquí catalanes) de Cerdanya en el Diploma Internacional de Medicina de 
Muntanya ha permès que prossegueixi la col·laboració de Franco-catalana.

La creació de l’Hospital de la Cerdanya a Puigcerdà va permetre la instal·lació 
logística d’una subseu de la Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i 
Simulació de la Universitat de Girona i també de l›Associació Mountain-Medicine 
(Apèndix 2)
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La darrera realització és el centre internacional de simulació de socors aeris que 
s’inicia el març de 2016 (Annex 3)

Per tant, malgrat els conflictes i els règims polítics, els cerdans continuen 
organitzant una medicina d’excepció per la seva ubicació i les condicions 
d›exercici; i perquè els Cerdans són excepcionals ...

ANNEXE 1
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ANNEXE 2

ANNEXE 3
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LA VELLESA. ENTRE LA JOVENTUT I L’ESPERANÇA

MIRET i CUADRAS, Pere

Potser no és gaire oportú parlar de vellesa. La societat actual, es preocupa de les 
persones grans i ha millorat la seva posició, i som molts els que ens en beneficiem, 
però la vellesa té alguns desavantatges, equival a decadència, és l’últim replà 
abans d’arribar al terrat. Tothom  vol arribar-hi, però ningú no vol ser-ho. Molts 
dissimulen, la ignoren i no la volen reconèixer, però és millor, acceptar-la, acollir-
la, i conviure amb ella en bona harmonia, i poder així, alleugerir algunes de 
les molèsties i preocupacions que ens ocasiona, suportar els inconvenients que 
origina, aprofitar els pocs avantatges que té, i treure’n el major benefici possible. 

La vellesa és un període de la nostra vida al que arribem  poc a poc, sense 
donar-nos-en compte, sense una data concreta, uns abans, altres més tard. Quan 
neixem, el nostre organisme es desenvolupa i creix ràpidament, les cèl·lules que 
forment els nostres teixits es multipliquen, els òrgans i tot el cos van estructurant 
la seva funció, el cervell i amb ell l’enteniment, la capacitat per aprendre, els cinc 
sentits corporals, i tots els aparells són cada vegada més grans, més capaços, 
més potents, més perfectes. 

Aquest desenrotllament, dura fins al començament de l’edat adulta, aleshores el 
creixement físic es para, i els nostres òrgans arriben a la seva màxima capacitat. 
Al voltant dels trenta anys, l’elasticitat dels teixits, i la funció de tots els aparells 
i òrgans, del nostre organisme, molt lentament al principi, inicien una davallada, 
i comença un enduriment de la pell que perd aquella elasticitat, brillantor i finor 
que té en els nens, la capacitat respiratòria, la força muscular, la funció cardíaca, 
renal, digestiva i genètica es conserven durant un temps, però poc a poc comencen 
a minvar, pocs dels atletes que competeixen en esports, que requereixen esforços 
intensos, i violents, conserven les millors condicions físiques després dels trenta-
cinc anys, encara que aquells que practiquen proves atlètiques de llarga durada 
i un esforç continuat però menys impetuós, com la marató, puguin conservar, 
seguint una preparació física adequada, una activitat competitiva, fins a una 
edat més avançada. Sortosament, la intel·ligència conserva la seva energia i 
la seva capacitat deductiva, i juntament amb la memòria faciliten l’augment 
continuat de l’aprenentatge, fins que la senectut o alguna malaltia neurològica, 
deterioren progressivament aquestes funcions. Passats els quaranta, les senyores, 
més curoses que els homes, (almenys abans) observen unes petites arrugues al 
voltant dels ulls i de la boca. Mica en mica, l’agilitat, i la capacitat de treball, 
primer el físic, més tard l’intel·lectual, van disminuint, les escales i les pujades 
cada vegada són més altes i més pendents, algun dia ens comença a fer mal 
l’esquena, un altre estem cansats, alguns, especialment aquells que tenen un 
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treball mecànic o que no troben la seva tasca quotidiana molt satisfactòria i en 
general més tard, els que usen preferentment la ment en el seu quefer diari, 
pensen ja en jubilar-se, i així anem perdent, dia a dia, vigor i força fins que sense 
adonar-nos-en, en una davallada lenta, però constant, arribem a una reducció de 
la capacitat de les funcions vitals, i de tot l’organisme, que disminuint poc a poc 
el seu rendiment,  ens condiciona i limita la nostra vida.

Apareixen cada vegada amb més freqüència, malalties com l’artrosi, diabetis, 
sordesa, cataractes, una pedra al fetge, la bronquitis, l’arteriosclerosi, 
l’embossament de les artèries coronàries, la puja de la tensió arterial,  hipertròfia 
de la pròstata, la recomanació d’exploracions periòdiques: la mamografia, 
radiologia, endoscòpies, analítica, electrocardiogrames, Papanicolau. Per sort, 
la memòria, la intel·ligència, la raó,  i en general les facultats de l’esperit, es 
deterioren més tard i es conserven més temps i millor que les aptituds físiques. 
Ningú ha batut un rècord esportiu als cinquanta anys, però són innombrables els 
descobriments científics i les obres d’art o literàries de persones que han passat la 
setantena i la vuitantena, com feu Miguel Angel, treballant en la Pietat Rondanini 
fins el dia abans de la seva mort, als vuitanta-vuit anys, o el Dr. Don Galo Leoz, 
que va atendre amb eficiència, malalts en la seva consulta d’oftalmologia, fins 
els cent tres anys d’edat.

FINALMENT ARRIBEM A LA VELLESA, LA DARRERA ETAPA DE LA VIDA.

Anys enrere les persones deixaven de treballar quan el cos o/i la ment els impedia 
fer-ho, havien arribat a vells. Actualment la majoria és jubilen, i deixen el treball 
quotidià i productiu, conservant encara una bona capacitat física i intel·lectual. 
Aquests formen un grup especial, són els jubilats, però no són els veritables jais 
que cerquem.

Per els autèntics ancians el despertador no toca a les set, ni a les vuit ni a les nou. 
No tenim obligacions laborals. Els nostres fills ja no conviuen amb nosaltres. Si 
algun d’ells, per, manca d’ocupació o deficiències, es veu obligat a fer-ho, no es 
motiu de satisfacció, especialment per ell. 

Les hores que cada matí se’ns ofereixen, han de ser omplertes cercant alguna 
activitat, que substitueixi la feina professional abandonada. Uns conserven 
aficions concretes que no han pogut desenvolupar durant la seva vida professional, 
i aquestes els ocupen tot el seu temps, però altres necessiten adoptar alguna 
activitat, com el passeig contemplant les obres que es fan a la ciutat, els viatges 
amb l’Inserso, que les empreses hoteleres han promocionat, les classes de dibuix 
i pintura, les tertúlies i discussions als locals per jubilats, el dominó, les cartes, 
pocs els estudis universitaris a la Universitat de la gent gran. 

Poc a poc l’activitat física disminueix, a l’hivern busquen el sol en un banc de la 
plaça, de tertúlia amb altres jubilats arreglant el món. Cada vegada estem més 
sols, més aïllats, i augmentem poc a poc les hores que es passen davant del 
televisor. Molts amics i parents han mort, i altres van morint. Naturalment sempre 
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hi ha qui conserva fins el final, una conducta, una memòria, una coherència 
mental, una il·lusió, una activitat intel·lectual, i una sociabilitat envejables. 

Pastilles pel colesterol, per la pressió, per l’arítmia, pel sucre, per l’insomni, per 
la pròstata, per l’artrosi, per protegir l’estómac de tants comprimits.

Costa passar el temps, tot i que els dies, els mesos, els anys, són cada vegada 
més curts. Un dia, un mes, un any astronòmic té la mateixa durada ara, que 
quan es creà l’Univers, quan naixem i quan morim. Però tots hem observat que 
els dies i els anys passats en la nostra adolescència i la nostra joventut, eren molt 
més llargs i començaren a escurçar-se quan la nostra il·lusió i la nostra capacitat 
de treball, iniciaren la davallada preceptiva per a tot els humans i que en els dies 
de la nostra vellesa passen sense deixar cap pòsit.

No és que semblin més curts, és que veritablement ho són. Un dia de la nostra, 
joventut o maduresa, tenia més hores útils, totes eren aprofitades, començaven 
a les vuit del matí, i acabaven, a la nit. La jornada ens permetia durant 
la infantesa, anar a l’escola, jugar, fer enfadar els pares,  descobrir cada dia 
novetats, eixamplar els nostres coneixements i integrar-se cada vegada més  en 
un món nou. Més endavant uns, atendre el seu treball, aprenent, artesà, oficial, 
encarregat, comerciant, propietari del taller, servir clients, no tots amables, alguns 
descontents, maldecaps de tota mena i també gran satisfacció per la feina ben 
feta, pel nostre rendiment, encara quedava temps per reunir-se amb els amics, 
caminar, discutir, jugar, cartes, dominó, altres a la universitat, estudiar, desprès 
la consulta, el despatx, clients, reunions, discussions, projectes, congressos, 
estudis, i encara quedava temps pels amics, muntanyisme, el  gimnàs, la piscina, 
o la marxa atlètica.

Els dies, els anys, són molt llargs sí tu treus molt profit del temps, sí fas moltes 
coses amb il·lusió, amb ganes de perfeccionar-les, amb orgull, no rutinàries, 
ni per obligació. Els dies són curts, quan perds energia i capacitat de treball, 
abandones, i sense cap estímul et deixes arrossegar per la rutina. Disminueix 
la teva capacitat intel·lectual i física, el teu rendiment baixa, la teva voluntat 
s’esgota, et rendeixes i les hores s’esvaeixin i passen tristes i esllanguides per 
davant teu, mentre tu les contemples amb passivitat, sense treure’n cap profit.  

Bona part de persones grans dormim poques hores, però ens aixequem tard, 
busquem algun company per explicar-li aventures, il·lusions i quimeres de la 
joventut o les del nostre avi quan va anar a Cuba, ens adormim a la butaca 
desprès de dinar, el dia costa de passar, el televisor t’insensibilitza, però difícilment 
t’ajuda, arriba la nit i no hem fet res d’utilitat, i aquests dies i els que segueixen 
tots iguals, ni tan sols són curts, no ocupen espai, no compten, queden diluïts 
en el temps, ni tant sols han existit. Com que les nits, especialment a l’hivern, 
són molt llargues tenim la sensació de que no hem dormit gens, no hem de 
preocupar-nos, aquestes poques hores són suficients si l’endemà ens trobem 
descansats. 
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MODIFICACIONS EN EL CARÀCTER I CANVIS PROPIS DE LA GENT GRAN

Tothom, de gran, pateix en més o menys intensitat una pèrdua de memòria, 
sobretot de noms de persones, de dates, d’algun fet recent, d’un encàrrec, del lloc 
on hem deixat les ulleres. Necessitem més temps per recordar, més tard, ens ve 
a la memòria aquell nom que havíem oblidat. El nostre disc dur està ja saturat, 
cada vegada li costa més esforç adquirir i sobretot retenir, nous conceptes.

La paciència i la tolerància disminueixen, no escoltem i no reconeixem els nostres 
defectes. (això molts ja ho fan de joves, però de vells amb més freqüència i 
passió) La sensibilitat, l’emotivitat i la irritabilitat augmenten, patim per fets poc 
importants, plorem amb facilitat, ens capfiquem i no ens deixen dormir situacions, 
que a més no tenen solució, i de joves no ens haurien preocupat. Ens enfadem o 
ens disgustem per coses banals. Expliquem i repetim reiteradament, els records 
de la infància, de la joventut i de la casa paterna, ens fem pesats. 

En la vellesa poden aparèixer uns desordres de la conducta, afavorits per un 
síndrome depressiu, que apareixen també a qualsevol edat, però que la senectut 
els desencadena. El sentiment de solitud, d’abandó, de inutilitat, de ser un  
destorb per la família, que tenen alguns ancians, els pot portar a posar fi als seus 
dies. No coneixem si aquestes accions són més altes en la vellesa que en altres 
edats, però sí que hi ha un tipus de suïcidi propi de la senectut. 

La gran majoria de la gent gran, exceptuant els molt rics, tenen un ingressos 
limitats a la pensió i els estalvis que hagin pogut economitzar, que els permeten 
una vida acceptable, però saben que no podran augmentar els seus guanys i que 
creixeran  les seves necessitats i les seves despeses, i que no volen o no poden 
dependre de l’ajut dels seus fills, i això fa que alguns, curiosament, amb més 
freqüència els que conserven una bona situació econòmica però que ja han deixat 
de rebre els sous que rebien dels seus negocis o les seves empreses, els fa sentir 
desvalguts i els porta,  a una angoixa patològica, a una avarícia immoderada i al 
convenciment de que acabaran en la misèria absoluta.

Altres, poden perdre els sentit de la decència, els rebrota una sexualitat impotent 
i poden ser perillosos per els infants, principalment familiars, que estant al seu 
entorn. A voltes es limiten a fullejar revistes i imatges, però és possible que 
acabin abusant d’algun menor. Aquestes situacions, sortosament poc freqüents, 
són molt traumàtiques pels perjudicats i en general silenciades pels nens. Caldrà 
una observança rigorosa, en especial, si s’observa algun indici.

La vellesa també té avantatges, o potser més que avantatges, compensacions; en 
primer lloc ja no podem morir joves, i encara que algun filòsof antic afirmés que 
morien joves els preferits dels deus, morir prematurament no et permet completar 
el cercle biològic. 

Els vells tenim més temps, que cal saber aprofitar, tenim menys pressa, ens 
queda encara curiositat per entendre i per aprendre coses que ignoràvem, i gaudir 
millor i amb més calma de la naturalesa, admirar la creativitat artística dels 
humans, podem veure les coses i valorar-les amb l’ajut de la nostre experiència, 
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podem adonar-nos dels errors que hem comés, i copsar amb més claredat les 
coses i accions malèvoles que en el seu moment vàrem voler creure justificades, 
i encara que no tinguem l’oportunitat de rectificar-les, el fet de reconèixer-les 
ja ens redimeix, podem ajudar a la família, divertir-nos amb els néts, sense les 
obligacions que teníem com a pares, i ja més grans, aconsellar-los perquè no 
cometin els mateixos errors, sabent que mai ens faran cas, almenys de moment, 
ja que tots necessitem la nostra pròpia experiència. Segurament passats els anys, 
algun d’ells recordarà i traurà profit d’alguna de les històries, o anècdotes que els 
havem contat o d’algun consell que els hàgim donat. 

Potser és només una curiositat. Quan som joves ens és difícil entendre algunes 
de les conductes del vells, però en arribar nosaltres, a la senectut, comprenem 
clarament la manera de ser, la mentalitat, la conducta, les obsessions, les manies 
que tenen, perquè aquestes són també les nostres. Com és possible que aquell 
avi sempre rondini, repeteixi la mateixa història, no toleri els infants, s’enfurismi 
quan el veí posa la radio a tot volum,  plori, quan no sembla tenir cap motiu, 
s’impacienti i s’indigni quan el fan esperar, trobi que la joventut d’avui és un 
desastre, on anirem a parar?, l’avar que s’aferra als seus bens i és incapaç de 
deixar un diner per gran que sigui la necessitat d’algun familiar, i fins arribes a 
entendre a aquell que es suïcida. A tots ells els comprens molt bé, quan arribes a 
la seva edat, i és que a la vellesa empitjoren els molts defectes de la nostra vida 
passada, ja que hem perdut el fre que de joves ens ajudava a controlar-los o al 
menys a dissimular-los, disculpar-los i oblidar-los, i a més n’adquirim d’altres. 
Lamentablement les poques virtuts que teníem, s’esvaeixen ràpidament en el 
temps perquè no tenim energia, ni voluntat, per conservar-les. 

Sortosament queden avis que no es deixen arrossegar per la decrepitud i 
conserven  l’optimisme i la bonhomia que fa que siguin, no tant sols benvinguts, 
sinó també útils, estimats i sol·licitats per familiars, amics i veïns que gaudeixes 
de la seva cordialitat, les seves recordances, els seus consells, i el seu bon humor. 
És l’avi que descrivia Josep Mª Folch i Torres en les seves novel·les, i dibuixava 
Junceda, a redós del foc, i que avui sense barretina, sense pipa, sense manta a 
les cames i en un habitacle amb calefacció, va a cercar, els nets a l’escola, amb 
la mateixa il·lusió, que als catorze anys anava a la cantonada del carrer, per veure 
aquella noieta que sortia, amb brusa de quadres, faldilla blava prisada, i mitjons 
llargs verds, de l’escola de les Teresianes, i ajuda i posa pau en les discussions i 
desavinences entre els descendents.

Nosaltres vivim molts més anys que la majoria d’éssers humans que ens han 
precedit en tots els temps, i no oblidem que, tant rics com pobres, savis i rucs, 
simpàtics i malcarats, la vellesa ens malmet a tots per igual, però la vida, més 
curta o més llarga, té moments de contentació per els més desgraciats i moments 
de sofriment per els més opulents, però tant per uns com per altres, és la cosa 
de més valor que ens han donat, que hem posseït i que encara posseïm. És 
veritat que hem perdut part de la nostra energia, de la nostra activitat i de les 
nostres facultats, però encara alguna ens en queda; la persona intel·ligent oblida 
aquelles que ha perdut, i treu profit de les que encara conserva. 
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Primum vivere, deinde philosophare. (atribuït a Hobbes)
Una breu nota biogràfica del Dr. Galo Leoz, al·ludit a la pàgina 2. 

Un metge i un home excepcional, el millor exemple que hem  trobat, d’una 
persona del nostre entorn, que va aconseguir viure cent deu anys i nou mesos, 
sense arribar a ser vell decrèpit. Va néixer a Alcañiz l’any 1879 i mori l’any 1990 
a Madrid. Està clar que segons el calendari era un ancià excepcional, que tenia 
fills, nets, besnéts i rebesnéts. 

Deixeble i amic de Santiago Ramon i Cajal, oftalmòleg de prestigi, professor 
de la Facultat de Medicina de Madrid, amic íntim del barcelonès Dr. Arruga, 
investigador amb treballs sobre la degeneració, regeneració del nervi òptic, pioner 
del transplantament de còrnia, president de societats científiques espanyoles 
i mundials, medalla d’or del treball, va atendre la seva consulta privada fins 
que va complir cent tres anys..., però no l’esmentem aquí pel seu currículum 
professional, sinó per la seva qualitat humana, la seva clarividència, el seu sentit 
comú, la seva prudència, la seva integritat moral, i haver conservat aquestes 
qualitats intactes, fins el final de la seva vida, a una edat tan provecta, i perquè 
hem vist en ell un ideal i un model que és un exemple per a tots els ancians. 
Tot i que no depèn de la voluntat, ni evitar malalties, ni prevenir la pèrdua de la 
nostra capacitat de raonament, algunes o moltes coses meritòries devia haver fet 
i feia ell, per mantenir, a més, el que de petits ens ensenyaven com potències de 
l’ànima, que són tres: memòria, enteniment en el sentit més ample, i voluntat  

En complir cent deu anys el dia 22 d’abril de 1989, va ser objecte a Madrid, d’un 
homenatge per part de l’Ajuntament i del Col·legi de Metges. El Sr. Antoni Bergua 
presentà un llibre biogràfic. El diari ABC de Sevilla de data 21–6-1989 i l’ABC 
de Madrid de 25-1-1990, i una revista mèdica publicaren amplis reportatges de 
l’acte i unes entrevistes.

A la pregunta ritual que es fa sempre a un centenari de: què ha fet per viure tants 
anys, contestà també de manera no gaire original: no m’he preocupat mai per la 
salut, tampoc he fet excessos en el menjar, ni en la beguda, no he fumat, no m’he 
deixat vèncer  per les dones, i sempre les he respectat, de la mateixa manera que 
a tots els humans. 

Tota l’entrevista gira entorn d’una idea. La seva vida ja ha perdut sentit. Es 
troba ja lluny d’aquest món, distant i sol, aquesta terra ja no és la seva, i li és 
difícil reconèixer-la, es veu a ell mateix com un estranger, és un ésser especial, 
separat del  seu entorn. Ja fa molts anys que no li queda cap amic, ni conegut, ni 
condeixeble, que l’han acompanyat durant la vida, li costa entendre a la societat 
del moment, i diu una cosa impressionant: tenia dos fills, Rafel arquitecte i 
escultor, i Gustau oftalmòleg, els dos ja han mort vells, els meus nets i besnéts, 
em veuen com una antigalla. I continua: em molesta la gent quan em diu, que 
visqui molts anys. Vostè que sap, una de les coses millors, que podem fer les 
persones és morir a temps. Deixi’m morir a temps, però aquest ha passat de llarg 
i m’ha oblidat. 
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Ell conserva però, l’humor, la fe i l’esperança, i l’amor al seu entorn, està agraït 
a la vida i accepta la seva situació, és un home que creu en el més enllà, en una 
vida futura, i sap que no ha estat preterit. Desconeix el perquè d’aquesta llarga 
espera, però està, resignat, convençut de que  ben aviat tindrà entrada al país de 
la pau eterna. Morí nou mesos més tard, amb la tranquil·litat del que sap d’on 
ve, i a on va.

La vida humana, ha sofert i a gaudit, al llarg de la seva història, d’uns canvis i 
uns avenços, impossibles d’imaginar pels que no els visqueren. Un home de la 
prehistòria, no podia ni sospitar com seria la vida de l’edat de pedra, ni aquest 
el que seria quan apareixerien successivament els metalls, el coure el bronze el 
ferro, ni un de l’antiguitat somiar com seria la societat de l’edat mitjana, ni els 
savis d’aquesta època preveure el Renaixement, ni aquests sospitar els avenços 
del segle de les llums, ni els de l’edat contemporània. Recentment a la societat 
de la primera meitat del segle vint, encara que va descobrir els avantatges de 
l’electricitat i la instal·lació del telèfon, l’ha deixat enlluernada i completament 
desprevinguda, el desenvolupament i els grans avenços tecnològics, de la segona 
meitat del segle, i del primer quart del segle vint-i-u. Actualment podem especular, 
però ningú pot preveure, amb claredat, com serà la societat a finals de segle.

La tècnica, la mecànica, els coneixements, la ciència, han evolucionat, a passos 
agegantats, però la intel·ligència, potser s’ha polit, però és la mateixa que tenia 
l’home de les cavernes. Cal la mateixa capacitat, tant per aconseguir fer foc 
rodolant un pal afilat sobre una petita concavitat de fusta i una mica d’herba 
seca, com per aconseguir la fissió de l’àtom. La memòria, l’ètica, la bondat, la 
solidaritat, la caritat, s’han modificat adaptant-se als costums i a les idees de 
cada època, però si observem la societat actual, es difícil creure que la millora, 
en aquest sentit, hagi sigut molt favorable. Cain va resoldre les seves diferències 
amb Abel eliminant-lo d’un cop al cap, amb una mandíbula d’ase. L’única 
diferència amb el Cain actual, és l’ús d’un míssil teledirigit en comptes de la 
barra d’una somera. 

Des del principi dels temps, totes les generacions s’han preocupat i han  
respectat la mort, i sempre els ha inquietat allò que hi ha més enllà. Només cal 
veure els monuments funeraris de l’antiguitat, els enterraments, i la conservació 
i momificació dels cadàvers de les diferents cultures, i el respecte i distinció 
que dedicaven als que en aquells anys, es consideraven i eren ja, tenint en 
compte la seva mitjana d’edat, ancians, que conservaven els coneixements i les 
experiències de la tribu. 

Molts dels grans autors llatins i alguns llibres de l’Antic i del Nou Testament 
inclouen en els seus escrits, sentències que es refereixen a la vellesa i a la mort. 
Horaci, repetidament en les seves Odes, Terenci, Lucreci, Ovidi, Plaute, Virgili, 
i altres dediquen paràgrafs, sovint, a la vellesa i a la mort en les seves obres. 
En  general aquests comentaris són optimistes i procuren ressaltar alguns dels 
avantatges que té la senectut i oblidar o almenys pal·liar els inconvenients que 
comporta. La mort trasllueix una preocupació, quasi constant per el destí de 
l’ànima després de la desaparició del cos. Des del principi dels temps, el sentiment 
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d’una ànima immortal ha sigut una creença comuna en totes les civilitzacions, i 
aquesta convicció, ha persistit, i subsisteix en moltes de les col·lectivitats actuals.      

Són commovedores i poc esperançadores, les últimes paraules, segurament 
fidedignes, que pronuncià l’emperador Adrià uns moments abans de morir: 
Animula, vagula, blandula..., que ens atrevim a traduir: Ànima lliure, complaent, 
que estàs dintre meu i m’has acompanyat sempre, ara aniràs a un paratge trist, 
àrid, pobre, on no ho passaràs tan bé i amb tanta llibertat, com tens per costum. 

Dos d’aquests celebrats autors, Ciceró (106-43 aC) i Sèneca (4 aC-65 dC) tot i 
que ells només arribaren als 63 i als 61 anys d’edat respectivament, dedicaren, 
Ciceró un tractat, i Sèneca dues cartes, a la vellesa.

Ciceró ofereix el seu llibre “De Senectute” al seu amic Titus Pomponi, conegut 
per “Àtic”. Ell que ja es considera un vell venerable, en aquell temps ho era, diu: 
Salinator i Albino de la meva edat, es queixen no solament d’haver perdut les 
delícies i plaers de la vida, amb el que aquesta els sembla buida, sinó també 
es creuen menystinguts per aquells que abans els obsequiaven i lloaven, però 
s’equivoquen. Si això fos per causa de la vellesa també em passaria a mi i a tots 
els vells, i jo puc assegurar que lliurats de l’esclavitud de les passions ni aquestes 
ens causen dificultats, ni som rebutjats pels nostres. La culpa no està en l’edat, 
sinó en els costums. Els ancians moderats, no exigents i de bon caràcter, passen 
una vellesa tranquil·la i profitosa, i aquells malcarats, desagradosos i  intolerants, 
són molestos i es troben aïllats, a qualsevol edat. Encara que en un capítol diu 
que les dues càrregues més feixugues són la pobresa i la vellesa, en un altre diu: 
estic agraït a la vellesa, que m’ha augmentat el gust per la conversa i m’ha tret 
el de menjar i beure. Tot el llibre és un cant a la dignitat i a la tranquil·litat de la 
ancianitat. 

Sèneca titula la seva carta XII:  Avantatges de la vellesa. En la introducció diu:

Acollim la senectut amb una abraçada i estimem-la amb serenitat; esta plena de 
satisfaccions si saps acollir-la. Saborosos són els seus darrers fruits. A l’ancià li 
dona un gran plaer el fet de no necessitar-los. Pacunio celebrava els seus funerals 
cada dia amb grans festins, i en acabar el dia cridava: ¡ he viscut, ¡ he viscut!.

En la carta XXVI, Elogi de la senectut, comença:

No sento en el meu esperit el pas dels anys,  
encara que el meu cos si que ho pateix. 

Només han envellit en mi, els vicis i els òrgans que els originen. 
L’ànima conserva tot el seu vigor i està contenta per no tenir gaires 
tractes amb el cos. Medita la mort o millor el trànsit cap els deus.                                                                                                                                            
         

Hi ha una sèrie de desordres orgànics i de malalties, que la gent gran hem de 
procurar prevenir, i també coneixem un seguit d’indicacions i conductes, que si 
no podran evitar-les, aconseguiran alleugerir-les. Unes i altres estan detallades 
en manuals d’infermeria, en revistes de nutrició, en fullets informatius, i que 
coneixen molt bé, no tant sols nutricionistes, sinó el personal que cuida la gent 
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gran, i també la majoria de la població. Quasi tothom sap que cal canviar alguns 
costums, substituir alguns hàbits alimentaris i variar alguna forma de vida, ja que 
són la causa de moltes complicacions. La dificultat està en que no es suficient el 
reconeixement, sinó que es necessària la voluntat de corregir-les.

Només com un petit recordatori, hem de tenir en compte: 

El sobrepès. Una alimentació equilibrada, en quantitats moderades és fonamental 
per la bona salut i per prevenir malalties. Seria bo conservar el pes dels vint-i-cinc 
anys. 

La desnutrició per falta de quantitat d’aliments o per una alimentació poc 
variada, es freqüent en persones soles, dèbils, malaltes, deixades, amb dificultat 
per mastegar, amb pocs diners, trastorns mentals... 

La hipertensió arterial. Cal controlar la tensió arterial, amb dieta correcta, 
supressió de la sal, del tabac, alcohol i medicació apropiada. El perill és més 
gran quan s’ajunta amb la diabetis i l’augment del colesterol de baixa densitat.

De la mateixa manera vigilar i tractar el colesterol.

L’osteoporosi o descalcificació dels óssos. Causant de la majoria de fractures 
de la gent gran, més pròpia de les dones, alimentació idònia, làctics i derivats, 
exercici..

Diabetis. Freqüent, ignorada per molts que la pateixen, control, dieta, tractament.      

Deficiències de la vista. Cataractes, glaucoma, hipertensió ocular.

Pèrdues d’oïda. Causen aïllament. Correcció.

Càncer de mama. La maternitat sembla que el redueix. Tenir molt en compte 
l’herència. Control i exploració manual. Mamografies.

Càncer de coll de matriu. Vigilar petites pèrdues sanguíneas. Control cel·lular 
(Papanicolau) 

Càncer de pròstata. Petites hemòrragies, dificultat a la micció. Control PSA

Càncer de colon o de recte. Evitar el restrenyiment, alimentació abundant en 
verdures, llegums, fibra, consultar el metge si apareix sang en les deposicions, tot 
i que la causa més freqüent de la sang és la presència d’hemorroides.

Càncer de pulmó. Prevenir, en especial l’epidermoïde, el més freqüent, propi del 
fumador.

El descobriment d’aquestes malalties quan comencen, facilita molt el seu control.

Dues malalties poden deteriorar la capacitat mental fins a la demència total. 
L’arteriosclerosi de les artèries cerebrals, provoca petites hemorràgies o trombosi 
que es van repetint i destruint poc a poc el teixit del cervell fins arribar a una 
pèrdua de les funcions intel·lectuals i a dificultar la mobilitat. L’arteriosclerosi està 
relacionada directament amb la hipertensió, especialment quan aquesta s’ajunta 
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a la diabetis, el colesterol i al consum de tabac. El control de la hipertensió i del 
colesterol, és fonamental per evitar-la. 

Una altra pertorbació invalidant és la malaltia d’Alhzeimer. D’origen desconegut 
i sense un tractament eficaç, s’ha de procurar descobrir-la en les fases inicials i 
remetre el malalt a unitats especialitzades, que lamentablement fins el moment 
present poca cosa aconsegueixen. 

Finalment arribem a l’últim estadi, allà on acaba la vellesa. La mort alliberadora, 
ràpida, imprevista per un accident o per un infart cerebral, o una isquèmia 
coronària, o la més colpidora, lenta, esperada, més o menys dolorosa, per la 
pèrdua progressiva d’una funció vital com la dels pulmons, o la del cor, o la del 
fetge, o la del ronyó, o la de tots plegats, o pel creixement immoderat d’unes 
cèl·lules que es desboquen, perden l’autocontrol i destrueixen els elements vius 
d’altres òrgans, o per la degeneració d’un  teixit noble i sensible tancat en una 
capsa òssia. 

“Lex est, non poena, perire”. (Sèneca,  Epigrames 7, 7)
Morir és una llei, no un càstig. 

Fa uns anys, la mort formava part de la cultura del poble, era recordada i estava 
present no sols en el pensament de les persones, sinó també en la vida quotidiana. 
Moltes famílies tenien sis, set, vuit o més nadon dels que en morien tres o quatre, 
abans d’arribar a la pubertat i altres en plena joventut. En el primer terç del segle 
XX de cada cent nou nats en morien de vint a trenta abans de complir un any de 
vida, als anys setanta moria un de cada cent nadons i als  vuitanta un de cada 
mil. 

Com de l’arbre cau la fulla, tothom del món morirà, i de les nostres despulles, 
pols i cendra quedarà, pols i cendra quedarà..., cantàvem els anys quaranta 
durant el mes de novembre, mes de les ànimes del Purgatori. Ara la mort pròpia 
es vol oblidar, només moren els altres, i la descontrolada dels països pobres, 
desèrtics, en guerra, fam i misèrie perpètua, està clar, què volen aquesta gent?. 
Aquí, entre nosaltres, la tècnica i la investigació mèdica han avançat tant que 
la mort és un incident imprevist, que és millor oblidar, ocasionat per un conjunt 
de malalties, que sempre es poden anar retardant i fins i tot eliminar o curar, o 
per un accident de tràfic que s’hauria pogut evitar, i que es culpa del conductor 
contrari. 

Exceptuant els professionals, la gran majoria de mortals ha vist morir a poques 
persones, i només en alguna ocasió, han estat més o menys atents als darrers 
sentiments d’algun familiar moribund. En general, avui dia, la mort real és 
una desconeguda. Per la majoria, el coneixement està limitat, a les escenes 
idealitzades, visualitzades en alguna pel·lícula romàntica, a les brutals dels films 
de gàngsters  o de l’oest, on sempre moren, amb molta sang i poc dolor, els 
dolents, a les descrites en alguna novel·la sentimental, o més sovint per les 
imatges televisives violentes, on sempre moren innocents.

La modernitat ha portat, de la mateixa manera que va fer amb els naixements, 
la major part de les defuncions als centres hospitalaris. Allà, si és un hospital 
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públic, un habitacle estret, amb un sol seient, i a voltes amb altres estadants, un 
agonitzant sedat, inconscient, amb un monitor que marca els batecs cardíacs, 
un familiar assegut al seu costat, i uns altres al passadís traient de tant en tant 
el cap per la porta, fins que una infermera quan para el pip-pip, desconnecta el 
monitor. Això que té uns avantatges higiènics, materials i socials evidents, ha 
fet desaparèixer l’escena trista, afligida, però humana, íntima i no dramàtica, 
que tenia lloc anys enrere, en les defuncions a domicili. Allà el moribund, en 
general conscient, no desesperat ni terroritzat, rodejat de  familiars, i algun amic, 
acceptava la seva mort. Només estan afligits, atribolats, i trastornats aquells 
histèrics que sempre creuen morir i no moren mai. I és que el pànic a morir és 
molt pitjor que la veritable mort. Es parlava poc, però el moribund percebia el 
dolor i sobretot l’estimació del que l’envoltaven.

Encara que cada vegada menys, el Sr. Rector visitava els moribunds, els 
conhortava, els parlava d’una propera existència feliç, i s’acomiadava dient: Deu 
hi faci més que nosaltres. 

Jo he vist en el domicili a un noi de vint-i-tres anys, amb el títol de metge acabat 
d’estrenar, morir d’una leucèmia agudíssima, sis dies després de diagnosticada, 
procurant conformar i  consolar els seus pares i germans, i ho va aconseguir, i a 
una persona de setanta-cinc anys dir a la seva esposa: estic cansat, vaig a dormir, 
col·loca bé el coixí que tinc molta son, morí en recolzar el seu cap en el capçal. 
Un altre malalt amb cirrosi hepàtica terminal, vomitava glopades de sang, que 
jo il·lús, intentava estroncar amb una sonda de Sengstaken. Com que no era la 
primera vegada que patia hemorràgies severes, el moribund inquiet i alarmat, 
em mirà fixament i preguntà: aquesta vegada sí, aquesta vegada em moro? Vaig 
contestar amb un impuls no meditat, sí, aquesta vegada sí. Es va tranquil·litzar, 
va somriure, digué gràcies i expirà.

Hi ha qui pensa que el coneixement del genoma humà,  del mapa genètic i 
de la funció dels gens, que permet entendre els secrets biològics més íntims 
de les nostres vides, pot descobrir la manera de curar les malalties cardíaques 
i  circulatòries, el càncer, l’Alhzeimer, la diabetis, les demències, l’osteoartrosi, 
i que juntament amb les vacunes, els transplantaments d’organs o de teixits, 
les pròtesis, els cultius de cèl·lules mare, les obtingudes d’embrions, la cirurgia 
intrauterina, i la clonació, eliminaran en un futur pròxim les malalties que ara 
condueixen a la mort. 

És difícil predir l’abast que aquests descobriments científics puguin tenir en el 
futur, és evident que ha millorat i avançarà cada vegada més el control i la 
curació de les malalties, i que viurem més anys, però les lleis de la naturalesa 
són prou sàvies i immutables  i  una d’elles ens diu que el ser viu, és el que neix, 
creix, es reprodueix i mor i nosaltres sense cap dubte som èssers vius i que per 
complir amb aquesta condició, a molts només ens cal morir.

Hem d’acceptar que la mort no és un fracàs, és un fet natural, una realitat 
inevitable que no només forma part de la vida, sinò que és la seva culminació, i 
que ajudar a morir a una persona, quan ha esgotat l’alè vital, respectant-li el dret 
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que té, de morir coneixent la seva realitat, on vol i com vol, és una de les tasques 
de més responsabilitat del metge i dels familiars. 

La biologia de l’home no li permet participar i ni tant sols recordar la seva entrada 
en aquest món, deixem-lo, al menys,  assistir a la seva sortida. 

Encara que avui domina el materialisme, i és una norma de vida el conegut 
“Carpe diem” d’Horaci (Odes 1, 11, 8), i ignorar el que passarà demà, també 
és obvi que molts éssers humans, tenim un rebuig a desaparèixer i a renunciar 
a tantes coses que ens queden per conèixer i per fer, i sobretot un desig o un 
ànsia de continuar vivint i arribar a una altra forma d’existència i de societat 
més perfecte,  justa i  generosa, entrevista en somnis, però mai aconseguida en  
l’estretor d’aquest planeta. 

Tots tenim tot el dret a entrar en aquesta nova etapa plenament conscients. 
Qui més qui menys ha tingut molts somnis que no ha pogut acomplir, moltes 
il·lusions que no ha realitzat, moltes coses que volia fer i no ha fet, moltes 
que volia saber i que desconeix, i això nosaltres que som uns privilegiats. Al 
voltant nostre, veiem infinitat d’èssers humans, que han nascut només per patir, 
passar fam, malalties, vexacions, esclavitud, ignorància i mort precoç. Per què 
han nascut?. Quin sentit ha tingut per ells la vida?. És evident i just que tots 
mereixem un altra oportunitat. Quan morim, tots els humans estem en el mareix 
punt de sortida, i en les mateixes condicions, rics i pobres, savis i rucs, infants i 
ancians, blancs i negres, grassos i prims, simpàtics i antipàtics, nobles i plebeus, 
sàtrapes i esclaus. Podem portar a l’esquena un fardell més o menys pesant, i a 
les mans alguns objectes més o menys valuosos, però tots aquells que han viscut 
sempre en la misèria, no portaran cap llast a sobre, i aniran mol més lleugers. 

Totes les coses d’aquest món hi són per alguna cosa i tenen una utilitat i una 
finalitat, i l’home l’únic ser de la creació que té intel·ligència, sentiments i 
voluntat, resulta que no en té cap? i és fruit de la casualitat?. És possible que un 
dia a una temperatura determinada, i en un mitjà apropiat, uns quants elements 
es conjuntessin per formar una cadena d’acid desoxirribonucleid que fos l’origen 
d’una vida superior, destinada a desaparèixer un dia,  sense cap finalitat? 

Per altra part, els savis no han aconseguit veure el final d’un Univers que amb 
milions de sols i d’estrelles a bilions d’anys llum sembla que no té límits i tampoc 
ens poden dir ni com, ni quan, ni, sobretot, perquè ha sorgit. Hi hagué una gran 
explosió, el big bang, que encara ara es continua expandint. Una explosió en un 
buit absolut?. Creurem que aquest espai infinit, també és fruit de la casualitat, i que 
no té cap utilitat?. Alguns investigadors opinen i creuen que hi ha vida intel·ligent 
en altres sistemes solars, potser sí, però fins ara només és una suposició i no hi 
ha cap argument per demostrar-ho, i és igualment vàlid i científic admetre que 
els únics sers intel·ligents som els que habitem el petit planeta Terra i que estem 
destinats a continuar evolucionant per ocupar el cosmos.  

Tenim dues opcions. Una, creure que nosaltres i l’Univers, venim del no res i 
som fruit de la casualitat, però és possible el no res absolut?.  És possible que 
del no res absolut, brolli un Univers?.  L’atzar ens fa néixer i viure en una època, 
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un país, una família. Mentres vivim, posseïm algunes coses, perdem unes altres, 
en desitgem moltes, n’aconseguim algunes, estimem, avorrim, odiem, patim 
malalties, sofrim contratemps, morim, i desapareixem per sempre més. Gaudeix 
del dia d’avui, si pots, perquè això és l’únic que tens.

L’altra és la que creu que totes les coses han estat creades amb una intenció i que 
tot i tots tenim una finalitat. Això obliga a acceptar l’existència d’un principi etern, 
orígen de l’Univers i de la vida. En aquest supòsit, tenim per un costat uns éssers 
intel·ligents, creats amb alguna finalitat, però que en aquest món, no han pogut 
desenvolupar ni les seves facultats, ni les seves il·lusions, ni, la majoria d’ells, la 
seva vida, i que no volen morir i desaparèixer en el no res.  

Per l’altra part, un Univers, amb infinitat d’estrelles, que la ciència no ha 
aconseguit veure on acaba, i que encara ara, crea continuament mons nous i 
que han de tenir també una utilitat, un objectiu. Quina millor cosa poden fer, 
aquestes galàxies, que acollir-nos quan els recompostos cossos nostres, junt amb 
els nostres esperits, en unes altres coordenades, lluny de les lleis físiques que ens 
limiten, puguin satisfer els seus somnis, les seves il·lusions, els seus projectes i 
les seves ambicions. 

La vellesa no és més que una part de la vida humana, com la infància, la joventut 
i la maduresa, i igualment transitòria, i és l’última. El fet de ser-hi ja ens dóna 
un avantatge sobre els molts que no hi han arribat. Depèn de nosaltres mateixos 
que en sapiguem treure profit. És veritat que després d’ella no veiem amb els ulls 
humans, el que hi ha més enllà, tampoc en el moment de néixer no vèiem res del 
que tenim davant, però hi teníem tota una vida. 

L’home, tot i tenir importants defectes, es el ser més perfecte dels que poblem 
la Terra,  i el fet de néixer, ha de donar dret a la immortalitat, almenys per a 
tots aquells que la desitgin. En aquest univers de mons infinits que els savis no 
han aconseguit saber ni com, ni perquè hi són, el principi generador de la vida, 
hi ha d’haver posat uns llocs on poder donar sortida a tot el que portem dintre, 
uns paratges on regni la sabiduria, la bondat la justícia i la pau. I aquesta és 
l’esperança.
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Imatges de dos llibres dedicats a Galo Leoz Ortín, (Alcañiz 1879 
– Madrid, 1990), considerat el metge que ha mort més vell a 
Espanya. Exercí com a oftalmòleg a Madrid.
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Jeanne Calment (Arles, Provença, 1875 – 1997), la persona que està documentada com la que ha 
mort més vella en el món, als 122 anys

Joan Riudavets i Moll (Es Migjorn Gran, Menorca 1889-2004) que morí als 
114 anys, considerat com la persona més vella del món en el seu temps, i el 
més vell d’Espanya.   




