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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS

Gimbemat Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència acceptarà, per a la seva publicació, 
treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol llengua usual en el món científic del nostre 
medi. Es valorarà positivament l’originalitat de les aportacions.

Per a ser publicats la revista demanarà l’informe positiu d'un referee. Tindran preferència per a la seva 
publicació els treballs que reuneixin les següents condicions:

- El text s'ha de rebre amb doble suport paper, correctament imprès, i digital per les vies més habituals: 
correu ordinari o e-mail. En cap cas s'accepten textos manuscrits. 

- S'aconsella que l'extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista (37.000 
caràcters, sense espais). 

- Sempre que s'acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-les en full apart, editades 
correctament per a la seva possible impressió directa i en suport digital. 

- Les notes han d'anar correctament numerades, i preferentment totes al final de l'article, i no a peu de 
pàgina. 

- La Bibliografia s'ha d'atendre a criteris de rigor. S'ha d'adaptar a les següents indicacions: 
- per un mateix treball ha d'estar feta amb un criteri uniforme. 
- ha de contenir indicacions suficients per a que un altre investigador pugui localitzar 
correctament el treball. 
- tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que s'adapti a les 
normes internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de Vancouver). En 
esquema: 

* Per a la cita d'un article: 1. Autor (s): cognom, nom o inicial; 2. Títol exacte del treball; 3. Revista 
(es pot posar abreujada si és coneguda); Any, volum, pàgines de principi i final de l'article. 
* Per a la cita d'un llibre: 1. Autor (s); 2. Títol exacte; 3. Ciutat (editorial) any. 

Una bibliografia considerada deficient pot ser causa de  no acceptació de l'article. Cal notar que és 
un dels punts dèbils en la valoració per referee.

- Es prega que els autors procedeixen a una revisió sistemàtica i acurada dels originals. Una correcció 
externa pot alentir molt la publicació d'un treball. 

- Cal que tots els treballs s'acompanyin d'un resum de màxim sis línies (420 caràcters), tant en català 
com en castellà i d'un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per article, també en català i 
castellà. 

Els treballs s'han d'enviar a l'adreça de la revista: a REVISTA GIMBERNAT. Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya.Carrer del Carme, 47. 08001 - Barcelona. E-mail: secretaria@ramc.cat o biblioteca@ramc.cat, 
o bé a REVISTA GIMBERNAT. Unitat de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia.  Facultat de Medicina. 
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EDITORIAL

EL CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA DE VIC
Els dies 8 a 10 de juny d’enguany, de divendres a diumenge, com va sent habitual, a 
la segona setmana del mes de juny de cada dos anys, es va reunir el Congrés d’His-
tòria de la Medicina Catalana, que ja ha fet el número 20 i s’havia designat a la ciutat 
de Vic com a seu del Congrés. Ha estat un dels millors congressos que s’han fet, en 
una línia de plena consolidació i progressió en els propòsit d’aquestes reunions. 
La unió de forces de dues institucions d’abast general en la nostra medicina, les 
dues Acadèmies, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb continuïtat 
des del segle XVIII, i la clàssica Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i de Balears, amb vida continuada des del segle XIX, li donen el sediment 
històric des del seu inici, però també l’entusiasme de la vida actual, que ha portat a 
moltes modificacions, entre elles i més d’una vegada el títol de les dues Acadèmies 
que en són avui el seu puntal més eficaç.
Una de les raons més importants d’aquesta continuïtat i solidesa, és probablement 
la d’haver encertat en la mida del que han de ser aquests congressos. Es reuneixen, i 
moltes de manera habitual, persones que s’interessen per la història del país, centra-
des principalment en els aspectes sanitaris, i amb procedències diverses. Primer van 
ser gairebé només metges i farmacèutics. Va costar una mica que s’hi afegissin altres 
professionals de la sanitat. Avui la infermeria hi ha tingut una eclosió important. 
També les ciències veterinàries. I a més les nombroses aportacions des del camp 
dels historiadors, siguin erudits locals, o historiadors professionals. I així hem passat 
a una visió global de tota la sanitat, la salut, de les malalties de tota la població. 
No és la primera vegada que apuntem aquest fet,  però ara creiem que ja ha pas-
sat a ser majoritari. La salut és un afer que importa a tota la població, sanitaris i 
“pacients”, en la terminologia clàssica, però també les persones sanes, que no han 
d’emmalaltir. La prevenció és potser el punt més important en l’atenció sanitària, 
des de la higiene, les vacunacions, el diagnòstic precoç. D’altra banda el progrés en 
aquests mateixos aspectes, el desenvolupament d’eines de diagnòstic, la possibili-
tat de tractaments nous i de més eficàcia, ha modificat les perspectives d’una vida 
més llarga, més còmoda, amb un termini més llarg de benestar. Aquest són alguns 
aspectes de la banda positiva. 
Però cal recordar que també hi ha riscs. No els podem pas oblidar, tot i que, en 
aquesta ocasió, no han estat massa presents en els treballs del Congrés. Altres 
anys se n’ha parlat més. Probablement sigui perquè ja han passat a un primer 
pla en les preocupacions de la mateixa població. Persisteixen les amenaces de 
possibles grans epidèmies, per patologies noves, que per ara sembla que es poden 
anar controlant. Però hi ha dos conceptes que són una autèntica alarma, perquè 
es coneixen, se sap del seu risc, estan en increment, se’n parla i escriu molt, però 
no sembla que hi hagi una decisió prou clara per part dels poders públics, basats 
més en el rendiment econòmic, a termini proper, que no pas en el futur, no sols da 
humanitat sinó de la vida global al planeta. Són la contaminació i el canvi climàtic. 
* Tornem ara a aspectes més concrets. El primer ja s’ha assenyalat: l’ampliació de 
la participació a persones amb una formació de base més enllà de la medicina, 
abastant tota la sanitat: el que ja se n’ha dit pluridisciplinitat. En això hi té un paper 
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bàsic l’ampliació de la base de formació cultural de la nostra població. No és el 
tema de la millora del nivell científic, que també és fonamental en la vida del país, 
sinó en l’ampliació de la base educativa. I ara ens referim a les universitats. Referit 
només a les considerades públiques, hi ha l’increment a l’àrea de Barcelona, i la 
descentralització a les àrees provincials i a la Catalunya central. No solament s’han 
de crear universitats, a vegades amb força pressió de l’interès local, sinó que cal 
omplir-les de contingut, que aquest sigui de prou qualitat, i aquí l’entusiasme dels 
elements responsables de la vida local, dels municipis, ha estat bàsic. I ara en ve-
iem el resultat. Bastantes ciutats no tenen universitats, però si que són seu d’algu-
na facultat o escola. És el que, amb concepte manllevat de l’olimpisme, se’n diuen 
“subseus”. Ho estem veient amb els congressos i reunions tècniques, ben clar en 
el camp de la medicina, on moltes especialitats fan reunions en ciutats que ni tan 
sol són cap administratiu de comarca. En els mateixos congressos d’història de la 
medicina catalana en tenim més d’un exemple. En l’últim llistat d’estudis oferts per 
les 8 universitats públiques de Catalunya, publicats a la premsa del 12 de juliol, fa 
pocs dies, consten estudis en 28 ciutats, més grans o petites de Catalunya, unes 
poques iniciant-se amb només un estudi. 
* Aquesta edició. Vem prendre el compromís de publicar en aquest mateix mes de 
juliol el primer volum de les actes del Congrés. Aquí està. Hi ha la totalitat de textos 
que s’han rebut en condicions correctes de publicació fins el dia 30 de juny. Estan 
per ordre cronològic de temes, des de l’antiguitat fins a temps moderns i actuals. 
Cal dir que uns pocs treballs, rebuts de forma incompleta, sobretot pel que fa a les 
il·lustracions, s’ha hagut de deixar pendents. I ja que estem en les il·lustracions, 
hi ha de tot, algunes molt correctes, altres en qualitat molt discutible i algunes 
impublicables.  
* I encara un punt d’alerta, no tan relacionat només amb els congressos sinó amb 
la història global, i les biblioteques, si més no amb les de medicina. Ara només 
l’apuntem. Ens referim al “paper escrit” no al material digital. La quantitat de re-
vistes que es publiquen i de llibres és ingent. Les biblioteques s’han anat omplint, 
i sovint amb material repetit, o d’edicions successives, que estan en moltes ciutats 
i països i consultables a la xarxa. Una visió senzilla, simplista diria, és fer-los fora. 
Abans els llibres considerats perillosos, potser també els inútils, anaven a la fo-
guera. Recordem que en el mateix Quixot, al començament, s’explica l’esporgada 
que es va fer dels llibres de cavalleries, directament cremant-los. Però els llibres 
a la foguera sona més a inquisició... i en el segle XX també hi ha hagut fogueres 
d’aquest tipus. Ara ja van, amb justificacions diferents, no al drapaire, als encants, 
o al llibreter de vell, sinó directament a la trituradora. Caldrà insistir en el tema 
probablement des de diverses i altres tribunes. Tant cremar com triturar llibres po-
den ser dues formes de destrucció de la cultura. En tot cas és imprescindible tenir 
criteris molt ben definits i acceptats. 
Finalment hem d’expressar amb emoció el record del doctor Rafael Battestini i 
Pons, que va participar tantes vegades en les reunions d’Història de la Medicina i 
de les Acadèmies. La guerra i l’exili van marcar molts trets de la seva vida com a 
persona i com a metge. Ara va presentar dues notes sobre dos metges que també 
van patir l’exili, els doctors David Cardús i Josep Bonifaci. Els treballs van arribar, i 
es publiquen en aquest volum; ell ja no hi va ser a temps: havia mort pocs mesos 
abans. La seva presència era important. 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg, 7-8, ISSN: 0213-0718
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REFLEXIONS FINALS DEL COMITÈ ORGANITZADOR.

XX CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA

L’avaluació global del Congrés es considera positiva. Els principals objectius s’han 
complert. Es constatà una satisfacció general en tots els participants, es va poder 
mantenir el programa i els diferents actes i sessions varen tenir un bon nivell.

L’elecció de la ciutat de Vic fou encertada i va facilitar una bona assistència als 
diferents actes. La seva proximitat va fer que molts congressistes no es quedessin 
a la ciutat i la participació fou una mica desigual i difícil de preveure. 

La bona feina feta per les secretaries de Barcelona i Vic, tant abans del Congrés 
com durant la seva celebració han estat vitals per l’èxit assolit finalment. 

La Facultat de Medicina de la UVIC va complir amb escreix la tasca encomanada 
oferint unes instal·lacions molt conjuntades que varen facilitar la presència de 
tots els assistents amb comoditat, un accés fàcil als diferents actes i propiciar 
una bona relació durant els espais de lleure previstos.

La tasca confiada als moderadors i coordinadors de les sessions fou molt bona 
i va facilitar el compliment dels horaris. Tasca gens fàcil amb més de setanta 
intervencions. Hi ajudaren el so dels rellotges i la constant insistència en el tema. 

En el programa va haver-hi una certa obertura amb la participació de la Veterinària 
i la Infermeria. El primer cas es justificava ja que el Congrés es feia en una 
comarca amb molta tradició ramadera i en la realitat aquest tema es va veure 
ampliat per intervencions sobre malalties transmeses pels animals. La Infermeria 
fou també positiva, hi havia tradició a la UV UCC ja que aquests estudis varen 
existir molt abans que la Facultat de Medicina. La qualitat de les comunicacions 
presentades fou bona. Caldrà mesurar si en el futur es manté aquest criteri de 
convocatòria.

El programa preveia una Assemblea de la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina, una de les associacions convocants del Congrés. També es va propiciar 
una reunió del grup que té cura de la conservació del Patrimoni mèdic. Cal pensar 
si en el futur es poden programar en el Congrés activitats similars que podrien 
ajudar a donar-les a conèixer i ampliar el nombre dels seus membres. 

El Bus previst per traslladar els congressistes va complir els serveis encomanats 
Sempre amb una dedicació constant de secretaria que tenia de reaccionar en 
cada situació concreta.

Gimbernat, 2018 (*) 69, 9-10

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 9-10, ISSN: 0213-0718
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El programa pels acompanyants, molt preparat, no va tenir l’acceptació 
esperada. Amb pocs participants i sempre variables fou valorada positivament 
pels participants.

Els diferents menjars inclosos en el programa varen tenir una assistència desigual, 
sempre desconeguda fins el darrer moment. El sistema d’inscripció adoptat no 
va ser ben comprés per molts dels assistents. Tema important a tenir en compte 
en futures edicions.

El sopar del Congrés, tot i presentar-se com un acte central en el programa, es 
ressentí en especial d’una manca d’assistència fins a crear a l’organització una 
despesa econòmica suplementària. Cal dir que els dos dinars programats eren 
dinars de treball . El sopar en canvi volia ser un acte festiu de celebració conjunta.

La denominació de Congrés internacional fou qüestionada. Malgrat hi ha 
arguments per mantenir-la es va suggerir convidar en les taules rodones alguns 
ponent de fora el país.

La visita a la Biblioteca i Arxius Episcopals fou un encert i molt valorada pels 
assistents.

El concert i visita al Temple Romà també va complir expectatives.

L’exposició al Casino de Vic fou molt valorada com a mitjà de donar a conèixer el 
Congrés a la Ciutat. Restarà allà un mes i es considera junt amb la petita mostra 
del Museu Episcopal una pervivència de les nostres activitats durant tots aquests 
temps.

Per altra part, malgrat el esforços que es varen fer el ressò mediàtic del Congrés a 
la ciutat ha estat petit. A les sessions obertes d’inauguració i cloenda sols hi érem 
els congressistes i la premsa va parlar poc prèviament del Congrés. Hi va haver 
una entrevista del president per la xarxa de Televisions locals. La nota posterior 
de resum que va fer la premsa periòdica local fou molt pobre.  

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg, 9-10, ISSN: 0213-0718
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DUES MANS AL MANUSCRIT DE JACME D’AGRAMONT

CREMADES, Francesc

RESUM: El Regiment contra pestilència de Jacme d’Agramont mostra la cal·ligrafia de 
dos escrivans, un dels quals escrigué la pàgina 8 v, la major part de 9 r i la primera 
recepta, en feu la revisió general i hi introduí rectificacions d’estil i intercalacions. La 
troballa d’una nota on consta la reposició, cap a 1387, d’uns documents des del castell 
a l’arxiu parroquial de Verdú planteja la possibilitat que hi fóra el manuscrit d’Agramont. 
Aquests fets, comunicats en aquest treball, estimulen a descartar que l’única còpia que 
es conserva del Regiment en siga la primera còpia cal·ligràfica. 

PARAULES CLAU: Agramont; pestilència; regiment; manuscrit; segle XIV.

RESUMEN: El Regimiento contra pestilencia de Jacme d’Agramont contiene la caligrafía 
de dos escribanos, uno de ellos escribió la pàgina 8 v, la mayor parte de la 9 r y la 
primera receta, hizo la revisión general e introdujo intercalaciones y cambios en el estilo. 
El hallazgo de una nota donde consta la reposición, hacia 1387, de unos documentos 
desde el castillo al archivo parroquial de Verdú hace verosímil que entre ellos estuviera 
el manuscrito de Agramont. En este trabajo se analizan estos hechos y se plantea la 
posibilidad de que la única copia que se conserva sea la primera copia caligráfica del 
Regimiento.

PALABRAS CLAVE: Agramont; pestilencia; regimiento; manuscrito; siglo XIV. 

INTRODUCCIÓ

Enric Arderiu1, arxiver d’Hisenda i de la Biblioteca Provincial de Lleida, va 
descobrir el manuscrit Regiment de preservació a epidímia o pestilència e 
mortaldats, un dia de juny del 1909, a l’arxiu de l’església parroquial de Santa 
Maria de Verdú i, a banda d’un emotiu relat del moment de la troballa, va fer una 
descripció del document. Malgrat la seua minuciositat, que el va dur a detallar-
ne fins i tot la filigrana, no esmenta que la cal·ligrafia delata la presència de dos 
escrivans diferents, un de principal, a qui es deu la major part del text, i un altre 
de secundari que va escriure les pàgines 8 v i 9 r, aquesta última fins a la meitat 
de la línia 20 de la columna b (vegeu: Graella de comparació cal·ligràfica). 

Vaig percebre la presència de les dues mans amb motiu de la redacció de la meua 
tesi doctoral, que aborda l’estudi i la traducció al castellà de l’obra d’Agramont2, 
i no em consta que cap altre autor l’haguera esmentada abans. Es va publicar 
aquesta particularitat a la nova edició de la transcripció i l’estudi lingüístic deguts 
a Joan Veny3 que, sota el títol Regiment de preservació de pestilència (1348), 
es va fer el 2015, on vaig col·laborar redactant-ne la introducció, i que és la font 
de les transcripcions que es reprodueixen en aquest treball.
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El manuscrit s’ha digitalitzat sota la direcció de Xavier Luna-Batlle3 i es pot 
consultar, amb accés lliure des de qualsevol ordinador, a la pàgina web de la 
Memòria Digital de Catalunya4. L’alta qualitat de la digitalització hi permet descobrir 
detalls que havien passat desapercebuts fins ara. Alguns són anecdòtics, com la 
paraula ‘quoixins’ que apareix al marge inferior de la pàgina 9 r, sota la columna 
b, i que molt probablement es deu al fet que algun usuari desconeixia el significat 
del mot ‘oreyllés’, escrit a la línia 11 de la dita columna. Pareix ser que, una volta 
esbrinat el seu significat, va preferir apuntar-lo. Altres matisos del manuscrit, 
en canvi, són importants perquè indueixen a creure que l’escrivà secundari no 
només va cal·ligrafiar les dues pàgines abans esmentades, sinó que a més va 
revisar el text una volta que estava finalitzat i hi va introduir rectificacions. Amb 
l’objectiu de fer menys feixuga la lectura dels paràgrafs que vénen a continuació, 
el lector que hi estiga interessat pot seguir sobre la digitalització les descripcions 
que s’esmentaran.

OBSERVACIÓ CAL·LIGRÀFICA

Al marge esquerre de la pàgina 2 v s’ha afegit ‘temps de’, amb un signe d’atenció 
que remet a incloure els mots a la línia veïna, on també s’indica que, a un cert lloc, 
s’ha d’afegir el mot ‘de’, i la redacció de la frase original “E aytal temps pot ésser 
dit epidímia o pestilència” es modifica a “E aytal temps pot ésser dit ‘temps de’ 
epidímia ho ‘de’ pestilència” (vegeu: Imatge 1). No s’hi ha corregit cap omissió, 
sinó que s’ha dut a terme una rectificació d’estil. En efecte, en alguns escrits 
mèdics de l’època es considera que la pestilència és el canvi en la naturalesa de 
l’aire, mentre que en altres es defineix com les conseqüències d’aquest cavi. Amb 
tot, és un concepte que roman en l’ambigüitat en molts autors5, i es constata que, 
en el Regiment d’Agramont, la primera redacció sembla indicar que la pestilència 
és ja el canvi en l’aire, mentre que amb les paraules afegides pareix que es juga 
amb el doble sentit.

És arriscat afirmar només des dels mots ‘temps de’ i ‘de’ que la rectificació 
pertany a la mà de l’escrivà secundari, però així es pot deduir per la diferència 
de dibuix que en elles presenta la lletra ‘e’ comparada amb la ‘e’ del text general. 
Davant de la sospita que aquesta fóra la primera intervenció feta en el curs 
d’una revisió del text una volta que estava terminat, es va aplicar l’observació 
cal·ligràfica a altres rectificacions i anotacions al marge, i es va concloure, per 
exemple, que tant la cal·ligrafia com el signe d’intercalació al fragment sobre 
paper raspat i al marge del final de la columna b de la pàgina 7 r pertanyen al 
segon escrivà. Així mateix està corregida per la segona mà, sobre paper raspat, la 
paraula ‘sanitat’ a la pàgina 6 r, columna a. 

Un fragment més llarg que apareix al marge a la pàgina 12 r també es pot atribuir, 
per la cal·ligrafia, a l’escrivà secundari (vegeu: Imatge 2). I ací es pot parlar d’una 
crida a fer una intercalació de text dintre de la columna b, perquè al costat del dit 
fragment figuren uns signes que així semblen indicar-ho i perquè el paràgraf de la 
columna b, escrit per l’escrivà principal, té sentit complet sense cap més afegit: 
“E a provar la gran efficàcia e la gran vertut de la nostra ymaginació en lo nostre 
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cors e en les nostres obres, podem adur per provació una aytal experiència, car 
si hom pose I quayrat de fust en terra plana no y ha degú no vage de la un cap 
a l’altre sens sosteniment, axí que no caurà”, i el fragment que s’hi vol intercalar 
està redactat de manera que enllaça coherentment amb l’anterior: “E a provar la 
gran efficàcia e la gran vertut de la nostra ymaginació en lo nostre cors e en les 
nostres obres, podem adur per provació ‘primerament la Sancta Scriptura, car 
legim (Genesis XXX capítulo) que les oveylles [...] parien enaprès aynels e cabrits 
de diverses colós e plapats de blanch e de negre. Encara a provar açò meseix 
podem aportar e induir’ una aytal experiència, car si hom pose I quayrat de fust 
en terra plana no y ha degú no vage de la un cap a l’altre sens sosteniment, axí 
que no caurà”.

Una intercalació similar s’indica a l’última pàgina, en un fragment que està molt 
malmès. El text del cos general resa: “[...] li plàcie encara de preservar a nós en 
lo temps esdevenidor”. I amb l’afegit dels mots escrits al marge queda: “[...] li 
plàcie encara de preservar a nós ‘e a totes les altres ciutats i lochs del regne’ en 
lo temps esdevenidor”.

Altra modificació en l’estil de la redacció, introduïda per l’escrivà secundari en 
una possible revisió general, figura a la columna a de la pàgina 12 v, on el text 
inicial diu: “Donchs maniffesta cosa és que haver ymaginació de morir en aytal 
temps e haver paor de morir és cosa molt dampnosa e de gran perill”; i amb la 
modificació indicada resa: “Donchs maniffesta cosa és que haver ymaginació de 
morir en aytal temps e haver-‘ne’ paor de morir és cosa molt dampnosa e de gran 
perill”. Sembla que en el segle XIV ja tenien problemes per fer servir correctament 
els pronoms febles.

Junt a rectificacions d’estil, es troben al manuscrit correccions d’errors i 
d’omissions que es deuen unes voltes a la mà de l’escrivà principal i altres voltes 
a la del secundari. Es distingeixen tant per la cal·ligrafia com pel dibuix dels 
signes d’intercalació. Així, la mà principal va afegir al marge de la pàgina 4 r 
“en lo Segon libre dels Reys, XXIIII capitulo”; “ho de lavendula” a la pàgina 10 
v; “manne electe” al costat de la columna a de 12 r, i “leyt” al marge dret de la 
pàgina 12 v. L’escrivà secundari escrigué “sanent o levor de”, és a dir, “sement o 
llavor de” al marge esquerre de 13 r; afegí la lletra ‘a’ a la línia 16, columna b, 
de la pàgina 13 r i, una volta corregida aquesta omissió, “E si aquest emplaustre” 
es transforma en “E si ‘a’ aquest emplaustre”; també a la pàgina 13 r, a la línia 
23 de la columna b, incorpora la lletra ‘e’ final al mot “Alexandri‘e’”, que l’escrivà 
principal havia oblidat. Igualment afegí una ‘e’ oblidada a la primera línia de 
la columna b, a la pàgina 13 v, i la frase “E que açò age veritat, declar-ho per 
manera d’exemple en la sua definició”, queda: “E que açò age veritat, declar-ho 
‘e’ per manera d’exemple en la sua definició”. 

Quan es va enquadernar el manuscrit, probablement l’any 1917, se’n va 
assegurar la preservació, però es va cobrir en part alguna anotació al marge, com 
és el cas de “manne electe” (12 r) i de “sanent o levor de” (13 r). La transcripció 
paleogràfica que n’havia fet Enric Arderiu1 quan els folis estaven deslligats ofereix 
els mots sencers. 
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Al text del Regiment apareixen unes línies escrites per l’escrivà secundari que 
podrien passar desapercebudes perquè només en són cinc i estan incorporades 
al cos general del text. Es corresponen amb la redacció de la primera recepta i es 
troben a la pàgina 10 r, en la columna a, on ocupen les línies 16 a 20. Al final de 
la línia 15 hi ha el mot ‘cinamomi’ (‘cinamomi alitimi’), amb una cal·ligrafia que 
difereix d’aquella que trobem a la mateixa paraula escrita a la línia 17 (vegeu: 
Imatge 3). En el primer cas la mà pertany a l’escrivà principal, i en el segon 
pertany al secundari. Aquesta substitució d’un escrivà per l’altre acaba amb la 
paraula ‘sufficit’, justament quan ho fa la recepta. Sembla que el canvi comence 
després de ‘cinamomi alitimi’, però una observació atenta i la comparació amb 
la cal·ligrafia de les receptes posteriors, escrites ja totes per l’escrivà principal, 
descobreix que el signe de ‘recepta’ (℞) que precedeix el primer ‘cinamomi’ també 
és diferent. 

Es podria conjecturar que el text es copiava al dictat per una persona poc avesada 
a escriure els signes propis de les receptes redactades en llatí. Probablement el 
signe ℞ el va dibuixar el segon escrivà (que tal volta era la mateixa persona que 
dictava des d’un esborrany, i que amb posterioritat va revisar el resultat de la 
còpia), després continuà la primera ploma amb les paraules ‘cinamomi alitimi’ 
però, quan va haver d’escriure el signe d’‘unça’ (℥), davant del desconeixement de 
la forma correcta de fer-ho, la segona persona decidí redactar completa la recepta 
al mateix temps que ensenyava a l’escrivà principal els signes usuals per a les 
unitats de mesura (vegeu: Graella de signes a les receptes). 

Abunda en aquesta possibilitat el fet que, quan a la pàgina 12 r s’ha d’escriure, 
dues voltes a la línia 10 de la columna a, el signe d’‘escrúpol’ (℈), que no apareix 
a cap altre lloc, la primera volta es fa amb un traç ferm, mentre que el traç de la 
segona apareix insegur. Es pot aprofundir més en l’observació, i el lector podrà 
adonar-se’n que per al signe de ‘dracma’ (Ɜ) l’escrivà principal imita el dibuix 
traçat pel secundari en la primera recepta, fins que se n’adona que aquest signe 
no és més que una ‘z’ (Ʒ) i decideix traçar-lo segons dibuixa la ‘z’ ell mateix. 
Aquesta transformació es produeix a partir de la línia 18 de la columna b en la 
pàgina 11 v. 

El Regiment segueix, amb alguna excepció, els costums de l’època de redactar en 
romanç les prescripcions quan s’adreçaven a la població general, els ciutadans 
de Lleida en aquest cas. El fur VIII de València, dictat per Alfons el Benigne l’any 
1329, estableix: “Metges, axí físichs com cirurgians, les receptes que dictaran 
hajen a dictar en romaç, declaran los noms de les erbes e de les altres coses 
medicinals en lur nom comú e vulgar. E axí mateix hajen a declarar los noms del 
pes o mesura de les dites coses, en manera que·s puxa clarament entendre per 
la gent popular”6. En canvi, quan Agramont redacta les receptes adreçades als 
especiers ‒“don aytal recepta l’especier”, escriu a la pàgina 11 r, columna b‒, ho 
fa en llatí, i en el fur IX de València Alfons el Benigne mana: “Ordenam que cascun 
metge, axí físich com cirurgià puixa ordenar les medecines en aquell lenguatge 
en què l’especier qui les aurà a configir les puga bé entendre, no contrastant 
qualsevol fur o ordinació feta en contrari”6. Si els apotecaris treballaven amb 
receptaris escrits en llatí, el metge havia de redactar les receptes en aquesta 
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llengua i les unitats de mesura segons els signes habituals en elles. No resulta 
estrany, així, que l’escrivà principal desconeguera aquests signes específics i 
l’haguera de substituir la primera volta l’escrivà secundari, que probablement 
estaria familiaritzat amb el món de la medicina.

A l’última pàgina, una volta que ha acabat el text del document, es troben unes 
línies afegides que han estat una incògnita tant per allò que diuen com per la data 
i la intenció amb què van ser escrites (vegeu: Imatge 4). Enric Arderiu1 només 
assenyalà que, amb una mica de dificultat, s’hi pot llegir “Factum... CCCLXXXVII”, 
que molt bé podria tractar-se de la data de la còpia. I atribueix, sense cap mena 
de dubte, la lletra del manuscrit al segle XIV.

Si es fa un esforç per llegir aquestes línies a la còpia digitalitzada després 
d’ampliar-la, tal volta se’n pot extraure alguna informació més:

“jhs Abrem ?..
jhs Abrem ?..
Al molt honrats Seyn...
Fac[tum?] Maestr ?
ccclxxxvii jhs”

Pareix que la línia 3 repetisca el començament del document: “Als honrats e 
discrets senyors pahers...”, però només es pot estar segur de la data final: “(M)
CCCLXXXVII”.

Arderiu va apuntar, tan sols com a hipòtesi, que l’any podria ser el de la còpia, 
però han aparegut amb posterioritat algunes notes que ho fan reconsiderar.

UNA REPOSICIÓ DE DOCUMENTS

Farré Targa7 va inventariar l’extraordinari arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú 
i en el curs de la tasca apuntà el fet, gens estrany en qualsevol arxiu de l’època, 
que s’hi troben documents d’altres parròquies, així com manuscrits que no tenen 
res a veure amb la institució eclesiàstica, com és el cas del Regiment mèdic que 
ens ocupa. Farré aventura, com a possible causa d’intercanvi de documents, 
que l’escrivania es trobara durant un temps al castell i algun rector l’haguera 
arrendada, fet que podria explicar que alguns manuscrits romangueren allà i 
que, en un cert moment, es retornaren a la parròquia, i aporta constància escrita 
d’una reposició d’aquest tipus: “Fou trobat aquest llibre en lo castell ab [diverses] 
cartes tallades ab un altre llibre del any M[CCC]XLVI per en G. Francesch not. lo 
qual los mana portar a la sglesia hon jo Bn. de Salt vicari perpetu de Verdú era 
[...] per ventura havia XXXX anys que los dits llibres eran en lo castell”7. Aquest 
text es troba escrit al primer full d’un llibre de notes dels anys 1348-1349 que 
és al fons parroquial 7.

Es desconeix si entre els documents retornats a l’església es trobava el Regiment 
de Jacme d’Agramont, però molt probablement sí que hi era un llibre de notes 
dels anys 1348-1349 que duu a la coberta les següents línies: “Liber notularum 
comun[...] scribanie Verduni. Anno domini MCCCXLVIII et testamentorum et 
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inventariorum factum per Andreas Ferran notarium publicum et scribanum (i 
nupcies) 1348-1349”7. Es presenta la coincidència que a la portada d’aquest 
llibre figura l’any 1348 en caràcters aràbics, escrit per la mateixa mà que va 
traçar “en lo any 1348” al primer full del Regiment. La data es deu en tots dos 
casos, a bon compte, a Mn Ramon Berenguer quan, a les acaballes del segle 
XIX i començaments del XX, mogut més per la bona voluntat que per qualsevol 
criteri arxivístic, seleccionà alguns documents que jutjà d’interès històric i els 
agrupà en diversos volums miscel·lanis7. Enric Arderiu descrigué així la troballa 
del manuscrit: “Allà, al arxiu parroquial de Verdú, jeya ’l tractat de Mestre Jacme 
confós entre altres papers, relligats tots en un volum, segon de la sèrie”1.

Per la diferència de quaranta anys entre la data d’escriptura del Regiment i la 
que figura al final del text (MCCCLXXXVII), no es pot descartar que aquesta 
corresponga a l’any en què es va rebre a la parròquia des del castell.

HIPÒTESIS

S’han exposat fins ací unes observacions com són l’existència, fins ara inadvertida, 
de dues mans al manuscrit d’Agramont i una coincidència de dates a l’arxiu on 
es troba. S’han apuntat també algunes hipòtesis, com el fet que la còpia es 
fera al dictat des d’un esborrany, ja que si ho haguera estat des d’altra còpia 
cal·ligràfica l’escrivà secundari no hauria necessitat substituir el principal en 
les línies corresponents a la primera recepta. També s’ha aventurat que la data 
al final del document podria ser la de restitució a la parròquia de Verdú. Les 
hipòtesis són febles, com ho ha estat sempre qualsevol hipòtesi que pretenguera 
aprofundir en l’estudi de la història d’aquesta obra mèdica singular. Així, Enric 
Arderiu1, intrigat per com podria haver arribat el document a Verdú, assenyalà: 
“Sols com á curiositat que serva de maridatge de lloch, y fins á cert punt, de 
temps amb aquesta obra, me plau consignar que per aquells anys, si no recordo 
malament un septeni avans, havia obtingut la llicenciatura a Lleyda lo rector 
de Verdú”. Aquest apunt, probablement fet tan sols amb la intenció d’estimular 
estudis posteriors, va ser suficient perquè Klebs8 deduïra que Arderiu insinuava 
l’autoria del rector. Per contra, Winslow9 interpretà, de les mateixes paraules, que 
el rector de Verdú podria haver estat el copista. 

Més fortuna va tenir la intuïció de Karl Sudhoff9 quan va conèixer, el 1925, 
l’existència del Regiment d’Agramont i apuntà que el canceller de Montpeller 
Joannes Jacobi tal volta era d’origen català, i que Jacme d’Agramont podria 
haver estat el seu pare. La intuïció no s’ha confirmat, però va permetre a Simon 
de Guilleuma10 identificar Joan Jacme, traductor al català, des de l’àrab, del 
Libre de la figura del uyl, d’Alcoatí, amb el canceller de Montpeller, i definir-lo 
com a súbdit del rei d’Aragó. Guilleuma arriba a afirmar que Joan Jacme era fill 
de Jacme d’Agramont, havia nascut a Lleida i s’havia format com a metge al seu 
Estudi.

Un document exhumat per Simon de Guilleuma10, i esmentat per Joan Veny11, 
recull la visita mèdica que un mestre Jacme va fer a Jaume II desplaçant-se des 
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de Lleida a Calatayud, on el rei es trobava. McVaugh12 no dubta en qualificar 
Jacme de Lleida com a protegit de Guillem de Besiers, primer catedràtic de 
medicina de l’Estudi lleidatà. Probablement va anar a Calatayud per indicació 
del seu mestre, ja que Guillem no podia acudir-hi immediatament. Les freqüents 
absències del catedràtic havien estat acceptades pels paers, però li demanaren 
que durant elles poguera substituir-lo un altre metge de l’Estudi de Montpeller, 
encara que tinguera tan sols el grau de batxiller. La carta de petició està datada 
en 13 de febrer del 1304, però no se’n pot deduir que aquesta demanda fou 
atesa i que el batxiller substitut va ser Jacme, natural de Lleida, que visità Jaume 
II a Calatayud a finals de març del 1304, a requeriment de Guillem de Besiers13.

Quan s’aborda l’estudi de les circumstàncies històriques que envolten la còpia 
del Regiment, s’ha d’admetre que ens trobem en el camp de les hipòtesis, però 
la importància del document en la història de la salut pública, reconeguda per 
Winslow9, ens duu a moure’ns-hi amb la intenció d’aportar, si no proves, almenys 
dubtes que estimulen a recórrer nous camins en el coneixement del manuscrit.

La transcripció d’Arderiu14 va aparèixer publicada, per primera volta, al Butlletí del 
Centre Excursionista de Lleyda de l’any 1909, i en ella transcriu l’últim paràgraf 
de la següent manera: “Ffo acabat aquest tractat en lan de nostre seynnor Ihesu 
xrist. M. CCC. XL. VIII. en la vigília de sent March, per Maestre Jacme dagramont 
Maestre en arts e medicina en lo derrer (1) an de la sua lectura”. I l’(1) remet a la 
nota: “L’original és molt borrós; no sabem si hi diu derrer o hi diu tercer”.

En l’edició del 1910, ja com a quadernet separat, es repeteix la transcripció i la 
nota però, a l’entrament, Arderiu1 es decanta cap al mot derrer i ho fa, tal volta, 
perquè havia trobat a l’Arxiu Municipal de Lleida les suplicacions sobre l’alberg 
que na Ysabel, esposa de Jacme d’Agramont, fa als paers amb data de 18 de 
juliol de 1349. Arderiu suposà que si Agramont haguera estat viu, hauria fet la 
demanda ell mateix. També en dedueix que la còpia devia ser posterior a la no 
documentada desaparició del catedràtic si aquell derrer indicava que ja havia 
mort, molt probablement de la glànola.

La pestilència arribà als ports de València i de Barcelona en el mes de maig de 
1348 i s’estengué ràpidament, però va passar cert temps abans que consten 
documentades algunes morts de persones importants. Així, Pere Mitjavila va morir, 
al seu palau del carrer Montcada de Barcelona, el dia de Sant Joan d’aquell any; 
l’abat de Poblet, Ponç de Copons, ho va fer el 29 de juliol, i la pestilència arribà a 
Saragossa a finals de setembre13. Si, ateses les dates anteriors, es concedeix una 
distància temporal almenys de dos a tres mesos entre la finalització del Regiment 
i la mort de Jacme d’Agramont, contrasta l’exactitud amb què l’últim paràgraf, 
suposadament afegit amb posterioritat a la mort del mestre lleidatà, precisa la 
data de terminació del manuscrit: la vigília de Sent March (24 d’abril).

Per altra banda, si des del document de mestratge atorgat a Arnau ça Riera l’any 
1344 es dedueix que, en aquell temps, hi havia dos catedràtics de medicina a 
l’Estudi, Jacme d’Agramont i Walter de Wrobruge12, el 1348 podria pensar-se 
que no correspon al tercer any de lectura del primer. Però aquesta deducció pot 
ser relativitzada si es té en compte que els professors eren afermats pels clavaris 
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solament per un any, i el 1346 les classes van quedar interrompudes durant un 
temps, ateses les desavinences amb les autoritats municipals, de manera que els 
paers demanaren que els traguessin l’Estudi de Lleida. El conflicte va ser prou 
important com perquè els jurats i prohoms de Saragossa demanaren al rei que 
l’instal·lara a la seua ciutat15.

Altra possibilitat és que el mateix Agramont haguera decidit posar fi al seu 
mestratge. Els mestres en medicina no estaven tan ben considerats, ni socialment 
ni en remuneració econòmica, com els professors en drets. L’equiparació entre 
ells es va produir el 1392 per ordre de Joan I16.

Davant de la possibilitat que el manuscrit fóra la primera còpia cal·ligràfica del 
Regiment, vaig esmerçar esforços en esbrinar com hauria arribat a Verdú, i vaig 
tornar a la relació, indicada per Arderiu, entre l’Estudi i el rector del poble que 
hi va obtenir el doctorat el 1341. Es va consultar el fogatge de 1358, que es 
conserva a l’Arxiu Diocesà de Girona, Mitra, Calaix 5  nº31, i en ell consta un 
foc a Verdú amb el nom d’Agramunt, però no se’n pot deduir, ni descartar, un 
parentiu amb mestre Jacme. S’hi pot veure que hi ha un canvi de ‘o’ per ‘u’, però 
aquesta circumstància no descarta el cognom Agramont, perquè el canvi ha estat 
constant en les referències al mestre de l’Estudi malgrat haver insistit Joan Veny11 
en la seua incorrecció, ja que la vocal és tònica. Veny11 assenyala, per contra, que 
el llinatge Agramont, amb la ‘de’ anteposada, correspon al topònim llenguadocià 
Aigremont, i els avantpassats de Jacme probablement es trobarien entre els molts 
repobladors que, procedents d’enllà dels Pirineus, s’establiren a l’Aragó i a Lleida 
durant el segle XII. Al fogatge de 1358 també es troben els noms ‘d’en Agramunt’ 
a Puigdemàger i ‘Agremunt’ a Solanelles.

Abunda en el possible error gràfic el fet que al Dictionnaire de biographies 
roussillonnaises17 es recull el nom Étienne d’Agramont, que era arxidiaca de 
Vallespir el 1394, i a qui Jerónimo de Ocón, bisbe d’Elna, va nomenar el seu 
vicari general al mateix temps que era prior de Santa Maria de Gualter, a la 
diòcesi d’Urgell. En les referències catalanes a la mateixa persona se la suposa 
originària de la Plana d’Urgell, però el cognom ha canviat a Esteve d’Agramunt18. 
La variació ha arribat a la Gran enciclopèdia catalana on, sota l’entrada ‘Jerónimo 
de Ocón’, també figura com a ‘Agramunt’. S’haurien d’evitar els excessos en la 
normalització dels noms, perquè poden induir a errors, i per aquest motiu hem 
d’agrair a Xavier Luna-Batlle la seua insistència en preservar el nom correctament 
escrit quan va oferir la digitalització del Regiment a la Memòria Digital de 
Catalunya.

Per altra banda, el manuscrit indica, a la pàgina 11 v columna a, “[...] posar 
sobre la busaynna I sagell de cera nova, lo qual sie feyt segons que deffora és 
figurat en lo marge”, però al marge no apareix cap dibuix. Resulta estrany un 
oblit d’aquesta importància en un manuscrit que ha estat redactat amb tanta 
cura i s’ha revisat després. Cap la suposició que el segell de cera nova estiguera 
dibuixat en una pàgina a banda que s’ha perdut.

Tal volta no seria l’únic full que li ha desaparegut al document. Joan Veny11 ja 
va assenyalar la possible pèrdua del primer foli, on figuraria el títol amb què 
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aparegué a l’edició d’Arderiu: Regiment de preservacio a epidimia o pestilencia 
e mortaldats que, així escrit, no es troba a les pàgines que es conserven, i sobre 
el qual Arderiu1 insisteix a l’entrament de l’edició del 1910: “Perdona’m, bon 
lector, si’t conto la troballa d’un manuscrit; de l’obra d’en Jacme d’Agramont 
«Regiment de preservacio a epidimia o pestilencia e mortaldats». Veny11 apunta 
que probablement va desaparèixer quan el Regiment, que estava relligat amb 
altres documents, va ser enquadernat a part, potser per presentar-lo al Segon 
Congrés de Metges de Llengua Catalana, que es va celebrar a Barcelona el 1917. 
La pèrdua de la coberta podria explicar el número ‘2’ que, a ploma i amb caràcter 
aràbic, figura a l’actual primer full, junt a l’1 traçat a llapis que correspon a la 
paginació feta, possiblement, per a la mateixa enquadernació (vegeu: Imatge 5). 

La cerca del dibuix que falta al marge seria una bona excusa per a tornar a l’arxiu 
de Santa Maria de Verdú, però primer s’hauria de sospitar el motiu pel qual el 
segell estaria dibuixat en un full independent. El lector ha seguit la meua idea 
que potser ens trobem davant de la primera còpia cal·ligràfica, dictada des d’un 
esborrany i revisada per l’escrivà secundari, que seria una persona suficientment 
versada en medicina com per haver escrit les línies corresponents a la primera 
recepta, amb els seus signes habituals. La còpia podria estar destinada a que 
altres escrivans en feren simultàniament vàries còpies al dictat, a una escrivania, 
i sota aquestes circumstàncies, arribats al punt en què havien de dibuixar el 
segell, els resultaria més pràctic fer-ho si el tenien al seu davant, col·locat sobre 
un faristol.

Al llarg d’aquest treball he fet notar uns fets que, pareix ser, havien passat 
inadvertits, com són les dues mans al manuscrit i la coincidència de dates entre 
l’any de la redacció i el de la restitució, quaranta anys més tard, a la parròquia 
d’uns documents que es trobaven al castell de Verdú. La resta són hipòtesis 
exposades amb la intenció que, ja que mai no es podran confirmar, almenys 
estimulen altres estudiosos a descartar la sospita que la còpia que es conserva 
del Regiment en va ser la primera còpia cal·ligràfica, i el propi Jacme d’Agramont 
el segon escrivà i el corrector. 
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GRAELLA DE COMPARACIÓ CAL·LIGRÀFICA

lletra escrivà principal escrivà secundari

«a»

«c»

«ç»
 

preposició «de»

  

«e»
  

«g»

«r»

 

«s» al final de mot

  
signes abreviatius escrivà principal escrivà secundari

«per»

 
«a» «ra»

signes d’intercalació

escrivà principal escrivà secundari
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GRAELLA DE SIGNES A LES RECEPTES

unitats escrivà principal escrivà secundari

recepta

 ?

unça

dracma

 

escrúpol

 ?  ? 

semis

(la meitat)

ana

(en quantitats iguals) 

La interrogació indica que el signe s’atribueix per deducció a l’escrivà al qual 
s’assigna.

Imatge 1 (pàgina 2 v, fragment). Font: Arxiu Parroquial de Santa Maria de Verdú. Digitalitzat per 
Xavier Luna-Batlle. Disponible al web de Memòria Digital de Catalunya.
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Imatge 2 (pàgina 12 r, fragment). Font: Arxiu Parroquial de Santa Maria de Verdú. Digitalitzat per 
Xavier Luna-Batlle. Disponible al web de Memòria Digital de Catalunya. 

Imatge 3 (pàgina 10 r, fragment que correspon a la primera recepta). Font: Arxiu Parroquial de 
Santa Maria de Verdú. Digitalitzat per Xavier Luna-Batlle. Disponible al web de Memòria Digital de 
Catalunya.
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Imatge 4 (pàgina 14 v, fragment). Font: Arxiu Parroquial de Santa Maria de Verdú. 
Digitalitzat per Xavier Luna-Batlle. Disponible al web de Memòria Digital de Catalunya.

Imatge 5 (pàgina 1 r, fragment). Font: Arxiu Parroquial de Santa Maria de Verdú. Digitalitzat 
per Xavier Luna-Batlle. Disponible al web de Memòria Digital de Catalunya.
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ELS SÍMBOLS DE LA MEDICINA I LA FARMÀCIA.

LA SERP ENTRE LA VIDA I L’ASTÚCIA. EL BÀCUL I LA COPA:  
SAVIESA I CONTINGUT

YLLA-CATALÀ i GENÍS, Miquel

Els símbols que s’han utilitzat al llarg dels temps i en totes les cultures per 
mostrar l’acció beneficiosa d’aquestes dues activitats que lluiten per millorar la 
salut dels mortals són variats i fins podem dir nombrosos. Tanmateix, no hi ha 
dubte que els que més s’han imposat per la seva antigor i el seu valor com a 
signe han estat les representacions en que hi trobem presents : la serp, el bàcul 
o la vara, i la copa. La mitologia, és a dir les divinitats, i fins la història avalen 
aquesta afirmació.

LA SERP

La serp, animal relliscós de l’orde dels ofidis molt abundant i variat en la natura, 
té uns orígens ancestrals des del període Cretàcic, en podem trobar avui a la 
natura quasi cinc cents gèneres i tres mil espècies. D’antuvi li podem donar una 
qualitat singular per l’ambivalència que arreu mostra entre el favor i el perjudici, 
entre la veneració i el rebuig. La trobem present en el paradís terrenal on a més 
d’adjudicar-li un rol diabòlic se’n fa un elogi dient que és el més astut de tots els 
animals. Si fem una aproximació ràpida a les diferents consideracions a aquest 
rèptil trobarem que: els fenicis la denominaven com el dimoni bo, els egipcis la 
varen divinitzar, el romans i els grecs hi veien l’emblema de l’eternitat, en l’ori-
ent llunyà era un animal sagrat, a l’Índia la trobem salvaguardant el poder de 

les energies negatives, a la Xina 
com a protectora en general i 
inspiradora de les arts marcials, 
i en l’Amèrica precolombina era 
venerada i protegida per les cul-
tures Maya i Asteca. Fins també 
cada país, cada cultura ha tin-
gut en consideració una espècie 
concreta del rèptil, generalment 
la més coneguda i abundant en 
el seu entorn. Els indis ameri-
cans rendiren tribut a la serp de 
cascavell, els de l’Amazones a 
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l’anaconda, els budistes a la cobra i els babilònics a la pitó i al drac monstruós. 
També juga en la seva acceptació l’atribut que se li aplica, les grans serps com 
la boa i la cobra assumeixen tasques de protecció i vigilància, mentre que quan 
l’animal és divinitzat com passa amb la colobra o serp de cascavell i amb l’escur-
ço agafen un protagonisme divers. 

Els especialistes acostumen a donar quatre valors simbòlics a les serpents: Fertilitat 
i renaixença. Ja que l’animal seguint els cicles de la natura desapareix amb els 
freds i retorna en primavera, també canvia la seva pell donant la sensació que es 
rejoveneix i no mor mai. Defensa, se la presenta com a guardiana d’Institucions, 
personatges i edificis. És un animal perillós, el seu verí pot ésser mortal. A 
Babilònia les quatre avingudes que conduïen al Temple de la divinitat estaven 
guardades per serpents. Venjança, atribut semblant a l’anterior amb ressons 
bíblics que després comentarem. Conseqüència de que l’animal generalment no 
mossega si no es abans atacat o castigat. Verí i medicina. Com tots el productes 
biològicament actius la seva metzina segons la dosi pot ser beneficiosa i curativa 
o fatalment perjudicial. 

Aquesta ambivalència que s’apunta en els seus atributs la podem veure 
representada en l’Estela de la deessa Meresquer del segle XII aC., avui al museu 
de Louvre, venerada a Deir El-Medina. Quan la serp apareix arrossegant-se a 
punt de mossegar és malèfica i quan es mostra alçada és una divinitat benèfica, 
fins la deessa tenia ja en aquella antigor el poder de guarir als perjudicats per 
l’acció fatal de la mossegada del rèptil. 

Amb tot, centrats en el nostre entorn marcat per la cultura judaica i grecoromana 
trobem dos espais on les serpents tenen un relleu variat i singular que ens ajuden 
a argumentar i justificar el perquè de la seva presencia en els símbols de la 
Medicina i la Farmàcia. Aquests àmbits són el llibre de la Bíblia i la mitologia 
clàssica.

Ja hem fet constar com en el Gènesi, primer llibre de la Bíblia, a la serp després 
d’un elogi li toca fer un paper diabòlic en el que no deixa de fer us de la seva 
astúcia, però amb la seva acció es guanya un anatema del Creador. Si continuem 
atents al contingut d’aquest primer llibre, molt ocupat en justificar genealogies, 
ens trobarem que la serp no torna a sortir. Amb tot, a l’hora d’explicar-nos el 
diluvi en temps de Noè, quan els diferents animals entren o surten de l’arca, el 
text no es cansa de repetir que no hi falten els animals que s’arrosseguen per 
terra. Intent definitiu que la nova creació que sortí després de la gran mullena 
no es volia perdre cap de les qualitats i atributs que aquests animals posseïen.

Molt diferent és quan entrem en el 
llibre de l’Èxode en el que fins i tot 
en alguns passatges trobarem a la 
serp associada a la vara o al bastó. 
Però el que cal destacar en la 
història de Moisès, és que malgrat 
les malediccions del Creador al 
jardí de l’Edèn el nostre rèptil agafa 
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ja d’antuvi un simbolisme i fins una significació diferent. En el capítol 4, com a 
signe de la missió que Déu li encomana, Moisès converteix el seu bastó en una 
serp que retorna al seu aspecte inicial quan el profeta l’agafa per la cua. La serp 
pren aquí el signe de poder associada al bastó doncs se’ns diu que Moisès tornà 
cap Egipte i portava a la mà el bastó de Déu. Quan amb el seu company Aaron 
fa la petició al faraó que deixi sortir al poble de l’Egipte és repeteix el prodigi i el 
bastó es torna una serp i quan els savis del faraó fan el mateix encanteri la serp 
originada amb el seu bastó engoleix les serps producte de les maquinacions dels 
egipcis i del seu poder de fetilleria. El bastó amb tot el seu simbolisme precedeix 
a l’aparició de les deu plagues amb que Déu castiga als egipcis i es converteix 
en l’eina que acompanya a Moisès en la 
conducció del poble a la terra promesa. A 
la resta del llibre, al detallar el contingut de 
la Llei sols podem apuntar una consideració 
negativa pels rèptils al incloure’ls entre els 
animals impurs. Però la referència més 
destacada a la serp la trobem en el llibre 
dels Nombres.

En aquest llibre (Nm 21, 4-9) se’ns explica 
que com tantes vegades els israelites 
parlaven malament de Moisès per les 
peripècies i la manca de bons aliments que 
passaven al desert, i el Senyor els envià per 
punir-los serps verinoses que els picaven.

Penedits, acudiren al profeta demanant la 
seva ajuda. Moisès pregà a Déu, aquest 
l’escoltà i li manà fer una serp de bronze i posar-la dalt d’un pal en forma 
d’estendard. Els que havien estat mossegats si miraven la serp eren guarits. 
Aquesta és la imatge del rèptil de bronze un cop enlairat esdevé un antídot 
miraculós i guaridor. Es tracta d’un esguard de fe que guareix i reconcilia, molt en 
la dinàmica bíblica, més enllà de fórmules màgiques i esoterismes.

Segons sembla el rei David va trobar aquest estendard al santuari de Jerusalem i 
allà és va quedar, al Temple, com objecte de culte i es va consolidar com a signe 
guaridor a la consideració del poble. Un poble que pels contactes que tenia amb 
les poblacions veïnes i per la seva idiosincràsia era molt donat a la idolatria i a 
adorar els animals, recordem com a mostra l’episodi del vedell d’or a la muntanya 
del Sinaí. Cinc segles més tard, el rei Ezequies en un intent purificador d’eliminar 
signes d’origen cananeu feu trossejar la serp d’aram ja que els fills d’Israel li 
cremaven ofrenes i confonien amb la divinitat (2Re 18.4). Aquesta acció feu que 
la seva memòria quedés amb el temps sols com un signe mosaic, record del seu 
pas pel desert i no com objecte digne d’adoració. Altres llibres de la Bíblia així 
ho esmenten i fins en el nou Testament Sant Joan i Sant Pau en fan ús pel seu 
valor com a metàfora i com a signe. Diferents autors analitzen aquesta peça i 
detallen la singularitat simbòlica que aporta puig associa un element animal, la 
serp, a un element vegetal, el bastó, i al mateix temps a un material vegetal la 
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fusta i a un material metàl·lic, el bronze. La serp aixecada ja no està en contacte 
amb la terra, és domesticada i així esdevé útil i el bastó indica una capacitat 
de direcció i de poder que li dóna sentit. Les virtuts de l’animal, el vegetal i el 
mineral s’ajunten per donar al conjunt un sentit nou. Reflexió que podem utilitzar 
en ulteriors usos de la serp i el bastó com a signe de salut i de vida, com a símbol 
de la Medicina i la Farmàcia.

Per aquesta evolució la serp va des de la seva acció de temptar en el Paradís 
fins a l’acció guaridora en l’estendard, i referma la seva ambivalència. El fet és 
que no sempre el rèptil és l’animal esmunyedís que s’arrossega per terra, sinó 
que en els textos bíblics adopta diferents formes i denominacions fins a concretar 
en els darrers llibres que l’esperit del mal, el diable, s’identifica amb un dragó 
de proporcions immenses, sols dominat pel poder del Déu del cel. Els llibres  
sapiencials i els profetes fan us d’ambdós conceptes amb predomini d’utilitzar el 
poder del seu verí.

Recopilant els diferents tipus de serps bíbliques podem trobar: a) la serp, el rèptil 
que s’arrossega i que mossega quan es sent amenaçat. b) Serps llegendàries i 
mitològiques, animals poderosos, mostres dracs i rèptils que habiten als abismes 
i corren pels deserts. Són forces malignes disposades a pervertir al humans. c) 
Serpents celestials, àngels guardians de les altures que custodien la divinitat d) 
la serpent d’aram que hem comentat en el llibre dels Nombres e) la serpent de 
les faules i els relats mitològics, signe dels batecs més pregons de la ambigüitat 
humana que desvetlla l’oblit de Déu i de la seva història de salvació. Tots aquests 
significats i atributs ajuden a donar contingut i justificar la presència de la serp 
en els símbols que comentem.

 A l’Olimp estatge preferit del déus, les coses eren 
molt diferents. La situació amb que ens presenta el 
tema la mitologia clàssica, un cop assolida una certa 
estabilitat, ja és el resultat d’unes lluites ferotges on hi 
juguen personatges singulars que pretenien dominar 
el món. Si partim de Zeus pare dels déus, Júpiter 
pels romans, malgrat se li reconegui una autoritat 
com a sobirà dels déus, les divinitats que el rodegen i 
completen la família divina estan, no podia ser d’altra 
manera, en lluites constants i fent ús de totes les 
passions, cobejances, desitjos... qualitats i defectes 
que veiem en els humans. Si esguardem tots els déus 

de la primera generació trobarem que alguns d’ells encarnen valors universals 
com: Minerva la saviesa, Apol·lo la poesia i la música, Venus la bellesa i l’amor, 
Ceres les collites de la natura i Mercuri el comerç. No trobem cap divinitat que 
tingui com a fi prioritari protegir la salut malgrat sigui sempre un bé desitjat i 
sovint incorporat a altres atributs. La serp, el nostre estimat rèptil la trobaríem 
en un afer d’Apol·lo que mata a la serpent Pitó que devastava els camps de 
Tessàlia i segons se’ns explica es tractava d’un déu que coneixia les virtuts de les 
plantes remeieres amb les que no va aconseguir fer reviure el seu amic Jacint. 
També podem trobar la serp que intervé amb les seves picadures com a fatalitat 
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o càstig en històries divines. Un altre déu, Mercuri, l’emissari, viatger incansable 
i promotor del comerç té un atribut conegut com “el caduceu” en el que hi trobem 
dues serps enfrontades, que en alguns llocs s’ha pres com a emblema mèdic, al 
nostre entendre sense massa fonament i que fins alguns han confós amb el signe 
d’Esculapi que del que de seguida ens ocuparem. 

Cal arribar a la segona generació de divinitats i entre els 
semidéus per trobar que el preuat bé de la salut és un 
atribut del que té cura Asclepi, Esculapi pels romans, 
que divinitza no pas sense problemes aquesta protecció 
que els seus fills Higia, Panacea, Podalir, Macaó i el 
seu nét Titane continuaren i dignificaren.

Esculapi era fill d’Apol·lo i de Coronis filla de Flegias 
rei dels Lapites que vivia prop del llac Beode. Compte 
la llegenda que el déu la va cobejar i convertir en la 
seva amant deixant-la embarassada sota la vigilància 
d’un corb blanc. Però Coronide tenia ja de temps una 
passió secreta per Isquis fill del rei d’Elat. El corb avisà 
a Apol·lo de la traïció de la noia. Apol·lo maleí al corb 
per no haver-ho impedit i el feu tornar negre com tots 
l’hem ja conegut. Al mateix temps també va demanar 
a la seva germana Artemis que el vengés i aquesta 
descarrega les seves fletxes matant a Coronide. Apol·lo 
lamentà el fet, però no va poder retornar la vida a la noia, si en canvi va recuperar 
el seu fill del ventre de la seva mare. Aquest ja de petit fou donat al centaure Quiró 
perquè l’instruís en el coneixement de les plantes remeieres i en l’art de curar els 
malalts, habilitats de les que ell com a déu ja tenia coneixements. L’aprenentatge 
del noi fou tan profitós que aviat va superar el seu mestre i s’acredità com el millor 
guaridor que fins aquell moment s’havia conegut. Acompanyà als Argonautes en 
l’expedició a la Colquide amb valuosos serveis. No satisfet amb aquests èxits 
començà a retornar la vida als que havien mort. Gosadia que alertà al déu Plutó 
ja que se li buidaven els inferns, i aquest es va queixar a Júpiter que amb un 
llamp va matar a Esculapi. També s’afirma que després li retornà la vida i es va 
establir a Epidaure, lloc on s’instaurà el seu culte i on exerciren la medicina els 
seus fills i les seves filles. Se’l venerava a Atenes, Corint i Pèrgam la ciutat on 
va néixer Galè. Els grecs l’anomenaven Asclepi i els romans Aesculapi d’on va 
evolucionar el nom fins Esculapi que és el que ens ha arribat. A Esculapi se’l 
representa amb la companyia d’una vara o un bastó que porta enrotllada una 
serp generalment Columbus longissimus de color groc i negre que encara avui es 
troba en les runes dels temples antics.

Seguint amb la llegenda, s’explica que estant Esculapi a casa de Glauc, fill de 
Neptú i de la nimfa Nais, que es trobava mortalment ferit per un llamp, entra 
a la casa una serp que el metge va matar amb el seu bastó. Una altra serp va 
entrar a la cambra on es trobaven portant a la boca unes plantes amb les que 
va fer reviure la serp morta. Esculapi va aprendre la lliçó i de la mateixa manera 
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va poder curar al malalt. El bastó, la serp i les 
plantes s’havien convertit en quelcom més que un 
fet evident, eren ja tot un símbol.

El fills d’Esculapi: Podalir i Macaó varen actuar 
com a metges al costat dels grecs en la guerra de 
Troia i les seves filles Higía i Panacea les trobarem 
de nou com a preparadores de remeis.

El centre d’Epidaure va ser un dels centres mèdics 
amb més fama de l’antigor, s’acredità en l’epidèmia 
que assolà el país al segle IV abans de Crist, els 
seus sacerdots /metges anomenats Asclepiades i 
les seves vestals aconseguien la millora de la salut 
amb tota mena de remeis i artificis i ginys. El culte 
a Esculapi i la seva llegenda van arribar a Atenes, 
Corint, Cos lloc de l’escola d’Hipòcrates, i Pèrgam 

ciutat nadiua de Galè pare de la medicina amb base científica amb progressiva 
separació de la pràctica mèdica de l’estadi sacerdotal, i fins trobem que aquesta 
veneració al déu de la Medicina es propagà a tot l’imperi romà i arribà a les 
nostres terres.

LA VARA O EL BASTÓ

Ja hem vist com la vara o el bastó acompanya sovint a la serp, 
però cal afegir que per ell mateix assumeix altres propietats 
o atresora signes que val la pena considerar. Si continuem 
referint-nos als espais bíblics i mitològics podem apropar-nos 
a aquest significat. En la Bíblia el bastó manté la plurivalència 
d’atributs a voltes també contraposats: Poder. Domini, autoritat, 
saviesa, pasturatge, confiança i fermesa , però també eina de 
càstig, ceptre dels malvats, es trenca el bastó quan es trenca un 
pacte..., i un concepte un xic insòlit i diferent: la vara d’amidar 
distàncies de la que fan ús el profeta Ezequiel i l’apòstol Joan 
el l’Apocalipsi, on també la vara té un domini del progrés del 
riu sagrat que surt del temple. De molts d’aquests conceptes i 
atributs en gaudeix la medicina. 

El bastó acompanya sempre a Moisés, des del primer encontre 
amb Déu al Sinaí, sempre porta la vara de Déu que es 
converteix en l’eina imprescindible que li dóna saviesa i poder 
de convenciment pels seus variats prodigis que Déu li atorga 
per conduir amb èxit el seu poble, i amb el bastó de Déu a la mà fa tota mena de 
meravelles que demostren aquesta protecció divina, i Aaron, portaveu del profeta, 
com ja em vist, disposa també del seu singular bastó miraculós. Amb una ordre 
del bastó les aigües del mar es separen perquè pugui passar el poble i el mateix 
bastó i amb la mateixa finalitat Josué fa parar el corrent del riu Jordà. És amb 
el bastó que tocant la roca Moisés fa sortir l’aigua perquè pugui beure el poble 
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assedegat. També semblantment, el cap 
de cada tribu dels fills de Jacob porta 
una vara, així floreix la vara d’Aaron. 
Uns atributs i facultats que després es 
repeteixen en els Jutges, els reis i els 
profetes que regeixen i sensibilitzen el 
poble amb els missatges divins. En els 
escrits sapiencials la vara és signe de 
serenitat i consol : Tu Senyor, ets vora 
meu; la teva vara de pastor m’asserena 
i em conforta...(Sl 23, 4), i la vara és 
sovint el símbol del pacte també senyal 
que quan aquest es desfà el bastó es 
parteix. També en el ja tan comentat 
estendard de la serp d’aram la vara al 
enlairar-la li dóna el poder curatiu i vivificador i fixa una diferència pels rèptils que 
s’arrosseguen per terra. Fins arribar al nou Testament trobem que a sant Josep 
segons la tradició li va florir la vara.

Els déus de primer ordre, és a dir Júpiter, Juno la seva esposa i protectora gelosa 
de la impossible fidelitat del seu marit, i també als seus germans que regnaven 
sobre la mar, Neptú, i sobre els inferns, Plutó, són les poques divinitats que trobem 
representades amb una vara o bastó atribut del poder. D’aquí que agafi més 
importància quan la vara s’incorpora com atribut d’Escolapi, signe ja directament 
relacionat amb l’art de curar i amb les qualitats que demana el seu exercici: 
saviesa, domini, confiança, poder, que agermanades amb les qualitats de la serp 
completen el simbolisme que defineix l’actuació mèdica. S’afirma que la fusta de 
la vara d’Esculapi és de xiprer, arbre sagrat i de gran longevitat. També els nusos 
que podem trobar en la vara s’interpreten com a símbol de les dificultats de la 
professió mèdica, i es pot també remarcar que alguns autors donen al bastó una 
diversificació en branques identificables amb el llorer, per les seves propietats 
narcòtiques i el roure un arbre també sagrat i mític; pels seus paràsits com els 
vesc que a voltes s’interpreta com a líquid seminal del vegetal, i perquè amb la 
remor de l’aire al batre en les seves fulles els sacerdots iniciats interpretaven els 
missatges que duia el vent i els transformaven en fórmules curatives. 

LA COPA

Com ja s’ha comentat els fills d’Esculapi 
varen continuar i reeixir en el conreu de les 
ciències mèdiques i en l’art de curar. Donada 
la complexitat que presentava aquesta habilitat 
era lògic que apareguessin les especialitzacions 
i trobem a les seves filles Higía i Panacea varen 
singularitzar la seva activitat en el coneixement 
i la preparació dels remeis, tasques que avui 
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veiem identificades amb els principals trets de la professió farmacèutica. D’aquí 
que no ha de semblar estrany que la copa, també anomenada la copa d’Higía 
amb la serp i tot el seu simbolisme s’incorpori com insígnia i distintiu de la 
Farmàcia. 

Higía en grec significa “salut” el seu nom és va anar 
imposant com a divinitat de la higiene i la pulcritud 
condicions sempre associades a la sanitat, atributs 
inicialment atorgats a la deessa Atenea, però que 
l’oracle de Delfos acredità a favor de Higía al centre 
d’Epidaure, en especial després de les plagues de 429 
a 427 a.c. que castigaren Atenes i a Roma el 293 a.c.

En honor a la deessa Higía, un artista del segle IV a.c., 
Arifró de Sició. va escriure un himne a la seva lloança, 
i diferents artistes varen esculpir-ne estàtues. Se la 
representa com una jove que alimenta a una serp que 
està enrotllada al seu cos i l’ofidi beu d’un vas que li 
presenta la deessa. 

Tanmateix, la copa aporta també per ella mateixa una significació metafòrica que 
cal remarcar. Tant en la mitologia com en les diferents religions la copa manté i 
encarna la ja tradicional dualitat que agafen tots els signes. Ho podem observar 
amb claredat en els relats bíblics: és important en el Sant Sopar però també en la 
pregària de l’hort és el calze del patiment. En el llibre de l’Apocalipsi la copa d’or 
és plena de perfums d’encens per la lloança i també els diferents àngels aboquen 
a la terra les seves copes plenes de les plagues que fereixen sense remei la hu-
manitat rebel. En els llibres sapiencials se’n fa ús amb el millor sentir metafòric: 
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Que n’ets de bella amiga meva, el teu llombrígol és una copa rodona on mai no 
manca el vi aromàtic.. (Ct 7, 3) o be; m’has ungit amb perfums, omples a vessar 
la meva copa (Sl 23, 5) 

La copa acull pel seu contingut com a símbols: el remei, allò que cura i retorna 
la salut, el servei, l’oferta, el consell, l’ús adient del medicament i de la recerca 
constant de millora, virtuts que la Farmàcia s’esforça en aconseguir per fer efec-
tiva la seva funció.

En els grans vitralls que podem contemplar en l’amfiteatre anatòmic de l’escola 
de Cirurgia, avui Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que es troben en 
la part alta de la sala podem veure con en un d’ells està centrat pel símbol de 
la professió mèdica i l’altra pel de la professió farmacèutica, signe inequívoc 
de que les dues activitats sanitàries no sols van sempre agermanades sinó que 
són imprescindibles per poder arribar a un màxim d’efectivitat i servei en la 
recuperació de la salut.

Retornant finalment a la serp i com a 
coronament del seu simbolisme; Filó 
d’Alexandra, filòsof jueu del període 
hel·lenístic, escriptor del segle primer 
i contemporani de Jesús de Natzaret, 
fa uns comentaris amplis sobre la 
interpretació al·legòrica de la serp 
en els diferents episodis de la Bíblia; 
des del Paradís fins a la ja comentada 
serp de bronze. Per l’autor la realitat 
humana és dotada no tan sols 
d’intel·ligència i de sensibilitat sinó 

també de plaer. Aquest darrer, el plaer, ha estat comparat amb la serp que pel 
seu moviment complex, s’enrotlla de cinc maneres diferents que arriben pels 
cinc sentits i ens suggereix una imatge de satisfacció i placidesa. Atribut que 
s’adapta molt bé al nostres propòsits quan la serp en els símbols de la Medicina 
i la Farmàcia guareix i també ofereix el remei i ha aconseguit retornar la salut. 
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INTRODUCCIÓ:

“On hi ha amor a l’art de curar, hi ha amor a l’home”

HIPÒCRATES

Des de l’Edat Mitjana, l’atenció benefico-assistencial a Espanya venia molt influï-
da per la concepció cristiana de què la malaltia era conseqüència d’una ofensa a 
Déu i era necessària per a la neteja de l’ànima. Aquest sentiment de culpabilitat 
i de càstig diví, va comportar unes formes d’atenció sanitària de tipus caritatiu 
especialment durant els períodes epidèmics que van fuetejar el país fins i tot 
arribar al segle XVIII.

El terme hospital, deriva de la paraula llatina “hospes” i des d’un punt de vista 
etimològic, significa hospitalitat entesa com la “prestació de cures físiques, 
psíquiques, socials i espirituals” que resulta important per a qualsevol persona. 
Fet que ha portat molts historiadors a determinar que la majoria d’aquests 
establiments es dedicaven a acollir i prestar assistència als més necessitats (1–3).

Es tractava d’establiments en els quals s’allotjava, es donava un alberg a aquelles 
persones que el necessitaven i que estaven sota l’administració d’estaments 
públics, privats o religiosos, però que sempre es regien sota criteris de caritat 
(com la solidaritat davant de la mort, la preparació al “bén morir”, l’aparició de 
diverses obres piadoses o la visió del pobre autèntic i no fingit), ajuda als més 
desvalguts i hospitalitat (2,4–15). 

En gran manera, es tractava d’hospitals urbans, però també hi havia en l’àmbit 
rural i especialment, en les rutes de peregrinació. Els hospitals van anar sorgint 
als afores de les ciutats com a necessitat d’atenció als pelegrins i aïllament dels 
malalts infecciosos, i se’ls considerava com l’últim recurs per a la curació per la 
seva concepció d’emanar efluvis malignes i fins i tot de mort (10,16).

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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Els hospitals medievals van evolucionar fins a dividir-se en dos tipus d’institucions, 
les d’asil a les persones pobres i necessitades i les dedicades a l’assistència dels 
malalts (17).

La gestió dels mateixos era portada per un administrador, responsable de la 
direcció i govern de l’hospital; l’assistència estava centrada en unes necessitats 
bàsiques d’alimentació, higiene i cures bàsiques; els professionals s’estratificaven 
entre els que realitzaven funcions pròpies d’infermeria i els que feien activitats 
auxiliars (18).

L’alimentació que es proporcionava estava basada en una dieta abundant i 
nutritiva prescrita pel metge. No solia faltar el vi com a aliment nutritiu i en 
algunes ocasions, medicinal1. El règim alimentari es componia de quatre menjars: 
una petita mossada a primera hora del matí, el menjar principal, el berenar i el 
sopar. Aquests menjars solien adaptar-se a la llum solar (18,19).

Mensualment, solia realitzar-se el rentat de la roba de l’establiment, contractant 
dones per a aquesta tasca. També s’adquirien cendres per preparar substàncies 
desinfectants per a neteja i higiene de la roba (18).

Aquests establiments estaven proveïts de llits individuals, formats per banquetes 
o taules de fusta sobre les quals es col·locaven màrfegues i matalassos revestits 
amb la roba de llit (18). Juntament amb aquests centres d’assistència, van 
aparèixer les Almoines2, que eren les encarregades més específicament de 
l’atenció dels famolencs, oferint-los menjars. Aquestes, depenien únicament de 
l’Església, aconseguint així, difondre la creença que l’almoina era l’únic camí per 
redimir el pecat (2,10,20).

Les mesures terapèutiques estaven basades en les prescripcions que el metge 
facilitava i que traslladava al farmacèutic per a la seva posterior preparació. 
L’hospitaler era l’encarregat de l’administració del preparat. Entre els tractaments 
farmacològics aplicats hi havia les purgues, els xarops, l’administració d’aigües 
destil·lades i barreges preparades amb diferents principis que eren elaborats 
amb pols o presentats com píndoles o bols embolicats amb hòstia millorant el 
sabor dels mateixos. També s’aplicaven ungüents, bàlsams i diferents foments 
com cures tòpiques. Es duien a terme també sagnies urticacions, cataplasmes, 
ènemes3 i cauteritzacions amb ferros ardents (18).

Durant el regnat dels Reis Catòlics es van fundar molts Hospitals Reials, en 
un intent per fusionar els molts existents, a fi de traslladar a l’esfera pública la 
problemàtica del col·lectiu de pobres i malalts, fer més eficient la xarxa hospita-
lària existent, i fins i tot materialitzar la idea d’unitat d’estat. Aquests Hospitals 

1.  El vi es considerava que donava calor, podia arribar a ser diürètic, podia “engendrar bons humors 
i modernitzar les persones velles”. Com es podia veure en l’alimentació que es donava als pelegrins en 
la Ruta Compostel·lana. Els preparats a base de vi també s’utilitzaven pels seus poders farmacològics, 
exemple d’això, eren les friccions amb vinagre per als reumatismes o la pruïja utilitzant la via tòpica.

2.  A Lleida es coneixia com a Pia Almoina.

3.  La mangueta estava elaborada de bufeta o sac de tripa impermeable o de cuir que portava 
incorporada una cànula feta de material rígid. L’ènema s’utilitzava tant pel seu efecte laxant com per 
a l’administració de determinats medicaments. 
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Reials es regien sota unes Constitucions en les quals es destacaven les figures 
de l’Infermer Gran i dels infermers assistencials, i les comeses que havien de 
desenvolupar cada un d’ells. Exemple d’ells són, són les Constitucions del Gran 
Hospital de Santiago de 1524 on especificaven les qualitats que havia de tenir 
el mateix (5,9,21,22).

“Item mandamos que aya un Enfermero Mayor, que sea hombre cuerdo, e de 
buena conciencia, e autoridad, el cual tenga salario competente, en cada un 
año, por razón de dicho oficio, e demás desto se le dé de comer en la dicha 
casa. El qual dicho Enfermero Mayor jure al tiempo que fuere recibido al dicho 
oficio en manos del Administrador, que él no hará ni consintirá hazer fraude, ni 
engaño, en cosa alguna de las que en la dicha casa sean. Y visitará continuo las 
enfermerías, e hará hazer las camas en su tiempo y tendrá principal cuidado 
que se visiten los enfermos, como convenga, les den de comer. Y todas las 
medicinas que le mandan dar a sus tiempos, todo muy concertado […]”

Aquest tipus d’organització es va mantenir fins i tot ben entrat el trienni liberal, 
durant el qual, com a conseqüència de la Llei de Beneficència de 1822, es va 
produir una nova reestructuració en tota l’atenció benefico-assistencial del país, 
introduint l’atenció domiciliària, que havia començat a funcionar el 1778 sense 
èxit (15,23). 

OBJECTIUS

L’objectiu de l’estudi és donar visibilitat a les persones encarregades de l’atenció 
d’infermeria a l’Hospital de Santa Maria de Lleida fins a finals del segle XVIII, així 
com la seva organització, cures i tipus de remuneració.

METODOLOGIA

La present investigació s’ha realitzat des del doble enfocament paradigmàtic, 
interpretatiu i sociocrític, per considerar-se que s’adhereix millor al tema d’estudi.

La teoria o corrent historiogràfica que sustentava millor conceptualment i 
metodològicament l’estudi prové de l’Escola dels Annales, fundada el 1929 a 
Estrasburg, fruit de la revista Annales d’Histoire Économique et Sociale sota la 
direcció de Marc Bloch i Lucien Febvre (24–30).

L’Escola dels Annales intentava no admetre aquesta història simplista i que es 
decantava per la narració dels fets esdevinguts. No hi ha una història centrada en 
un “fet” de forma superficial, sinó que s’ha d’analitzar la realitat històrica que és 
social, i que necessita el plantejament d’hipòtesi dels problemes que al llarg del 
temps han anat esdevenint (24,26,30).

L’Escola dels Annals utilitza el paradigma sociocrític per explicar la seva teoria, 
per la qual cosa s’ha considerat idònia per establir el posicionament teòric per a 
la present investigació històrica, per la seva visió de la mateixa des d’un prisma 
en el qual es té en compte els problemes d’investigació des de la seva influència 
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en aspectes col·lectius i socials reconeixent com a vàlids no només els documents 
escrits sinó qualsevol vestigi de coneixement i de l’activitat de les persones (31). 

L’espai social i històric en el qual s’emmarca aquest estudi d’investigació és el de 
Lleida ciutat; la temporal, la del període comprès entre els anys 1435 i 1792.

Es tracta doncs, d’un estudi històric de tipus qualitatiu perquè no aspira a mesurar 
les informacions sobre els subjectes de l’estudi, sinó que prova de donar-les a 
conèixer descrivint característiques i la seva influència al llarg del temps. La 
investigació històrica no busca el desenvolupament de lleis, ja que “tot el cos de 
la història no és cap altra cosa que una llarga narració”. Encara que s’emmarqui 
com a investigació qualitativa, conté dades numèriques, de tipus seqüencial per 
aconseguir un coneixement històric relatiu a la història de la infermeria (24,32–34). 

Per a la recerca de les fonts s’han tingut en compte dues característiques fona-
mentals: la fiabilitat i la seva adequació. Per a l’anàlisi de la primera caracte-
rística s’ha tingut en compte l’autenticitat de les fonts (mitjançant tècniques de 
datació i l’anàlisi de la història de la font), la depuració de la informació (utilitzant 
la coherència interna de la font i la comprovació externa de la informació) i la 
contextualització (mitjançant tècniques de classificació documental i comparant 
diverses fonts) (34,35).

Per a la segona característica, ha adquirit importància la premissa que “són 
fonts adequades per a un tema aquells conjunts documentals capaços de 
respondre a més nombre de preguntes, amb menys problemes de fiabilitat, 
de menys equivocitat o millor adaptació a les finalitats de la investigació i 
susceptibles d’usos més còmodes”. Per a la seva anàlisi s’han tingut en compte 
la demanda de la informació (quantitat d’informació precisa, varietat de suports 
i els continguts), la recopilació documental (provisió exhaustiva de fonts, recerca 
de fonts contrastables i comparables, i la possibilitat de poder analitzar-les) i la 
selecció de les fonts (jerarquització de les fonts, confrontació amb les primeres 
pressuposicions i recerca de noves en funció de les confrontacions) (34,35).

Les fonts històriques utilitzades han estat principalment les escrites no narratives 
de documents i bibliografia de referència. El tipus de fonts són directes i indi-
rectes, voluntàries i no voluntàries, seriades i no seriades segons la taxonomia 
de Júlio Aróstegui (34). Comprenent aquestes: ordenances i estatuts4, llibres de 
comptabilitat, capbreus o llibres de patrimoni hospitalari, protocols notarials, tes-

4.  Les ordenances i estatuts són documents que resulten interessants per estudiar l’organització 
interna, ens descriuen les activitats que es realitzaven, quins professionals treballaven amb les seves 
funcions; són dins del que es coneix com a fons d’establiments assistencials; els llibres de comptabilitat 
són d’interès per com descriuen l’administració dels recursos, en aquest cas, hospitalaris; els capbreus 
o llibres de patrimoni hospitalari són llibres que recollien els censos i les rendes tant d’ingressos com 
de despeses; els protocols notarials recollien testaments, donaciones,bienes de difunts que passaven 
a l’hospital o fins i tot modificacions contractuals; els testaments o llegats recollien donacions a obres 
piadoses que formaven part en gran manera dels establiments hospitalaris (tant els protocols notarials 
com els testaments formen part dels fons de protocols notarials); els llibres d’expòsits aporten un 
registre dels nens abandonats i que entraven als hospitals o altres establiments de beneficència; els 
llibres d’òbits portaven el registre de les defuncions, els béns que es deixaven a l’hospital o fins i tot 
característiques personals de la persona difunta (La majoria de llibres d’òbits estan inclosos dins dels 
arxius parroquials i s’engloben dins del que es coneix com a fons d’institucions religioses).
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taments i llegats, llibres d’expòsits i llibres d’òbits (36). Així mateix, s’han utilitzat 
diferents normatives, constitucions, ordenacions de la institució hospitalària i dis-
posicions generals de caràcter històric, social, cultural i econòmic, publicacions 
oficials, premsa i textos bibliogràfics del període a estudi.

La informació obtinguda provenia d’arxius, bases de dades i bibliografia de 
referència. Els arxius consultats han estat en la seva gran majoria nacionals, 
provincials i municipals, a causa que, al llarg del segle XIX, la gestió dels 
establiments benèfics d’Espanya va anar passant en mans dels ajuntaments i 
posteriorment, de les Diputacions. (Veure Taula 1) 

Taula 1: Arxius consultats

Font: Elaboració pròpia.

La recerca sistemàtica en bases de dades s’ha realitzat en castellà, català, 
anglès i francès; i les bases consultades han estat: Cuidin, Cuiden Plus, Dialnet, 
CINAHL, CINAHL Plus, Cuidatge, Index Digital, TESEU i ProQuest. L’estratègia 
de recerca ha seguit les recomanacions de cada una de les bases consultades, 
primer utilitzant la paraula clau individualment, i després combinant-la amb 
altres a través d’operadors boleanos.

Les referències bibliogràfiques s’han incorporat seqüencialment per ordre 
d’aparició a través del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley, seguint 
les normes de citació Vancouver el 2010. Apareixen en un ordre consecutiu al 
llarg de tot el text. Per als aclariments, reflexions i especificació dels lligalls s’han 
utilitzat els peus de pàgina. 

L’estudi i posterior anàlisi de la documentació obtinguda es duia a terme 
mitjançant el traspàs de la informació a un ordinador personal estable on es feien 
còpies, s’analitzava el contingut i classificava cronològicament per èpoques i per 

NOM DE L’ARXIU CIUTAT/MUNICIPI
Institut d’Estudis Ilerdencs (Fons de l’antic Hospital de 
Santa María)

Lleida

Arxiu Municipal Lleida
Arxiu Diocesà Lleida
Arxiu de la Diputació Lleida
Arxiu Capitular Lleida
Arxiu Històric Lleida
Arxiu Col·legi Oficial Infermeria Lleida
Arxiu General de l’Administració Alcalá de Henares 

(Madrid)
Arxiu Històric Nacional Madrid
Arxiu de la Biblioteca Nacional

Hemeroteca Digital

Madrid

Arxiu Ministeri de Justícia Madrid
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temàtiques. Les tècniques fetes servir han estat la lectura en profunditat, anàlisi 
de text i de contingut. 

La tècnica de l’anàlisi de contingut, tècnica que s’ha basat en una anàlisi 
semàntica del llenguatge, que encara que no sent aquest l’objecte en si mateix, 
sinó la realitat que pot ser inferida d’ell; busca el sentit de les paraules que 
s’utilitzen i de les categories que s’han establert (24,37,38). 

El procediment de l’anàlisi de contingut s’ha realitzat de forma sistemàtica a 
través de temàtiques establertes prèviament determinant quin era el contingut 
de l’estudi (24).

RESULTATS

Els hospitals que van sorgir al llarg de l’edat mitjana eren establiments petits, 
amb escassos recursos i amb funcions d’allotjament i d’aportació d’aliments. 
Això feia que el nombre de persones dedicades a la cura en ells fos escàs, portant 
que aquests, en la majoria dels casos, es realitzessin per matrimonis juntament 
amb l’ajuda de servents (39).

Una de les figures més antigues que es coneguin i que es dediqui a la cura és la 
de l’hospitaler-Spitaler. S’emmarca en l’edat mitjana i als establiments que van 
sorgir per a l’atenció als necessitats i als pelegrins. Es evidència que l’hospitaler 
tenia la facultat de realitzar algunes funcions administratives, així com la de 
gestionar els recursos econòmics per a petites despeses de l’establiment, dels 
quals, donava compte mensual a l’administrador del mateix. S’ocupava de 
l’assistència d’infermeria, comprenent la recepció dels malalts quan ingressaven, 
la distribució dels mateixos, el rentat i higiene de les persones asilades, la seva 
alimentació, la neteja i ordre de les quadres i el seu manteniment (5,16,40–42).

Generalment es tractava d’un home que solia estar vinculat a alguna orde religio-
sa, encara que en alguns hospitals, es podien arribar a contractar matrimonis, en 
els quals la dona era l’encarregada de la cuina, de la neteja de la roba i l’assis-
tència de les dones, l’atenció durant el seu ingrés, l’acollida dels nens expòsits, la 
seva cura i la recerca de dides per a l’alimentació i criança 5 dels mateixos. Les 
seves funcions estaven regulades a través de la contractació (en la qual s’espe-
cificava quines serien les seves funcions quant a la pràctica de cures i les seves 
contraprestacions). L’hospitaler tenia ajudants, en general laics, que l’ajudaven 
en les seves funcions. En l’actualitat, podria realitzar-se un paral·lelisme entre 
la figura de l’hospitaler com a director d’infermeria, i els seus ajudants, com els 
infermers a cura dels malalts (16,39,43–47).

Amb el temps va sorgir la figura de l’infermer, diferenciant-se quines havien de 
ser les seves funcions: l’hospitaler era l’encarregat de l’atenció dels pelegrins, i 
l’infermer l’encarregat de l’atenció dels malalts. No pot parlar-se de precursors 
de la infermeria moderna, però sí de suposar la gènesi de la mateixa ja que, 

5.  Aquest aspecte laboral pot reconèixer-se com el concepte d’identitat laboral compartida que més 
tard serà desenvolupat. 
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tret d’algunes excepcions, com les de l’infermer Simón López, no tenien uns 
coneixements tècnics ni vocacionals mínims que els capacitessin, encara que ja 
existia una orientació de servei cap als altres i una certa autonomia d’acció. En 
alguns establiments, com el de Tamarite, l’hospitaler, ja ben entrat el segle XVIII, 
continuava sent l’encarregat de salvaguardar “las ropas y alajas del Sto Hospital 
de Pobres de la Villa […].”6 (40,48–50). (Veure Document 1)

Les persones encarregades de dur a terme les cures d’infermeria a partir del 
s. XVI tenien dues funcions: la primera, dur a terme el tractaments que altres 
professionals havien prescrit (tant farmacològic com dietètic); i la segona, aplicar 
aquelles cures que els eren pròpies, com l’alimentació, la higiene corporal i cuidat 
de la pell, el vestit, el descans, les mobilitzacions, els cuidatges al voltant de la 
mort,…(9). Adquirien els coneixements a través de l’observació directa de les 
cures dutes a terme pels que eren considerats experts (9).

A més dels hospitalers, va sorgir una infinitat de figures dedicades a l’assistència 
hospitalària. Entre elles també hi havia les serventas o mancipas, subalternes 
del mateix i que rebien un salari a canvi, que es van denominar també com a 
fámulos7 o criats que també van aparèixer al llarg de l’edat mitjana (16,39,49).

Una altra figura assistencial va ser la del barber que va sorgir al segle XVI, i que 
s’encarregava de les activitats de tallar el cabell<A[cabell|pèl]>, la barba als 
malalts homes, actuava com a ajudant de cirurgià en algunes cures diàries, i els 
seus ajudants o aprenents també participaven en certes activitats quirúrgiques 
que es podien arribar a desenvolupar a l’hospital. Havien d’haver estat examinats 
pel Protobarberato8, organisme encarregat de la formació del mètode i instrucció 
de ministeriantes i sangradors. Van adquirir un cert prestigi social, especialment, 
perquè els salaris que rebien eren més assumibles per la població que el que 
tenien els metges (16,47,51–53).

Amb el temps van aparèixer els sangradors o flebotomianos9, grup professional 
que reunien figures de barbers-cirurgians. Tenien tractats propis, com el Tractat 
breu de flebotomia de Diego Pérez de Bustos 1700, la Doctrina moderna per 
als sagnadors de 1724 o el Tractat complet de la flebotomia de 1794 escrit 
per Juan Fernández del Valle. (47,54,55). El 1761 es va dictar una prohibició 
de realitzar sagnies a aquells professionals que no estiguessin aprovats pel 
Protobarberato. No va ser fins a 1804 que es va reconèixer la professió de sagnador 
a través d’una Reial Cèdula, delimitant els seus límits en la realització del seu 
exercici professional en l’àmbit de la sagnia, l’extracció de dents, l’aplicació de 
sangoneres i vesicatoris, i l’aplicació de ventoses (55,56). El 1830 canvia la 
seva denominació per la de Ministrantes i que el 17 de desembre de 1862 van 
redactar el “Reglament per al règim de la societat de Ministrantes” (57,58).

6.  A.C.L. Visites pastorals. Inventari de l’Hospital de Tamarite realitzat el 19 d’agost de 1783, 
f138v-r.

7.  Segons la Reial Acadèmia Espanyola, era el criat domèstic.

8.  El Protobarberato va ser suprimit per Reial Cèdula del rei Carles III el 13 d’abril de 1780.

9.  Es tractava de persones que tenien per ofici sagnar, és a dir, realitzaven una incisió a la pell que 
permetia la sortida dels líquids que estaven continguts en un espai del cos.
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Les llevadores o comares van començar la seva reglamentació amb una disposició 
de 1750 que els imposava un examen davant del Tribunal del Protomedicato. 
Prèvia a aquesta regulació, les llevadores estaven en un grup de “professionals” 
a mig camí entre el saber científic i el popular. Van arribar a tenir manuals propis 
d’assistència per a les cures d’infermeria com és el llibre Arte de las Comadronas 
o Madrinas y del Regimiento de las Preñadas y Paridas de los Niños de 1541 
elaborat per Damián Carbón (47,51,55).

“Las que soliciten aprobarse de parteras ó matronas serán examinadas en un 
solo acto teórico-práctico, de la misma duración que el de los sangradores, 
de las partes del arte obstetricia en que deben estar instruidas, y del modo 
de administrar el agua de socorro á los párvulos […] en la inteligencia de que 
debiendo admitirse solamente á este exercicio á viudas ó casadas, deberán 
presentar las primeras certificación de hallarse en aquel estado, y las segundas 
licencia por escrito de sus maridos, además de la fe de bautismo, y, de su 
buena vida y costumbres, dada por el Párroco, informacion de limpieza de 
sangre, y de práctica de tres años con Cirujano ó partera aprobada, que se ha 
de recibir en las mismas circunstancias que las de los sangradores” (54,59).

Per conèixer els responsables de les cures durant alguna cosa més de dos segles 
a Lleida, s’han estudiat lligalls pertanyents tant l’Arxiu Diocesà de Lleida, l’Arxiu 
Municipal de Lleida, a l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Arxiu Capitular 
de Lleida, per ser aquests en on es conservaven documents relacionats amb 
despeses a nivell hospitalari, actes de les Juntes de l’Hospital, correspondència 
entre administracions diverses i fins i tot relacions entre els diferents professionals 
que estaven implicats en les cures. 

S’han pogut identificar diversos professionals amb funcions concretes com les 
d’assistir a les quadres, la realització de sagnies, la pràctica de les primeres 
cures, l’administració de medecines i enterrament dels malalts.

Els primers Spitalers de l’Hospital de Santa Maria identificats el 1450 van 
ser Anthoni Gai i Domingo Bertran (que substitueix a l’anterior quan mor), 
encarregats de netejar la roba, tenir l’edifici net i atendre tant als malalts com als 
pobres segons “son poder i saber” pràctic, rebent a canvi dotze lliures jaqueses i 
manutenció10(40,60,61). (Veure Document 2)

Els professionals identificats dedicats a les cures a l’Hospital de Santa Maria 
al llarg d’aquest període han estat 113, dels quals van existir 15 matrimonis. 
En aquest total de cuidadors està també inclosos 5 infermers identificats pel 
Dr. Pifarré a la seva tesi elaborada a partir dels Llibres Sacramentals de l’Arxiu 
Parroquial de Sant Joan que consten desenvolupant el seu treball en el centre 
hospitalari (62). 

Aquests professionals tenien denominacions diverses, com les d’infermer, 
infermera, ajudant d’infermer, i que en alguns casos es lligava a una tradició 
familiar.

10.  CAT A.M.L. Llibre de Seguretats, reg. 329, f. 211v.
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En els registres compresos entre els anys 1617 i 1630 de pertanyents a la 
Pia Almoina, eren procuradors de l’hospital Jaume Oller, Pere Cuberes, Fransch 
Roca i Joan Pau Corbella11. Dos anys més tardes, el nou procurador de l’hospital 
va ser Joseph Farra12. Tots ells eren eclesiàstics.

No és fins al febrer de 1631 en la que apareix la figura d’Angela Solana, com 
a infermera que servia a l’establiment fins al març de 1632 a raó de 7 lliures 
l’any13. A partir d’aquella data, apareixen homes i dones, matrimonis o sols, 
desenvolupant funcions com infermers o infermeres. 

“Salaris 1634 […] Enfermer Joan Giralt: 3 lliures 10 sous per sis mesos.

He pagat Ana Ulalia Estenera enfermera per part de 1633 y tot 1634 fins al 4 
de maig 1635: 13 lliures […]”14

L’any 1635 s’identifica la figura del barber en la persona de Simon Soriano, 
amb un salari anual de 30 lliures; al costat d’ell, apareix Ana Estenera com a 
infermera al llarg de 8 mesos, amb un salari molt menor (unes 8 lliures a l’any).

“Salaris 1635 […] He pagat a Simo Soriano barber en dos vegades trenta 
lliures que tot dit any 1635: 30 lliures […]

Enfermera Ana Estenera per 8 mesos a 8 lliures lo any: 5 lliures 6 sous 8 diners 
[…]”15

La figura de l’infermer major, Pedro Martines, apareix dos anys més tard junt 
la de l’ajudant d’infermer, Jaume Plerosa, amb un salari el primer de 10 lliures 
anuals, mentre que el segon rebia 7 lliures16.

“Salaris 1638 […] Enfermer Pedro Martines per tres mesos y mig: 3 lliures 14 
sous.

Enfermer Miquel Giralt per 8 meses y seis dies: 6 lliures 16 sous 4 diners

Ajudant enfermer Jaume Plecosa: 2 lliures 2 sous 6 diners […]”17

Aquestes figures es van mantenir al llarg dels anys, com es pot apreciar en el 
registre de despeses per a l’any 1640.

11.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 16 v, 40 r, 65 r, 89 r, 107 r, 125 v, 151 v, 180 r, 208 r, 240 v.

12.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 315 v, 351 v, 390 r, 427 r, 463 r, 497 v, 527 v, 555 v.

13.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 285 r.

14.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 390 r.

15.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 427 r.

16.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 497 v.

17.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 527 v.
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“Salaris 1640 […] Enfermer Martin Soldat per 6 mesos: 5 lliures 12 sous.

Enfermer Major Pere Grau per 4 mesos y sis: 4 lliures 6 sous”18

A mitjans del segle XVII, l’hospital comptava amb un infermer i una infermera, els 
quals rebien 100 lliures com a salari anual19.

Durant els anys 1656 al 1660, apareix en els registres de comptes de l’hospital 
com procuradors van estar Juan Batiste Sala i posteriorment, Francisco Canuy 
(aquest, l’any 1661 apareix també com a prior)20, Andreu Miró (també apareix 
com a prior) entre els anys 1668-1669 i Joan Galey (també era prior) de 1669 
a 1673. L’any 1658 apareix registrat el salari anual de l’infermer, que era de 5 
lliures21, passant 8 lliures l’any 166122.

Al llarg dels anys següents destaca el fet que ja apareixen matrimonis que van 
treballar a l’hospital de forma conjunta. 

“Salaris 1662 […] Fas data de divuit lliures he pagat a Ramià Calsinell y Teresa 
Calsinell enfermer y enfermera per anar servit del primer de maig de 1661 i 
fins lo darrer de abril de 1662: 18 lliures.

[…] Fas data de nou lliures doscents vint i dos sous sis diners he pagat a Ramon 
Sanso y Maria Àngels Sanso de la vila de Tarrega per aver servit de enfermes 
quatre mesos y mig que son maig, juny, juliol, agost, fins mig setembre a raho 
de quinze lliures los dos […]”23

Encara que continuen apareixent dones en els registres com infermeres sense 
associar-se a la figura d’un home o marit, exemple de la qual cosa el tenim en els 
registres per a l’any 1663 i el 1665.

“Salaris 1663 […] Enfermer Joan Gibert: 9 liures 8 sous 4 diners per sis mesos.

Enfermera Isabel Martiney: 8 liures desde 9 de […] de 1662 fins als 9 de dit 
mes de 1663[…]”24

“Salaris 1665 […] Enfermer Esteban Alimelis Milanes: 10 lliures lo ani.

Enfermera Catalina Bortolana viuda: 5 liures. Desde la concepció fins a 18 de 
maig.

18.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 083/323. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1617-1640). f 555 v.

19.  H.C.S.V.P. Tarragó Prim, Agustin en “Notícies sobre la Beneficència a Lleida”. Lleida, 1891: 17. 

20.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 185 r.

21.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 75 v.

22.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 185 r.

23.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678).f. 205 r.

24.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 238 v.
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Joan Ambrosio y Isabel Ambrosio per aver servit de enfermes desde 18 de maig 
fins 18 de agost: 3 lliures 5 sous”25

En algun dels registres dels Llibres de Comptes del Hospital General de Lleida, 
apareixien també especificades les funcions que havien de realitzar les persones 
que realitzaven les cures, com pot observar-se en els salaris de l’any 1666, en 
els quals apareix Pere Piu Bagos rebent un sou de 10 lliures per “curar i sagnar 
els pobres malats” 26.

Durant aquesta dècada, el salari de l’infermer a l’Hospital de Santa María solia 
ser d’alguna cosa més d’unes 30 lliures anuals, que es va mantenir fins i tot fins 
a la següent dècada27 28.

“Salaris 1667 […] Fas data de vinti nou lliures sis sous quatre diners he pagat 
Ambrosio Sanchez per lo salari de enfermer per nou mesos […]”29

“Salaris 1670 […] Enfermer Pere Rosell y Maria Rosell: 26 liures”30

L’any 1674, el salari es va mantenir com pot veure’s en el registre de les despeses

“Salaris 1674 […] Fas data a Juan Ribo y Margalida Ribo per aver serbit de 
enfermes sinc messos sis lliures deu sous: 11 lliures 10 sous”31

En algunes ocasions, el salari dels infermers es complementava amb retribucions 
en espècies, com va ocórrer el 1679, en què a Pere Simon se li van pagar 6 
lliures i 4 sous per mes a més d’una cuartera de blat32. Entre els anys 1679 i 
1681, el prior de l’hospital va ser Joseph Barada.

Resulta curiós que per als anys 1683 i 1684 no estan especificats en la despesa 
ordinària els salaris de l’infermer i infermera que assistia a l’hospital. El Prior per 
a aquells anys era Jaume Falcó33 . Aquest fet es modifica en els registres de l’any 
1686, que apareix la figura de la infermera amb un salari de 4 sous cada dia, la 

25.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678).f. 291 v.

26.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 316 v.

27.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 500 v.

28.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 369 v.

29.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 250 v.

30.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 440 v.

31.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 084/324. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1656-1678). f. 536 r.

32.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 085/325. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1679-1681).f. 67v.

33.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 086/326. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1683-1693). f. 5 v (1683); f. 26 v (1684); f. 486 v (1685).
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qual cosa suposava un total de 73 lliures a l’any34. Aquest sou es va mantenir en 
el període entre 1686 al 1692.

Dels apunts de despeses per salaris de l’any 1703 interessa destacar que els 
infermers cobraven 4 lliures amb 8 sous per cada malalt que enterraven. És un 
període corresponent a la Guerra de Successió, pel que se suposa, que el nombre 
de difunts va haver d’augmentar.

“Salaris 1703 […] Item al enfermer catorce lliures cada mes cent seixanta y 
vuyt lliures. […] Item al enfermer per cada pobre difunt que enterrarà. Se han 
mort aquest any 44. 4 lliures 8 sous […]”35

El sou es va mantenir tant per als anys 1704 i 1705 per a l’infermer. L’any 1706, 
el sou s’augmenta a 42 lliures el mes36. No s’especifica el motiu de tal canvi, però 
podem suposar que correspon a un moment del procés bèl·lic bastant àlgid. Per 
a aquell any, el Prior era Pere Llobera.

L’aparició de la dona infermera contractada per dur a terme cures apareix 
reiterativament al llarg de les anotacions de despeses de l’Hospital de Santa 
Maria, fins i tot arribant a proposar la necessitat d’una ajudanta per a ella, com 
va ocórrer el 25 de febrer de l’any 1706.

“Die 25 fegruary 1706 […] Fonch deliberat per aclamació se passe a dita 
nominació el nomenaven a la persona del Sr. Pere Llobera vicari modern del 
mateix hospital […] Tabe fonch proposat que la enfermera de dit hospital no pot 
portar el treball que uny se deu suportar en lo sisten; y que perso necessite de 
una criada que hi arrife aneria lantse a esta una soldata competent.

Fonch deliberat que per lo espay de un any que comensa a corre als 15 dels 
correros se dona a dita criada, so per ella a dita enfermera”37

34.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 086/326. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1683-1693). f. 486 v (1686).

35.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 087/327. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1703-1706). f. 315 v. Any 1703.

36.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 087/327. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1703-1706). (No el tinc foliat). Any 1706.

37.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 104/344. Residu de Deliberacions de 1693 a 1707, f47r.
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Taula 2: Evolució del salari mensual dels infermers a l’Hospital de Santa Maria 
de Lleida al llarg del segle XVII i XVIII

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’Arxiu Municipal de Lleida. 
Fons Pia Almoina. Llibres de Comptes de l’Hospital General de Lleida i de l’Arxiu Institut 
d’Estudis Ilerdencs. L’escala dels anys no és progressiva ja que es disposaven dades per 
a aquells anys.

Durant aquest període iniciat el 1712, existeixen referències que la figura de 
l’apothecari, Domingo de Dios, havia d’administrar els medicaments planificats 
pels metges tant als pobres com als treballadors de l’hospital, entre qui es 
trobaven els infermers. Se li dona l’autorització per un període de tres anys, que 
se li van renovant en diverses ocasions.38

“Capitulació sobre la sisten […] de medicines. [...] Primerament espactat, y 
convingut entre dites parts, que sia Domingo de Dios per termini de tres anys 
contadors del dia quatre del corrent mes, y convenient manipulades segons art 
de apothecari, y receptaran los metges, y sirurgians que visitaran les persones 
malaltes en dit hospital pera sa curació, sens atendrer sis son pobres, o riques, 
esclesiastiques o seculars de qualsevol estat, grau, o condició que sien; menos 
aquelles medicines que sian sisten pera dar uncions en forma als infectes de 
morbo galich y acabaran lo dia tres de luliol del any 1720 dega donar totes 
les medicines necessaries [...] Declarant lo antecedent capitol es convengut y 
pactat entre dites parts, que de les persones malaltes desobre expressades, sols 
sen sisten los soldats, que tindran plassa viva en servey del Rey tot lo temps 
que en la present ciutat hi haura hospital Rl acont tingan los dits soldats la 
deguda assistenia en les malalties [...] espactat, y concengut, que dit Domingo 
de Dios dega donar les medicines segons lo tenor dels sobredits primer, y segon 

38.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 105/345. Deliberacions de la Junta de 1712-1735, f 6v-7r-
6v-7r.
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capitol al Prior, casera, escola, o, crat del mateix, vicari, enfermer y enfermera, 
y demes servents del dit hospital general”39

Per a aquell mateix any, es van establir les obligacions que el vicari de l’Hospital de 
Santa Maria havia de tenir respecte al registre d’entrades dels malalts. Important 
era que l’infermer abans de col·locar-lo en un llit, havia d’avisar el vicari perquè 
registrés la roba que portava o les seves pertinences. 

“Item sapie dit Prior que lo vicari de dit Hospital ha de escriurer, y continuar 
en un llibre tota la roba portaran los pobres que aniran entran en dit Hospital 
designaran la pessa per pessa; Y que lo enfermer no sist per llit, asiste malalt 
que entraran, sens avisar al dit vicari per a que este pugue escriurer, e designar 
dita roba als malalts sens avisaro, a dit Vicari pera que pague anotaro en son 
llibre [...]”40

Segons el llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida l’any 1712, l’infermer 
del mateix va cobrar per sis mesos 168 lliures,41 calculant-se en unes 21 lliures 
per mes. El Prior en aquells moments de l’Hospital era Jaume Falco, passant el 
1713 a ser Geronim Oliver.

El 1715 van passar a ocupar el càrrec d’infermers Albert Soriaga i la seva dona 
amb un sou de 13 lliures al mes42, per la qual cosa se’ls havia reduït el salari 
respecte als anteriors. Al llarg dels anys 1718 al 1722 no s’especifica als llibres 
de comptes el nom dels infermers que treballen en l’Hospital, encara que sí el 
salari43 que rebien i que es va mantenir durant un temps. Es dedueix per la data, 
que durant aquest període es van mantenir com infermers de l’establiment Albert 
Soriaga i la seva dona. 

L’any 1721, mantenint-se com Prior de l’Hospital de Santa Maria Geronim Oliver, 
l’infermer i la infermera de l’hospital, a més del seu salari de 144 lliures anuals 
per a ambdós, van rebre dues roves d’oli i dotze càrregues de llenya, suficients 
per subsistir durant un any44. Situació que es va repetir dos anys més tardes i 
que es va mantenir durant l’any següent, així com l’assignació d’oli i de llenya4546 
per a ús propi. 

39.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 105/345. Deliberacions de la Junta de 1712-1735, f 6v-7r-
6v-7r.

40.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 105/345. Deliberacions de la Junta de 1712-1735. f 12 v

41.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 088/328. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1712-1722). (No el tinc foliat). Any 1712.

42.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 088/328. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1712-1722). (No el tinc foliat). Any 1715.

43.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 087/328. Deliberacions de la Junta de 1712-1722. No 
foliat.

44.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 087/328. Deliberacions de la Junta de 1712-1722. No 
foliat.

45.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 089/329. Deliberacions de la Junta de 1722-1728. f 85r

46.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 088/328. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1712-1722). f. 4v. Any 1721.
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“Item al enfermer y enfermera per son salari de asestir als malalts en lo presente 
any de 1723 de 144 libras.

Item als dits enfermer y enfermera dos arrobes de oli, y dotse carregues de 
llenya uma per cada mês “ 47

Aquesta doble remuneració apareix repetitivament als llibres com va passar l’any 
1729. Aquell any, el Prior era Ramon Naval, i al costat d’ell apareixien les figures 
del cirurgià, de l’apotecari, del vicari (Sr. Agustín Baro), del pastor de cabres, del 
majordom, del secretari i de la criada.

“[…] A los enfermers per son salari a dotze lliures per cada mes per lo present 
any son: 144 lliures

Als enfermes per dos arrobes de oli per dit any a divuit els arroba: 30 lliures 
12 sous

Als dits enfermes per dotze carreges de lenya de per vintiquatre quintas a quare 
sous lo quinta: 40 lliures 16 sous […]”48

En la dècada dels anys trenta, l’infermer de l’hospital va haver de manifestar a 
la Junta que li resultava insuficient les càrregues de llenya per escalfar l’aigua 
necessària per realitzar les sagnies de peus, per la qual cosa se li va augmentar 
a sis càrregues més. 

“Dia 22 septembre 1730. [...] Item fonch proposat que lo emfermer exposa 
a vos que ab la llena se li dona no te la bastant pera acalentar la aigua se ha 
menester la assistenciade les sangries de peus [...] Acorda y dellibera dita 
Junta que al emfermer se li dona cada anÿ sis carrones mes de llena per la 
molta que gaste en acalentar la aÿgua pera les sangries de peus”49 

La Junta, l’any 1732 va proposar de donar una gratificació tant a l’infermer com 
a la seva dona per la bona pràctica que estaven duent a terme a l’hospital quant 
a l’assistència dels malalts.

“Item fonch proposat que lo treball solicituo y diligencia ha tingut lo enfermer 
aquest anÿ es adjudat de sa muller es estat gran ÿ en notable benefici de 
es malalts que mereis dona son salari alguna assistir, se proposa delibere lo 
pahedor. Acorda ÿ delibera dita Iltre Junta que al enfermer no per aument de 
salari si per via de assistir en vista del molt se aplique ell ÿ sa muller en servir al 
Hospital la puntualitat diligencia y sisten, se li dona fora del salari quincun anÿ 
per via de assistir sens que per es que de exemplar ÿ durant lo beneplassii sis 
quarteres de Blat comensant en lo anÿ 1733 ab que sa muller haja de assistir 
en servir als malalts en la assistencia que fins avuÿ ha fet” 50

47.  CAT AML. Fons Pia Almoina. VOL 089/329. Deliberacions de la Junta de 1722-1728. f 48 v

48.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 090/330. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1729-1735). f.13r.

49.  CAT AML. Fons Pia Almoina. Deliberacions de la Junta de 1712-1735. VOL 105/345, f.42v. 
Datat el 20 de setembre de 1732.

50.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina. VOL 105/345, Deliberacions de la Junta de 1712-1735. Datat 
el 13 de desembre de 1732, f.42v.
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Aquell any, els infermers de l’Hospital de Santa Maria eren Francisco Comes i la 
seva dona Teresa Comes,51 apareixent també l’any 1735 amb una remuneració 
per sis mesos de 72 lliures52 juntament amb oli i llenya. Aquell any, treballaven 
comcirurgians Bernat Blet i Joan Lapenya.

“[…] Item fas data de setanta dos lliures he pagat a Francisco Comes enfermer 
per lo salari dels 6 mesos a 12 lliures lo mes: 72 lliures.

Item no fas data de dotze lliures devuit sous he entrgat al dit enfermer Comes 
per 3 quarteres de blat a 2 lliures 8 sous quartera, una arroba de oli a 2 lliures 
2 sous la arroba y 18 quintas de llenya a 4 sous lo quintà per los 6 mesos ly 
pertany dita cantitat, pues reha donat de gasto comu […]” 53

Una any més tard, al llistat dels salaris queda molt ben descrita la plantilla de 
l’Hospital de Santa Maria, quedant composta pel Rdo. Joseph Miranda, el Rdo. 
Josep Felip, els cirurgians Bernat Blet i Joan Lapenya, el cirurgià supernumerari 
Manuel Gil, l’apotecario Domingo de Dios, el Rdo. Joseph Querol, el procurador 
Nicolau Picons, els infermers Francisco Comes i Teresa Comes, el pastor de 
cabres, el Prior i les criades Teresa Cendra i Teresa Roig.

“Salari 1736 […] fas data de coranta lliures he pagat al Rdo Joseph Miranda 
per la condupta del pnt any de 1736.

[…] fas data de coranta lliures he pagat al Rdo Josep Felip per la conducta del 
pnt any de 1736.

[…] fas data de quinsa lliures he pagat a Bernat Blet Cirurgia per la conducta 
del pnt any de 1736.

[…] fas data de quinsa lliures he pagat a Joan LaPenyat Cirurgia per la conducta 
del pnt any de 1736.

[…] fas data de quinsa lliures tinc pagades a Manuel Gil Cirurgia supernumerari 
per la condupta del pnt any de 1736.

[…] fas data de cent sinquanta lliures he pagat a Domingo de Dios apotecari 
per la condupta del pnt any de 1736.

[…] fas data de sinc lliures he pagat a Rdo Joseph Querol per lo salari de 
secretari.

[…] fas data de sinc lliures he pagat a Nicolau Picons procurador ad littes.

Item fas data de cent coranta y quatre lliures tinc pagades al enfermer, es a 
saber al […] francisco Comes novanta y sis lliures per aver servit vuit mesos al 
Hospital a 12 lliures lo mes, a Joan Pinell dit lo Mallorqui 12 lliures per aver 

51.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 090/330. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1729-1735). f.147r.

52.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 090/330. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1729-1735). f.273r.

53.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 091/331. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1735-1738). f.30r i 30v.
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servit al Hospital lo mes de […] de enfermer y a Teresa Comes viuda de fran-
cisco 36 lliures per aver servit octubre, sisten, desembre a 12 lliures lo mes.

Item no fas data de devuit tinc pagades al enfermer, 13 lliures 16 sous per lo 
valor de sis quarteres de blat a raho de 2 lliures 6 sous he entregat al enfermer 
a mitja quartera cada mes y quatre lliures quatre sous per lo valor de dotze 
pitxells de oli a un pitxell cada mes ly dona lo hospital ni de 36 quintas de 
llenya que lo Hospital y done, pues ara gaste la llenya tot de gasto comu […] 
dic 18 lliures.

Pastor de cabres: 108 lliures.

Criada Teresa Cendra, Teresa Roig: deu lliures y una camisa 

Prior: 50 lliures […]”54

Teresa Comes va emmalaltir durant un mes el 1738, durant el qual no se li va 
pagar el seu salari, la qual cosa dona peu a considerar que se’ls contractava per 
obra. Aquell mateix any i el següent, es va registrar el pagament a Albert Sorriaga 
com a infermer jubilat, així com el lliurament de 48 lliures a Lorenzo Gonzales 
pels seus serveis de vuit mesos com a infermer extraordinari55.

“Salari 1738 […] Item fas data de cent trenta y dos lliures é pagat à Teresa 
Comes y no mes pues á estat un mes malalta y en exe mes no é pagat: 132 
lliures.

Item é pagat à Albert Sorriaga enferme jubilat setze lliures setze sous: 16 
lliures 16 sous”56

Teresa Comes o Corbella va continuar sent infermer després d’enviduar l’any 
1737.

“Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de pobres malalts 
seculars de la present Ciutat de Lleyda donat per mi Anton Sabater […] y Rector 
de dit Hospital en lo present any de 1739 […] Item fas data de cent coranta y 
quatre lliures e pagat a Teresa Corbella ÿ ans Comes per lo salari de enfermera 
à raò de dotze lliures lo mes en lo present any de 1739: 144 lliures. […] Item 
fas data de sis quarteres de blat ni de dotze pitxells de oli e entregat a Teresa 
Corbella ans Comes per aver […] donat de la provisió comuna de la casa”57 

Sent Prior Anton Sabater l’any 1740, es va registrar el pagament del salari a 
Teresa Corbella per assistir durant tres mesos com a infermera de l’establiment, 
sense especificar si es tractava de la dona de l’infermer. Aquesta Teresa Corbella, 
és la mateixa dona que va aparèixer anys abans com Teresa Comes, que el 1737 

54. CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 091/331. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida
(1735-1738). f.159v. 

55. CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 092/332. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida
(1739-1746). f.37-39.

56. CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 091/331. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida
(1735-1738). f.351v. 

57. CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 093/333 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida.
f.22r-f.22r-23v.
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va enviduar. El seu salari era de 9 lliures al mes, com pot veure’s en l’apunt per a 
l’any 1742, a més de donar-li sis cuarteres de blat de moro juntament amb oli58.

“Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de pobres malalts 
seculars de la present Ciutat de Lleyda donat per mi Anton Sabater […] y Prior 
de dit Hospital en lo present any de la Natividad de Jesucrist de 1740[…] 
Salaris 1740 […] Item enfermera Teresa Corbella cent vint lliures e pagat es 
a saber gine, febre, mars y abril a 12 lliures per cada mes, los restants vuit 
mesos a nou lliures lo mes dic: 120 lliures […] Item as data de trenta lliures è 
pagat à Frani Bernardina per aver servit de enferme supernumerari à 6 lliures 
lo mes […]”59

Quatre anys més tard, el que crida l’atenció dels salaris que tots els treballadors 
pateixen un descens en la seva remuneració a excepció de la infermera Teresa 
Comes o Corbella, que es manté en les nou lliures al mes juntament amb la seva 
part de llenya i oli60.

De 1739 a 1744 no és possible conèixer els salaris en no haver-hi documentació 
sobre això en l’Arxiu Municipal de Lleida. A partir de llavors el format en com es 
justifica el salari dels treballadors dins de la despesa ordinària es modifica i fins 
i tot també s’uneixen els salaris de diferents professionals. Un exemple d’això, és 
que en algun dels registres inclouen en el mateix pagament tant l’infermer com 
el cabrer, per la qual cosa no queda clara ni la seva remuneració ni si tenien 
funcions gaire diferents. 

“Any 1747 […] Mes maig Enfermer Josep 9 lliures 15 sous; altre enfermer y 
cabrer 18 lliures […] Mes juliol Enfermer y cabrer 27 lliures 15 sous” 61

L’any 1745, la infermera que treballava a l’hospital se li va donar oli i llenya per 
mantenir la llum necessària per vetllar les quadres dels malalts, la qual cosa 
suposava que guanyaria unes 12 lliures.

“[…] A la enfermera donarli lo que se li dona […] perque se fa lo gasto y lo 
oli y llenya perque se li fa menjar a part y mantenir llum per anar y venir a les 
quadres en la nit llevantli solament sis quarteres de blat, que se li aumentaren 
lo any 1733 guanyarie 12 lliures […]”62

Resulta curiós com independentment del sexe de la persona que cuidava, el 
salari era el mateix, nou lliures al mes, que ja se li pagaven anteriorment a Teresa 
Comes o Corbella, fins i tot havent passat diversos anys, com per exemple, en 

58.  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 092/332. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1739-1746). f.313v.

59.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 092/332. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1739-1746). f.130v. 

60.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 092/332. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida 
(1739-1746). f.559v. 

61.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 093/333. Llibres de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1739-1749). (No tengo recogido el folio).

62.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, VOL 106/346. Actes de la Junta de l´Hospital (1740-1778). 
f10v-11v.
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l’any 1747 amb la retribució donada als infermers Josep Casalet i Batiste Arnes, 
o la de l’infermer per a l’any 1749 en virtut d’assistir als malalts63 a raó de nou 
lliures més oli i llenya.

“Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels dels pobres 
malalts seculars de la present Ciutat de Lleyda donat per mi Anton Sabater […] 
y Prior de dit Hospital en lo present any de la Nativitat del 1747[…] Cent vuit 
lliures e pagat per lo salari de enfermer a raho de nou lliures lo mes, no contant 
los dues quintas de llenya a cada mes y lo pitxell de oli a Antonio Larrosa pues 
eá patat del gasto comu: 108 […] A data seixanta tres lliures set sous y sis per 
aver asistit sinc mesos de enfermer a Josep Casalet 9 lliures 15 sous lo mes y 
un mes y mitg a Batiste Arnes a 9 lliures 15 sous lo mes”64

Un any més tard, a l’Hospital de Santa Maria van deixar serveis com infermers 
Antonio Larrasa, Franc Narza, Anton Cases i Batiste Arnes65, aquests tres últims, 
durant períodes curts de temps. 

L’aparició lliga tant de l’infermer i com del cabrer en els registres de despeses 
torna a succeir l’any 1749, en què aparèixer junts, i en el que sorgeixen les 
figures de l’infermer supernumerari, amb un salari d’alguna cosa més de sis 
lliures, i la del barber amb 15 lliures.

“Any 1749 […] Mes juny: Enfermes 22 lliures 3 sous 4 diners […] apotecari 
100 lliures 12 sous […] vicari 42 lliures […] enfermes 108 lliures […] enferme 
supernumerari 6 lliures 13 sous […] mossa 6 lliures […] morlins 25 lliures […] 
barber 15 lliures […]”66

Entre els anys 1752 i 1757 es van succeir cronològicament com infermers 
Joseph Molins, Antonio de la Rosa, Bepa de la Rosa, Emanuel Macia, Francisca 
Miranda, Anton Torres, Jacinto Brunet, Agusti Altadill, Jaume i Maria Sans67. 

“Comptes del Hosp G de la Mare de Deu dels Angels de pobres malalts […] de 
la ciutat de lleyda del any de 1754 donats per Nicolau Penella pbre Prios en dit 
any […] fins data de quatre lliures quatre sous a Francisca Miranda per assistir 
ha servit de infermera en desembe a 6 sous lo dia: 4 lliures 4 sou […]”68

Per a l’any 1756 crida l’atenció, que malgrat que Jaume Sans i Maria Sans fossin 
matrimoni, en el registre de despeses, el seu salari apareix per separat; no sent 

63.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 094/334 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
f.119v.

64.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 094/334 Llibre de Comptes de l´Hospital General de Lleida. 
f.21v.

65.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 094/334 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
f.65v.

66.  CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 093/333. Llibres de comptes de l´Hospital General de Lleida 
(1739-1749). (No tengo recogido el folio).

67.  CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 095/335. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1752, 1754,1756 i 1757 (No tinc la foliació). 

68.  CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 095/335. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida. 
1754 (No tengo la foliación).
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el mateix per a l’any següent en què apareixen conjuntament i la seva suma 
ascendeix 216 lliures69.

“Comptes del Hosp G de la Mare de Deu dels Angels de pobres malalts […] de 
la ciutat de lleyda del any de 1756 donats per Nicolau Penella pbre Prios en 
dit any […] a Jaume Sans per son salari de infermer data de cent y vuit lliures: 
108 lliure […] a Maria Sans per son salari de infermera data de cent y vuit 
lliures: 108 lliures”70

Agusti Altadill figura l’any 1759 no com a infermer sinó com a practicant, al 
costat de Jaume i Maria Sans, i Antonio de la Rosa que continuen sent infermers 
de l’hospital. I un any més tard, s’afegeixen Elena Carbonell i Ignes Parral com 
criades de l’establiment71. A ells, s’afegeixen un any més tard com infermers 
Bertran i Anastasia Marcellach, Antonio Sallo, Joseph Canut i Joan Tort l’any 
176172.

És cridaner de la figura d›Agusti Altadill, que al llarg de la seva trajectòria 
professional a l’Hospital de Santa Maria va canviant la seva categoria laboral, 
arribant a aparèixer en l’any 1762 com a assistent de quadres, sagnador i 
administrador de medicacions.

“[…] Item fas data de cent vint lliures á Agusti Altadil per son salari de Assisten 
de las Quadras, assistir medecinas, sangrar, y curar mangiulas en 1762 […]”73

Durant els tres primers tres mesos de 1763, es van necessitar un major nombre 
d’infermers (sumant un total de 25 infermers), per fer front al pas de les tropes 
franceses per la ciutat de Lleida. Aquests van ser contractats fins i tot per dies, 
com Joseph Altadil que el van contractar per 24 dies per assistir les quadres74. 
(Veure Taula 3) Además, apareix entre el llistat l’infermer gran, a la figura de 
Jaume Forn, sense especificar quines eren les seves funcions75.

69.  CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 095/335. Llibre de comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1757 (No tinc la foliació).

70.  CAT. AML Fons Pia Almoina, VOL 095/335. Llibre de comptes de l´Hospital General de Lleida. 
1756 (No tengo la foliación).

71.  CAT SAIEI. Lligall reg. 602. Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de 
la Ciutat de Lleyda de l’any 1759 sen Prior Nicolau Penella Pbre, de Vilanova de Bellpuig. f. 87r.

72.  CAT SAIEI. Lligall reg. 602. Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de 
la Ciutat de Lleyda de l’any 1759 sen Prior Nicolau Penella Pbre, de Vilanova de Bellpuig. f. 90.

73.  CAT SAIEI. Legajo reg. 602. Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de la 
Ciutat de Lleyda del any 1759 sen Prior Nicolau Penella Pbre, de Vilanova de Bellpuig. f. 76.

74.  CAT SAIEI.. Lligall reg. 602. Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de 
la Ciutat de Lleyda de l’any 1759 sen Prior Nicolau Penella Pbre, de Vilanova de Bellpuig. f. 80.

75.  Ibidem.
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Taula 3: Llistat d’infermers contractats entre el 21 de gener i el 27 de maig de 
1763 a l’Hospital de Santa Maria per assistir les tropes franceses.

Cognoms, Nom Període
Altadil, Joseph 24 dies
Moragues, Pau 1 mes
Raventós, Vicen 42 dies
Sort, Jaume 19 dies
Vila, Thomas 3 dies
Casanovas, Jaume 2 dies i mig
Girbos, Ventura 14 dies i mig
Miranda, Maurici 9 dies i mig
Batague, Baptista -
Lopez, Andreu 20 dies
Gardeny, Geroni 14 dies
Borres, Vicent 4 dies i mig
Bragós, Geroni 23 dies i 1/3 de dia
Rozacarda, Pere 6 dies i mig
Miranda, Anton 20 dies i mig
Sans, Anton 15 dies i mig
Foguet, Joan 8 dies
Argona, Jacint 41 dies i mig
Miranda, Maurici 9 dies i mig
Foget, Joan 11 dies
Rosacarda, Pere 9 dies i mig
Pena, Pau 17 dies i mig
Forn, Jaume 30 dies
Artigalas, Ignasi 17 dies
Capons, Segó 2 mesos i 10 dies

Font: Elaboració pròpia.

Com a conseqüència d’aquestes greus necessitats que tenia l’establiment, el 3 
de febrer, es va exonerar Agustí Altadill, considerar-ho “persona hàbil i de tot 
acompliment”, de realitzar les sagnies del centre buscant-se a un altre per a 
aquesta comesa.

“[…] En atencio de la necessitat ab que es trova lo Hospital des de algún que 
cuida dels enfermés, pera asistencia dels malalts y reconeixent, que Agusti 
Altadill, que cuida de asistir als malalts es persona, hábil y de tot desempeño. 
Delibera […] que est cuida de les enfermeríes y que per lo major treball se li 



56 Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 35-70, ISSN: 0213-0718

Lorena Lourdes Tejero Vidal, Carmen Torres Penella, Francisco Tejero Costa

exonera del treball de fer les sangries y se busque algún […] o altre que les 
faise”76

A aquests, se’ls van afegir Ramon i Rosa Soler, i Isidro Font com infermers que 
van exercir les seves funcions el 1764, amb un salari de 216 lliures anuals77. 
En anys posteriors, continuen apareixent els primers, mantenint el seu salari; així 
com Agustí Altadill, que apareix amb funcions d’assistent de quadres, per curar i 
sagnar els malalts78 o realitzar-los les primeres cures79 80 81.

“Comptes del Hosp de la Mare de Deu dels Angels de la ciutat de lleyda del any 
1768 sen Prior Nicolau Penella de Vilanova de Bellpuig en dit any […] data de 
cent y vint lliuras a Agusti Altadill per son salari de assistent de las quadras, 
sangrar, aplicar manxiulas y fer la primera cura: 120 lliuras”82

Altres matrimonis que també apareixen com infermers de l’hospital són el de 
Joseph i Maria Girves, que durant quatre mesos de l’any 1768 i per tot 1769 i 
els 1770, assisteixen als malalts8384 85; el de Valeri i María Anill l’any 177286; 
i el de Ramon i Theresa Claret el 177687. El salari que rebia els esmentats 
matrimonis continuava sent el de 216 lliures anuals.

Ja durant la dècada dels anys vuitanta, continuen apareixent matrimonis dedicats 
a l’assistència dels malalts. Entre 1784-1786 apareixen Francisco i Teresa 
Vidal88 i en 1788, Sebastiá i Mariangela Planer89.

L’any 1792 es va dur a terme una relació de les persones que servien a l’Hospital 
Santa Maria, sent un total de 8 els individus que romanien en el mateix diàriament, 

76.  CAT. AML. Fons Pia Almoina, Vol 106/346. Actes de la Junta de l´Hospital (1740-1778). f54r.

77.  CAT SAIEI. Lligall reg. 602. Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de 
la Ciutat de Lleyda de l’any 1759 sen Prior Nicolau Penella Pbre, de Vilanova de Bellpuig. f. 76.

78.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 096/336 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1765. No foliat.

79.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 096/336 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1768. No foliat.

80.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 096/336 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1769. No foliat.

81.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 097/337 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
f37r. 

82.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 096/336 Llibre de Comptes de l´Hospital General de 
Lleida.1768. No foliado.

83.  Ibidem.

84.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 096/336 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1769. No foliat.

85.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 097/337 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1772. f37r. 

86.  Ibidem. No foliat.

87.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 097/337 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1776. No foliat.

88.  CAT A.M.L. Fons Pia Almonia, VOL 089/338 Llibre de Comptes de l’Hospital General de Lleida. 
1722-1728.f 222v.

89.  Ibidem. f 268v.
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la qual cosa ens dona una idea de la situació que es van trobar les Filles de la 
Caritat a la seva arribada.

“Estado de los Individuos Servientes en el Hospital Real y General de Lerida
Juan Bautista Soldevila Prior su edad 42 años
Don Jayme Camadall Vic su edad 50 años
Don Domingo Caíno Capellan i su edad 56 años
Sebastian Planer Infermero su edad 49 años
Mariangela Planer Infermera su edad 35 años
Maria Rosich V[viuda] Ama de llabes su edad 54 años
Maria Sendañer Moza su edad 21 años
Isavel Sendañer donsella su edad 18 años

Tres Infantillos huerfanos
1º Francisco Oliva, su edad 12 años
2º Sagimundo Ximeno, 12 años
3º Josep Prat su edad 9 años”90

Els professionals dedicats a les cures des de mitjans del segle XV fins a finals 
del XVIII a l’Hospital de Santa Maria de Lleida que s’han pogut identificar 
principalment entre els segles XVII i XVIII han estat un total de 113. Les categories 
amb les quals apareixen van des de l’hospitaler (“spitaler”), l’infermer/infermera, 
l’infermer gran, infermer de l’hospital, infermer extraordinari, ajudant d’infermer, 
infermera supernumerària, barber, assistent de quadres o practicant (63). (Veure 
Taula 4)

Taula 4: Llistat cronològic de professionals encarregats de les cures d’infermeria 
a l’Hospital de Santa Maria de Lleida des de finals del segle XV fins a 1792.

COGNOMS, Nom Categoria amb  
què apareixen

Període 
Identificat

GAI, Anthoni Hospitaler (Spitaler) <=1450
BERTRAN, Diumenge Hospitaler (Spitaler) 1450
SOLANA, Angela Infermera 1631
LLOIS, Joan Enfermer 1633
ESTENERA, Ana Ulalia Infermera 1633- 1636
MARTINEY, Isabel Infermer 1663
GIRALT, Joan Infermer 1634
SORIÀ, Simon Barber 1635

90.  CAT. AML. Arxiu Municipal Lleida. Fons Municipal, Llibre de seguretats de la ciutat de lleyda, 
1440-1450, reg 329, foli 211v.



58 Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 35-70, ISSN: 0213-0718

Lorena Lourdes Tejero Vidal, Carmen Torres Penella, Francisco Tejero Costa

PLECOSA, Jaume Ajudant d’infermer 1637- 1638
MARTINES, Pedro Infermer Gran 1637- 1638
GIRALT, Miquel Infermer 1638
GRAU, Pere Infermer Gran 1640
SOLDAT, Martin Infermer 1640
CALSINELL, Ramià i Teresa (dona) Infermer 1662
SANSO, Ramon i Maria Angels 
(dona) Infermer 1662

GIBERT, Joan Infermer 1663
ALIMELIS MILANES, Esteban Infermer 1665
AMBROSIO, Joan i Isabel (dona) Infermer 1665
BORTOLANA, Catalina (vídua) Infermera 1665
GUIU, Maria Infermera 1666
PIU BAGOS, Pere Curar i sagnar 1666
ROZELL, Joan Infermer 1666
SANCHEZ, Ambrosio Infermer 1667
XXX, Esteve i Francisca Infermer 1673
RIBO, Joan i Margalida (dona) Infermer 1674
ROSELL, Pere i Maria (dona) Infermer 1669- 1672
SANPERO, Manuel Barber 1675
SIMON, Pere Infermer 1679- 1681
CASALS, Vicents (pari) Enfermer del Hospital (*) 1712- 1713

L’ESCOMBRA, Francisco Enfermer del Hospital (*) 1713
SORRIAGA /SORIAGA/LORRIA-
GA, Albert ( i dona) Enfermer del Hospital de 

la ciutat de Lleyda.  
Infermer jubilat (*)

1715-1717, 
1722, 
1738-1739, 
1741

MENGES, Francisco Infermer 1732- 1736
MENGES / CORBELLA/ CORBE-
LLANS, Teresa Infermera 1732- 1746

PINELL, Joan (“El Mallorqui”) Infermer 1736
GONZALES, Lorenzo Infermer Extraordinari 1739
BERNARDINA, Franci Infermera Supernumerà-

ria 1740-1741

CASALET, Josep Infermer 1747
ARNES, Batiste Infermer 1747-1748
LARRASA/LARROSA/LA ROSA/DE 
LA ROSA, Antonio i Pepa (dona) Infermer

1747-1748, 
1752-1754, 
1759
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FREN, Josep Infermer 1748
CASIS, Anton Infermer 1748
..., Lorenço Infermer 1748
NARZA, Franc Infermer 1748
MOLINS, Joseph Assistent de les quadres, 

donar les medicines.
1748, 
1752-1754

CASALS, Joseph (fill). Emmalalteixi de l’Hospi-
tal de Lleyda (*)

1751

MACIA, Emanuel Infermer 1752
TORRES, Esteve Infermer 1753
MIRANDA, Francisca Infermera 1754
TORRES, Anton Infermer 1754
BRUNET, Jacint Infermer 1754-1757
ALTADILL, Agusti Assistent de les quadres, 

sagnar, aplicar manxiulas 
i fer la primera cura. Cui-
dar i assistir les quadres. 

Distribuir medicinas.
Practicante

1755- 1774

SANS, Jaume i Maria (dona) Infermer 1755-1759, 
1760, 1762

CANUT, Joseph Infermer 1760
MARCELLACH, Bertran i Anastasia 
(dona) Infermer 1760

PARIS, Joan. Emmalalteixi del Sant 
Hospital de Lleyda (*) 1760

SURT-LO, Antonio Infermer 1760
TORT, Joan Infermer 1761-1762
ARGONA, Jacint Infermer 1763
ARTIGALAS, Ignasi Infermer 1763
BATAGUE, Baptista Infermer 1763
BORRES, Vicent Infermer 1763
BRAGÓS, Geroni Infermer 1763
CAPONS, Segó Infermer 1763
CASANOVAS, Jaume Infermer 1763
FOGUET, Joan Infermer 1763
FORN, Jaume Infermer 1763
GARDENY, Geroni Infermer 1763
GIRBOS, Ventura Infermer 1763
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LOCORRULL, Anton Cuidar i assistir les qua-
dres 1763

LOPEZ, Andreu Infermer 1763
MIRANDA, Anton Infermer 1763
MIRANDA, Maurici Infermer 1763
MORAGUES, Pau Assistent de quadres 1763
PENA, Pau Infermer 1763
RAVENTÓS, Vicen Sagnar 1763
ROSACARDA, Pere Infermer 1763
SANS, Anton Infermer 1763
SORT, Jaume Infermer 1763
VILA<A[VILA|VIL·LA]>, Thomas Infermer 1763
FONT, Isidro Infermer 1764
SOLE, Ramon i Rosa (dona) Infermer 1764-1768
GIRVÉS, Joseph i Maria (dona) Infermer 1768-1770
ANILL, Valero i Maria (dona) Infermer 1771-1772
VIUS, JOSEP Assistent de les quadres.

Practicant

1774-1775, 
1777-1778, 
1782-1785

ARMENGOL, Francisco Infermer 1775
CLARET, Ramon i Theresa (dona) Infermer 1776- 1777
GERMER, Joseph i Maria (dona) Infermer 1778
TRUDY FONT, Antoni Infermer 1779-1780
VIUS, R. Practicant 1780
CASTANERA, Carlos Infermer 1782
FON, Anton Infermer 1782
GENTAUDEM FON, Antonio Infermer 1783
VIDAL, Francisco i Teresa Infermer 1784-1786
MONTIYAR, A... Practicant 1785-1787
PLANER/U, Sebastia i Mariangela 
(dona) Infermer 1786- 1792

MOLINER, Joseph Practicant 1789-1792
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes del CAT A.M.L. Fons Pia Almoina. 
Llibres de Comptes de l’Hospital General de Lleida., i del llistat de”comadres, padrines i 
llevadoras” elaborat pel Dr. Pifarré a la seva tesi “Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial 
de Sant Joan de Lleida, segles XVIII i XIX”, 2007. El personal d’infermeria marcat amb 
el següent símbol (*) és el que també ha estat identificat per Dr. Pifarré San Agustín, a 
la seva tesi “Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de Sant Joan de Lleida, segles XVIII 
i XIX”, 2007. 
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CONCLUSIONS

L’Hospital de Santa Maria de Lleida sorgit de la fusió a partir de 1445 de diversos 
establiments existents a la ciutat i que havien demostrat tenir greus deficiències 
tant sanitàries com estructurals; compartia aquesta situació amb altres ciutats 
catalanes en les quals havia estat necessari fusionar diversos establiments 
de beneficència sota dependència municipal o eclesiàstica a favor de millorar 
l’atenció a pobres i malalts; d’això són exemples l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona, l’Hospital de San Pau i Santa Tecla de Tarragona o l’Hospital de 
Santa Caterina de Girona (20,39,43,61,64–81).

Les persones encarregades de les cures de malalts i necessitats a l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida fins a finals del segle XVIII, van ser tant homes com dones 
laics; representant les dones un 20 % del personal d’infermeria, majoritàriament 
per delegació de rol i no per contracte directe. Han estat identificats un total 
de 113 persones encarregades de cuidar sota diferents denominacions al llarg 
d’aquest període; des dels primers spitalers, als infermers i infermeres, ajudants 
d’infermer, infermer gran, assistent de les quadres, barbers, o practicants. 

El personal d’infermeria va desenvolupar diverses funcions “assistir les quadres”, 
donar medicines, curar i sagnar, i fins i tot durant la Guerra de Successió, se’ls 
pagava per enterrar als morts de l’hospital. Es constata també que va existir 
promoció professional entre el personal d’infermeria.

Les dones s’iniciaven en les cures a l’Hospital de Santa Maria compartint el 
paper d’hospitaler o infermer del marit assumint un rol per delegació, no obstant 
això, a la mort d’aquest seguien amb el seu treball d’infermera, sent un total de 
15 els matrimonis identificats amb una identitat laboral compartida. Ja a partir 
del segle XVII, les dones van ser contractades com infermeres per la seva pròpia 
vàlua sense necessitat de compartir el rol del marit, iniciant-se així la feminització 
institucional de les cures d’infermeria a Lleida. 

Sota el control de la Junta de l’hospital, l’organització de les cures depenia dels 
seus superiors clergues i civils (priors, reverends, procuradors), que tenien a càrrec 
la gestió econòmica i administrativa de l’establiment i dels seus treballadors. 
D’ells depenia el ser avalat com a apte per assumir el càrrec d’hospitaler, infermer, 
infermera, i altres càrrecs o categories del personal d’infermeria, així com quines 
eren les funcions que se’ls establia i a qui havien de retre comptes de les seves 
accions. 

El centre de les cures eren els pobres malalts i necessitats. Les cures es duien a 
terme en un entorn d’escassos recursos, amb greus carències sanitàries i de salut 
pública, que es van sumar als conflictes bèl·lics com el de la Guerra de Successió 
que es van succeir en l’esmentat període. L’Hospital de Santa Maria va arribar a 
ser vist per la població com l’últim lloc al quin acudir per cuidar-se a finals del 
segle XVIII. 

Des de l’inici del funcionament de l’Hospital de Santa Maria el personal 
d’infermeria va rebre contraprestacions als seus serveis en forma de salaris i en 
espècie: com a blat, oli, llenya i hostalatge en alguns casos; com a complement 
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salarial o bé com a plus d’agraïment a la seva traça. A partir del segle XVII no hi 
va haver diferències salarials entre infermers i infermeres. 

La plantilla del centre a mitjans del segle XVIII a l’Hospital de Santa Maria estava 
composta pel Prior, dos reverends, dos cirurgians, un cirurgià supernumerari, un 
matrimoni infermer-infermera i dues criades. La seva formació empírica no va 
ser suficient per afrontar les necessitats sanitàries de l’últim terç del segle XVIII 
endinsant l’atenció d’infermeria de l’Hospital cap a un període lamentable. 
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Document 1: Inventari de l’Hospital de Tamarite realitzat el 19 d’agost de 
1783.

1783 Tamarite

Inventari de l’Hospital de Tamarite realitzat el 19 d’agost de 1783. Francisco 
Cavet, hospitaler en aquells moments de l’establiment, els passa la salvaguarda 
dels estris de l’hospital als nous hospitaleros del centre, Antonio Buenac i Thereva 
Anchen anomenats per l’Ajuntament de Tamarite.

CAT A.C.L. Visites pastorals. Inventari de l’Hospital de Tamarite realitzat el 19 
d’agost de 1783 f: 138v-r
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Document 2: Designació de Domingo Bertran com a nou hospitaler de l’Hospital 
de Santa Maria de Lleida.

1450 setembre 28. Lleida

Designació de Domintgo Bertran com a nou hospitaler de l’Hospital Santa Maria 
de Lleida, com conseqüència de la mort de l’anterior, Antonio Gay. S’indiquen les 
tasques que ha de complir i quin serà el salari a percebre. 

CAT AML. Arxiu Municipal Lleida. Fons Municipal, Llibre de seguretats 
de la ciutat de lleyda, 1440-1450, reg. 329, foli 211v.

      Die lune 28 setembre anno present

“Los molt honorables en Loys de Montsoar, Paer any present mosser Ramon Grau, Canonge 
de la Seu de Leyda, I dels Regidors assignats per part del honorable Capítol de la dita 
Seu del Spital nouament construhit en la dita Ciutat, e en Francesch Çabata, Regidor del 
dit Spital assignat per part de la dita Ciutat de Leyda, per mort den Anthoni Gay, Spitaler 
del dit Spital, condohiren en Spitaler del dit Spital en Domingo Bertran, laurador de la 
dita ciutat aquí present, a I any primer vinent, comptador del dia present en anauant. 
Així empero, que lo dit Domingo sia tengut de agranar e tenir nets lo dit Spital, e lauar e 
fer bugades e tenir nets los draps de la dit Spital, e costohir los malauts e altres pobres 
de Crist qui aqui en lo dit Spital vindran, amb suma diligencia, iuxta son poder e saber, 

[Conduimo] senyor 

Domingo Ver

Trans Spitaler
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e plegarà per la ciutat los diumenges e altres dies que sien necessaris per amor de Déu 
a opps dels dits pobres de Crist, e donará tot çò que plegará al dit en Francesc Çabata, 
regidor qui damunt. A lo dit en Françesc Çabata li sia tengut /e ha promés / de pagar per 
conducta sua per lo dit any, dotze lliures jaqueses, pagadores en tres terçoos, obligant 
los béns e emoluments del dit spital. A lo dit Domingo Bertran promés e jura a Deu e als 
seus sants quatre evangelis lês sobre dites coses complir amb diligencia iuxta, son poder 
e saber [...]”
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DEU GENERACIONS MÈDIQUES D’UNA FAMÍLIA CATALANA

MASCARÓ i BALLESTER, Ferran

RESUM: La intenció d’aquest article ha estat posar al dia i actualitzar les dades 
i principals aportacions de les deu generacions mèdiques de la família Mascaró en 
les seves dues branques, la de Girona i la de Barcelona. La notorietat que en una 
mateixa família segueixin una tradició professional mèdica durant deu generacions no 
és habitual, com tampoc ho és, que els membres de la família troncal s’uneixin a altres 
famílies també de metges. La saga de la família Mascaró forma part de la història 
contemporània de la Medicina Catalana.

PARAULES-CLAU: Mascaró, saga familiar, deu generacions mèdiques, branca Girona, 
branca Barcelona.

RESUMEN: La intención de este artículo ha sido poner al día y actualizar los datos y 
las aportaciones principales de las diez generaciones médicas de la familia Mascaró, 
en sus dos ramas, la de Girona y la de Barcelona. La notoriedad de que en una misma 
familia sigan una tradición profesional médica durante diez generaciones no es habitual, 
como tampoco el que miembros de la familia troncal se unan a otras familias también 
de médicos. La saga de la familia Mascaró forma parte de la historia contemporánea de 
la Medicina Catalana.

PALABRAS CLAVE: Mascaró, saga familiar, diez generaciones médicas, rama de Girona, 
rama de Barcelona.

ANTECEDENTS (1A-3A GENERACIÓ)

Aquesta genealogia comença amb Salvi Mascaró que va exercir com a cirurgià a 
Vilobí d´Onyar i que va morir el febrer de 1712. Fins aleshores només posseïm 
una dada d’un llibre de l’època “los Mascaró de que había memoria fueron 
ora médicos ora cirujanos”, així doncs els inicis van ser probablement encara 
anteriors en el temps.

Miquel Mascaró, batejat el 2 de desembre de 1629, és el pare d´en Salvi i és 
possible que fos metge a Cassà però no podem saber-ho amb seguretat. Aquest 
Miquel és fill d´en Pere Mascarós (amb s final que després desapareix), i Magdalena, 
del Mas Batlle d´Asclet.

El fill d´en Salvi, Miquel com l´avi, va néixer a Vilobí i va exercir com a cirurgià 
a Cassà de la Selva.

Va tenir 3 fills, Miquel, cirurgià de l´Hospital de Viana a Pamplona, Benet que 
va exercir amb el seu pare a Cassà, i Josep que va ser cirurgià a Argelaguer i va 

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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tenir 4 fills metges, Antoni, del seu primer matrimoni, cirurgià a Lleida i tres més 
del seu segon matrimoni amb Margarita Cros: Silvestre, Josep i Pere Mascaró i 
Cros. Aquest últim va exercir com a cirurgià a Lladó. Silvestre i Josep divideixen 
aquesta genealogia en dos branques: Josep a Barcelona i Silvestre a la provincia 
de Girona.

BRANCA DE BARCELONA

Josep Mascaró i Cros (4a generació)

Va néixer a Argelaguer al 1793. Realitzà els seus estudis primaris a la Universitat 
de Cervera traslladant-se després amb la seva germana Magdalena a Barcelona, 
on va obtenir el títol de batxiller en cirurgia. Al juny de 1821 és aprovat per la 
Facultat de Medicina, i rep el títol de metge concedit per la Reial Junta Superior 
Governativa datat a Madrid el juny de1826.

Es va casar amb Magdalena Capella i Cucurella i va comprar una casa al carrer de 
l’’Hospital, habitatge i consultori dels doctors Mascaró i Cros, Mascaró i Capella, 
Mascaró i Isern i Mascaró i Porcar.

La seva feina de metge cirurgià va adquirint fama i és pràcticament el primer en 
dedicar-se a la Tocologia, com especialitat, a la ciutat. Té dos fills Encarnació i 
Josep, que també serà metge.

Josep Mascaró i Capella (5a generació)

Va néixer el 28 de desembre de 1838, al carrer Hospital 47. Alumne brillant, 
estudia medicina on es va fer molt amic de l’aleshores jove catedràtic José de 
Letamendi.

Obté la Llicenciatura al juliol de 1860 i l’any següent, el títol de Doctor llegint 
la seva tesis a Madrid. Inicia aleshores la seva brillant carrera tant en el terreny 
mèdic com en el social, polític i cultural de la vida barcelonina. Coneix al 
Dr.Francisco Isern i de Lloselles, fill del famós Professor Jayme Isern i de Gener, 
que li presenta a la seva filla Ernestina Isern i Capdevila amb qui es casarà. Fruit 
d’aquest matrimoni van ser set fills. Dos morts al néixer, tres van morir joves i els 
altres dos Josep i Paco també van ser metges.

És regidor de l’Ajuntament i com diu el diari La Publicidad del 12-12-1890 va 
tornar a demostrar els seus dots com a metge i com a persona quan va detectar 
l’epidèmia de còlera a Barcelona. Ajudant de la Càtedra d’Obstetrícia, especialitat 
que ocuparà preferentment la seva tasca professional, a part dels seus treballs 
en salut pública.

Membre Numerari de La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Soci Fundador 
de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques. Cavaller de l’Ordre de Carlos III 
i al final de la seva vida li atorguen la Gran Creu d’Isabel la Catòlica.

Ferran Mascaró i Ballester
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Compra una casa al poble de Tiana on passa l’estiu amb la seva família i no hi ha 
família necessitada, ni malalt a qui no ajudi. La seva tasca és tan reconeguda que 
és nomenat primer Fill Adoptiu de la vil.la i se li dedica un dels carrers principals 
del poble.

Gran aficionat a la música era un declarat wagnerià i va pertànyer a la delegació 
espanyola del patronat del Festival de Bayreuth junt amb altres metges catalans 
com Letamendi, Bartolomé Robert i Joaquim Marsillach.

En el terreny de la ginecologia va publicar un important treball sobre el tractament 
de l’eclampsia puerperal llegit per primera vegada al congrés mèdic de l’Exposició 
de 1888.

El juliol de 1894 és nomenat President de l’Ateneu Barcelonès. El Noticiero 
Universal del 24 de Novembre presenta en primera plana un dibuix del Dr. 
Mascaró i Capella i un resum del seu discurs de presa de possessió. El juny de 
1905, poc abans de morir , va ser nomenat President del Col·legi de Metges 
de Barcelona. Existia a Barcelona un carrer del barri del Guinardó que es deia 
Mascaró i l’Ajuntament va decidir dedicar-li a ell. Encara es conserva com carrer 
Mascaró, metge (1838-1905).

Josep Mascaró Isern (6a generació)

El 29 d’abril 1870 neix al carrer Hospital 47 un altre Josep Mascaró que és el 
cinquè fruit del matrimoni, però els seus germans moriren. Per aquest motiu es 
va convertir en fill únic i creix envoltat d´atencions. La seva afició a la Física fa 
que el seu pare el convenci perquè estudiï una carrera tècnica i inicia els estudis 
d’enginyeria. Dos anys després sense abandonar els estudis cursa el batxillerat i 
decideix estudiar medicina.

Acaba la carrera amb un expedient brillant. D’aquesta època es conserva una carta 
de Bartolomé Robert felicitant-lo pels seus èxits acadèmics i tres de José de 
Letamendi que, amb gran afecte, li indica que es considera “avi honorari seu”. Al 
juny de 1896 passa la Llicenciatura amb excel·lent i l’any següent obté, a Madrid, 
el grau de Doctor, també amb excel·lent per la seva Tesis “Eclàmpsia puerperal”.

Va estar dos anys a París per completar la seva formació quirúrgica amb Tardieu i 
Pinard que marquen una fita a la seva vida.De tornada a Barcelona es casa amb 
Josefina Porcar Riudor, filla del que fou alcalde de la ciutat Manuel Porcar i Tió, 
d’aquest matrimoni naixeran dos fills: Josep i Manuel.

És vocal de la Junta Provincial d’Instrucció Pública, de la Casa de la Caritat, de 
la Junta municipal de Sanitat i després és nomenat Subdelegat de Sanitat, com 
ho havia estat el seu pare. Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona. És conegut per tota la ciutat. La seva clientela és una de 
les més extenses de l’època. És el metge de varis banquers que l’aficionen a les 
finances i amplia els béns immobles de la família.

Deu generacions mèdiques d’una família catalana
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La biografia que s’escriu d’ell al llibre “Hombres y mujeres ilustres de la Cataluña 
contemporánea” acaba dient el Dr. Mascaró mereix pels seus estudis i la seva 
vàlua un lloc destacat entre els valors de Catalunya.

Francesc Mascaró Isern (6a generació)

Mascaró i Capella i Ernestina Isern van tenir després, al juny de 1885, a la casa 
residencial de Tiana, el setè fruit del matrimoni.

Va estudiar Medicina en la recentment inaugurada Facultat del carrer Casanova. 
Es va casar amb Montserrat Porcar i Riudor, germana menor de la seva cunyada. 
Es va dedicar a la medicina general muntant el consultori al carrer Pàdua.

Gran aficionat a la literatura escriu vàries obres de teatre i publica llibres de 
versos alternant la seva dedicació a la medicina amb activitats artístiques.Va 
tenir dos fills que no van ser metges i va morir als 70 anys a Gavà. Un nét seu, 
Jordi Mascaró Lamarca, metge especialista en Medicina Interna i Geriatria reprèn 
la tradició interrompuda durant una generació.

 
Josep Mascaró i Porcar (7a generació)

Va néixer el 18 de juliol de 1904 a la casa del carrer Hospital. Va estudiar la 
carrera a la Facultat de Barcelona passant la Llicenciatura el juliol de 1929 amb 
la qualificació d’Excel·lent. Durant la carrera fou alumne intern per oposición 
d’Obstetrícia i Ginecologia. L’any següent presentà a Madrid la seva Tesis Doctoral 
“Equinoccia pelviana” publicada el 1934 a la Revista de Cirurgia de Barcelona.

Es va especialitzar en Toco-Ginecologia al servei del Dr. Nubiola i del Dr.Terradas 
a l’Hospital Clínic. Es va casar amb Virginia Ballester Valdés i van tenir tres fills 
Josep Mª, Maria Lourdes i Ferran. Al llarg de la Guerra civil, que la va passar a 
Badalona, va formar part de l’equip que atenia als ferits ocupant-se del tractament 
quirúrgic de les ferides abdominals. Quan va finalitzar la guerra, quan es retiraven 
els oficials de major graduació, es va quedar al comandament de l’hospital i dels 
malalts hospitalitzats. Aconseguí així posar-se en contacte amb el comandament 
de les tropes que avançaven per dir que no hi hauria resistència i evitar així el 
vessament de sang. Va sortir per entregar la plaça i l’oficial al comandament li va 
arrencar els galons de la guerrera. Fou engarjolat a la model durant tres mesos i 
jutjat. Uns frares de la cartoixa de La Conreria als qui, una nit pujant a Tiana per 
veure a la família, havia salvat la vida, van declarar en favor seu i se li retiraren 
tots els càrrecs.

Va treballar als serveis d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic, a l’Hospital 
de Badalona i a l’Hospital de Nens malalts de Barcelona. D’aquests dos últims va 
arribar a ser Cap de Servei. També fou cap de Ginecologia de l’Institut Puigvert. 
Josep Mascaró Porcar fou una gran persona. Molt humà, ple de vida i dotat d’una 
gran capacitat psicòlogica. Fou com un confessor espiritual de familiars, amics 
i malalts.

Ferran Mascaró i Ballester
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De jove tocava el violí. Li agradava pintar i era un gran entès en pintura. També fou 
poeta i fins i tot va participar en alguna antología poètica. Li encantava escriure 
i fruït d’un d’aquests treballs “Topografía médica del pueblo de Tiana” fou premiat 
amb l’ingrés com Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona en 1946.

Als 49 anys li van diagnosticar una esclerosis múltiple i va haver de retirar-se 
de la pràctica de la medicina. Temps després va començar a dedicar-se a una 
altra de les seves passions: la lexicologia mèdica. Va treballar a l’Editorial Salvat 
i van ser moltes les obres escrites, dirigides o revisades per ell. La seva tasca fou 
tan important que va merèixer la felicitació personal del Presidente de la Real 
Academia de la Llengua. D. Ramón Menéndez Pidal en una carta datada de maig 
de 1964. A l’Editorial Salvat va fer, a part de metge de capçalera, de confessor, 
psicòleg i sobretot d’amic de tots els seus companys.Va crear una espècie de 
consultori on aconsellava a tothom que li demanava. No en va, en el seu Ex Libris 
va encunyar el lema que va donar sentit a la seva vida: “MEDICUS IN AETERNUM”.

Va morir el 24 d’abril de 1976.Va voler deixar el seu cos a la ciència, volia que els 
estudiants d’anatomia aprenguessin amb ell. Però per respecte a la nostra mare, 
que no suportava la idea, no vàrem seguir la seva voluntat.

Com hem dit va tenir tres fills Josep Maria, Marilú i Ferran, dels dos homes, 
també metges parlarem a continuació. Marilú es va casar amb el Dr. Fernando 
Palomar Petit, metge oftalmòleg, Cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital del 
Sagrat Cor de Barcelona.

Manel Mascaró i Porcar (7a generació)

Al mateix carrer Hospital va néixer Manel l’11 de setembre de 1907.

Va estudiar medicina a la Facultat de Barcelona amb un brillantíssim expedient 
acadèmic. Va obtenir la Llicenciatura al juliol de 1932 amb Excel·lent i Premi 
Extraordinari.Ell és l’únic Mascaró que té el Títol atorgat pel “Presidente de la 
República”.

Al 1934 va embarcar a un creuer organitzat per la Universitat de Barcelona que 
va durar 50 dies i que, dirigit pel Dr. Ferrer i Cajigal, fou una Universitat flotant 
rumb a New York amb múltiples escales.

Es va especialitzar en “Pulmó i Cor”, i tenia a casa, sense cap protecció, un 
aparell de radioscopia. Per motius polítics va tenir dificultats per obtenir una 
plaça a un centre hospitalari i es va dedicar a la consulta privada però anava 
sempre com assistent, al consultori de Cardiologia de l’Hospital Clínic. Fou dels 
primers en ser metge de la Seguretat Social.

Des de molt jove fou soci de l’Ateneu barcelonès, on participava en vàries tertúlies. 
Va arribar a ser contertulià de Josep Mª de Segarra de qui explicava anècdotes i 
versos jocosos. Fins als 96 anys va estar molt bé, anava en metro o a peu a tot 
arreu, cada dia a l’Ateneu a llegir la premsa nacional i internacional. Va morir al 
seu pis del Passeig de Sant Joan als 97 anys.

Deu generacions mèdiques d’una família catalana
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Josep Maria Mascaró i Ballester (8a generació)

Nascut el 4 de setembre de 1932 a Barcelona, va estudiar medicina a la mateixa 
ciutat i va decidir-se per la dermatologia gràcies al professor Xavier Vilanova amb 
qui va fer l’especialització a l’Hospital Clínic.

L’any 1958 va anar a París per ampliar estudis on va estar nou anys i mig. En 
aquell llarg període de temps que va passar a l’Hospital Sant Lluis va ser anomenat 
professor agregat de la Universitat de París. Va ser al servei de dermatologia on 
va conèixer a la Dra.Catherine Galy, que feia la seva especialització, amb qui va 
casar-se un any més tard.

El 1972 és catedràtic de la Universitat de València i el 1978 va tornar a Bar-
celona com a catedràtic. Un any més tard va patir la pèrdua de la seva esposa 
Catherine. Temps després va tornar a casar-se amb una col·laboradora, també 
dermatòloga, la Dra. Helena Torras.

President (1977-1982) i després President d’honor de l’Academia Española de 
Dermatología, President de la Academia Europea de Dermatología (1998-2000). 
Membre de les Reials Acadèmies de Medicina de Catalunya (Numerari), València 
(Honorific), Madrid i Saragossa (Corresponent) 

Ferran Mascaró i Ballester (8a generació)

Vaig néixer el 19 de gener de 1945 i em van parir la meva Mama i el meu Papa 
conjuntament ja que ell va assistir el part, ajudat pel meu tiet Manel. Fou un 
part familiar però gens fàcil ja que se’m va ocórrer venir de natges i com a bon 
recomanat, els hi vaig fer pasar malament.

Des de petit vaig voler ser metge, com tota la família i amb 23 anys vaig acabar la 
llicenciatura amb Excel·lent. A la carrera vaig conèixer a qui seria la meva esposa 
Mercè Zamora, i junts vam decidir fer oftalmologia.

Després de treballar a l’Hospital Clínic, vaig ser metge adjunt de la C S Vall 
d´Hebró, de la C S de Bellvitge i Cap del servei d’Oftalmologia de l’Hospital San 
Rafel. Pioner de l’ecografia a Espanya.

A la Societat Catalana vaig exercir tots els càrrecs i finalment President entre 
2006-2010. Soci de la Sociedad Española he dirigit durant 34 anys un curs 
d’ecografia, al congrés anual, que és el més antic de la Societat. Acadèmic 
Corresponent de RAMC.

Virginia Palomar i Mascaró (9a generació)

Filla de Marilú Mascaró i Ballester i del Dr. Fernando Palomar i Petit, és la 9ª 
generació mèdica per part Mascaró i la 3ª per part Palomar. Va néixer el Juliol 
de 1961 llicenciant-se a la Universitat Central de Barcelona en Juny de 1985 amb 
la qualificació d’excel·lent. Va realitzar l’especialitat d’oftalmologia, via MIR. Viu 
i treballa a Vigo i és Adjunt del Servei d’Oftalmologia del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra.

Ferran Mascaró i Ballester
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Josep Manel Mascaró i Galy (9a generació)

Nascut a Suresnes (França) el 1964, va estudiar medicina a la facultat de Barcelona 
amb un expedient acadèmic excel·lent. Va treure el nº 1 a l’examen MIR i va 
especialitzar-se en dermatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona. Ulteriorment va 
fer un “fellowship” d’immunoderatologia al Medical College of Wisconsin (USA).

És professor titular de dermatologia de la Universitat de Barcelona i consultor del 
Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic. Acadèmic Corresponent de la RAMC. 
Casat amb Eulàlia Baselga especialista en dermatologia pediàtrica.

Ferran Mascaró i Zamora (9a generació)

Fill dels oftalmòlegs Ferran Mascaró i Ballester i Mercè Zamora i Pérez va néixer 
el març de 1972. Va estudiar Medicina a la Universitat Central de Barcelona i va 
acabar la Llicenciatura amb Excel·lent i Premi Extraordinari, i va ser el número u de 
la seva promoció. Va aprovar l’examen MIR escollint fer Oftalmologia a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge.

Quan va acabar la residència es va especialitzar en cirurgia oculoplàstica i és el 
cap a l´Hospital de Bellvitge de la unitat d’Oculoplastia que, des de 2005, és 
centre de referència de tot l’estat. Gran esportista, es dedica a l´atletisme de 
fons.

Virginia Muiño Palomar (10a generació)

Filla dels doctors Virginia Palomar Mascaró i Eladio Muiño Vaz. Va néixer a l’agost 
de 1991 a Vigo i va acabar la carrera de medicina el juliol de 2015. 

(3ª generació Muiño, 3ª Palomar i 10ª Mascaró)

Pau, Marta i Patricia Mascaró i Baselga (10a generació)

Fills dels doctors Josep Mascaró i Galy i Eulàlia Baselga, estudien medicina a 
Barcelona i seran la 10ª generació per par de pare i la 4ª per part de mare. 

L´ALTRA BRANCA DE BARCELONA

Jordi Mascaró i Lamarca (8a generació)

Nét del Dr. Francesc Mascaró i Isern i fill d’Ernest Mascaró Porcar, que no 
va ser metge, neix el 19 d´octubre de 1960 a Barcelona. Després d´un salt 
generacional reprèn la tradició i estudia Medicina a la Universitat de Barcelona. 
Fa l´especialitat de Medicina Interna a l’Hospital de Bellvitge i l’any 2002 obté 
el títol oficial de Metge especialista en Geriatria. Té les dues especialitats. Entra 
a treballar a la unitat de Geriatria del Servei de Medicina de l’Hospital de Sant Pau 
on acrediten la Unitat Docent per poder formar metges residents en Geriatria.
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Mireia Mascaró i Sopena (9a generació)

Filla del Dr. Jordi Mascaró Lamarca i de la Dra. Regina Sopena Garcia, que 
és metge anestesista i filla de metge, neix l´any 1992 a Barcelona. Estudia a 
la Universitat Autònoma de Barcelona i es llicencia al juny del 2016. És la 9ª 
generació per part de pare i la 3ª per part de mare. 

BRANCA DE GIRONA

Dels quatre fills del cirurgià d’Argelaguer només dos van tenir descendència; Josep 
a Barcelona i Silvestre a Lladó.

Silvestre Mascaró i Cros (4a generació)

Va néixer a Argelaguer el 1780 i va estudiar el batxillerat de cirurgia i la carrera 
de Medicina a Barcelona. 

La seva protesta davant les autoritats militars per l’amenaça de castigar amb 
pena de mort al metge que atengués a un ferit carlista li va valer ser detingut i 
considerat carlista quan, pel que sembla, era un liberal. Al 1833 fou redactor del 
“Diario de Ciencias Médicas” de Barcelona. 

Anys més tard es trasllada a Lladó , on practicà medicina i cirurgia instal·lant-se 
en una casa propera a la Plaça Major. De novembre de 1862 es conserva una 
carta de Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, dirigida al Professor Silvestre 
Mascaró i Cros en la que li agraeixen els seus descobriments científics i la seva 
tasca docent de la medicina. Es va casar i va tenir quatre fills Josep, Joan, 
Aniceto i Joaquín Mascaró i Cos. Mor a Lladó el 1859.

Josep Mascaró i Cos (5a generació)

És el més gran dels quatre germans, neix el 1829 i mor molt jove, el 1843, quan 
era estudiant de medicina a Barcelona.

Joaquín Mascaró i Cos (5a generació)

Va néixer el 1845 a Lladó.Va estudiar medicina a Barcelona i abans d’acabar 
la carrera, durant l’epidèmia de còlera, fou habilitat per exercir. El 1867 es va 
doctorar en Medicina i Cirurgia ingressant en el cos de Sanidad de la Armada 
Española.Va actuar com a metge en nombroses accions bèl·liques. El 1869 va 
anar a la guerra de Cuba estant en campanya fins que amb una comissió fou 
traslladat a New York.. Quan va tornar, el seu vaixell fou atacat per pirates, però 
ell va aconseguir sortir il·lès. Home intrèpid, va passar la seva vida viatjant, i va 
morir a Barcelona el 1906.

Aniceto Mascaró i Cos (5a generació)

Va néixer a Lladó el 1842. Va començar la carrera de medicina a Barcelona el 
1857. De caràcter rebel es va embolicar en diferents polèmiques i el Claustre 
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decideix sotmetre’l a un consell disciplinari per expulsar-lo de la Facultat. Aniceto 
va recorrer al Ministre de Foment, i finalment va ser readmès i va aconseguir la 
llicenciatura amb excel·lent el 1864. Quatre anys després aconsegueix a Madrid el 
títol de Doctor.

Després es va dedicar a l’oftalmologia i va establir la seva primera consulta a 
València on destaquen els seus treballs modificant tècniques quirúrgiques i la 
seva gran habilitat com a cirurgià. El 1869 es trasllada a Sevilla des d’on viatja 
a les illes Canàries. També fa múltiples viatges a Catalunya on realitza vàries 
intervencions. 

El 1870 se’n va a Lisboa on inaugura el “Instituto Mascaró” a la cantonada de la 
Rua do Alecrin i la Rua Nova do Carvalho. Col·loca una gran placa sobre la porta, 
que encara avui es conserva i que la descriu Saramago al seu llibre “El año de la 
muerte de Ricardo Reis”.

CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS  
Y 

QUIRURGICAS.
FUNDADA POR A. MASCARÓ EN 1870

A Lisboa arriba l’eclosió de la seva carrera. És famós, el coneix tothom i fins i 
tot s’escriuen fados en el seu honor. Però aquesta fama ocasiona certa gelosia 
i el Comissari de policia de Lisboa l’obliga a no exercir per no estar habilitat a 
Portugal. Es van recollir signatures i escrits en la seva defensa davant del Ministeri 
de Governació, fins que finalment fou reconegut com a metge a Portugal.

El 1875 es casa amb C. Doménech que era una ocularista amb treballs publicats. 
Van tenir dos fills, una dona de la que desconeixem el nom i un home, Aniceto 
Víctor que també serà oftalmòleg. Home molt viatger es va desplaçar per operar 
a Cuba, Brasil i New York. El 1876 la revista “La Llumenera” de NY, escrita en 
català, dóna la notícia de la seva propera arribada, de benvinguda i de comiat en 
els seus números de juny, octubre i novembre.

Va inventar un sistema d’escriptura per a cecs anterior al Brayle i un mètode de 
lectura musical per invidents. Va participar en nombrosos congressos per explicar la 
seva tècnica d’extracció de la cataracta com va fer en el congrés internacional de 
Barcelona durant l´Exposició de 1888. Va morir a Lisboa el 1906. 

Joan Mascaró i Cos (5a generació)

Va néixer el 1840 a Lladó. Va estudiar la carrera de Medicina a Barcelona i amb 
22 anys va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciat a la Universitat Literària 
de Barcelona.

Casat amb una filla del Dr. Josep Castañer, es va traslladar a Banyoles on va 
tenir un fill Josep Mascaró i Castañer, i va exercir la medicina arribant a ser 
Director Mèdic del Balneari i President de la Societat de Foment de Banyoles. Fou 
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regidor i alcalde del municipi en dues ocasions.És un dels fundadors de la Sociedad 
Española de Higiene el 1882 i del Col·legi de Metges de Girona el 1894.

Aniceto Victor Mascaró Doménech (6a generació) 

Fill del famós oftalmòleg, va estudiar medicina, va aconseguir el títol de Doctor i 
es va dedicar a l’oftalmologia com el seu pare.

Josep Mascaró i Castañer (6a generació)

Va néixer el 1869 a Banyoles, va estudiar Medicina a la Facultat de Barcelona, es 
va llicenciar i va obtenir el títol de Doctor a Madrid el 1916 amb la Tesis doctoral 
sobre Hidrologia.

És un dels primers en guanyar les oposicions a Metge Director de banys; primer 
va ser Director interí de varis balnearis i després fixe a Banyoles, dirigint durant 
molts anys el balneari de la Puda. Escriu un treball sobre la topografia mèdica de 
Banyoles que fou premiat amb el nomenament d’Acadèmic Corresponent i Medalla 
d’Or per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Va publicar nombrosos 
treballs sobre hidrologia i va participar en congressos sobre l’especialitat.

La seva vocació mèdica fou tan gran que va viure entregat als seus malalts i era 
adorat per tots els habitants de Banyoles, ciutat d’on va arribar a ser alcalde entre 
1919 i 1920 i regidor en diverses ocasions. Actualment té un carrer al seu nom. 

El seu avi matern Josep Castañer i el seu tiet Frederic Castañer també van ser 
metges. Fou ell que buscant per totes les parròquies i ajuntaments dels pobles, 
on havien viscut els primers avantpassats, va recollir la majoria de dades sobre 
la família. Es va casar amb Glòria Roura i van tenir dos fills Joan i Maria Anita.Va 
morir a Banyoles a l’edat de 94 anys. Acaba de ser inclòs en la Galeria de Metges 
il.lustres de Calalunya.

Joan Mascaró i Roura (7a generació)

Va néixer el febrer de 1907 a Banyoles. Va estudiar medicina a Barcelona. Es va 
llicenciar el 1929 amb la qualificació d’excel·lent. Va completar la seva formació 
a la Universitat Complutense junt amb el professor Jiménez-Diaz on també va 
obtenir el Grau de Doctor amb la qualificació d’excel-lent.

Es va especialitzar en Pulmó i Cor i es va instal·lar a Girona on va exercir diversos 
càrrecs hospitalaris a més de la seva consulta privada. Director de l’Hospital 
Provincial de Girona i President de la Cambra de la Propietat de Girona.

Va ser col·legiat d’Honor del Col·legi de Metges de Girona el 1993, l’any de 
la seva mort, va preparar un treball autobiogràfic de la seva vida personal i 
professional que no va poder llegir perquè havia mort dies abans, i el va llegir el 
seu fill José Mª. “Cert que l´exercici de la medicina exigeix renúncies i sacrificis, 
però no és menys cert que és generosa en gratituts i satisfaccions” “Fins i tot a 
l´hora suprema d´abandonar la vida, que no és una fi sense esperança sino una 
esperança sense fi”.
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Casat amb Lluïsa Juandó van tenir tres fills Josep Mª, Glòria i Jaume. Els dos 
homes van ser metges i Glòria es va casar amb el Dr. Martí Carbonell Estrany, 
metge pediatra, i fill i nét de metge.

Josep Mª Mascaró i Juandó (8a generació)

Va néixer a Banyoles el 27 de febrer de 1935. Va estudiar Medicina a la 
Facultat de Barcelona on es va relacionar molt amb la família de Barcelona. 
Es va especialitzar en Cardiologia i Aparell Respiratori obtenint el títol el 1965, 
ampliant els seus estudis primer a la Universitat de Montpellier i posteriorment a 
Copenhaguen i a l’Institut Nacional de Cardiología Chavez de México.

Més tard inicià la seva formació en Medicina Aeronàutica, obtenint el títol 
d’especialista en Medicina del Treball. També va obtenir el diploma de Metge 
Examinador Aeri pel Centro Nacional de Medicina de Aviación de México D.C. 
el 1984 

Va treballar com a metge especialista en Pulmó i Cor al Centre Güell de Girona 
fins a la seva jubilació i des de 1967 fins a 1983 al Servei mèdic de l’aeroport 
de Girona. A la seva consulta privada va treballar com a cardiòleg i examinador 
aeri. Va morir a Girona el 12 d’octubre de 2007.

Es va casar amb Isabel Casanovas i Pérez-Caballero, també metge que es va 
especialitzar en Psiquiatria infantil.

Jaume Mascaró i Juandó (8a generació)

Va néixer a Girona el 1945. Va estudiar Medicina a la Facultat de Barcelona, 
llicenciant-se el juliol de 1968. Va obtenir l’“Educacional for Foreing Medical 
Graduate” el setembre de 1971 i el d’especialista en Medicina Interna el 1972 a 
l’Escola del Prof. Pedro-Pons a la Ciutat Sanitària Vall d´Hebró.

Fou metge Adjunt de Medicina Interna de l’Hospital de Santa Caterina de Girona i 
després Cap de Secció (unitat de malalties infeccioses) de l’Hospital Josep Trueta 
de Girona, des de 1975 fins a la seva mort.

Autor de nombroses publicacions sobre malalties infeccioses, en especial sobre 
VIH. Va morir a Girona el 2013.

Isabel Mascaró i Casanovas (9a generació)

Filla dels doctors Josep Mª Mascaró i Juandó i Isabel Casanovas va néixer el març 
de 1970 a Girona. Va estudiar Medicina a Reus. És la primera Dra. Mascaró de la 
saga. Especialista en Pediatria via MIR. Desde 2011 és Metge adjunt de pediatria 
de l’Hospital Trueta de Girona i es dedica a les subespecialitats d’al·lèrgia i 
pneumologia infantil.

Està casada amb Alfredo Vargas pediatra radiòleg, que actualmente treballa a 
Anglaterra a l’Hospital de Ipswich.
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Glòria Carbonell i Mascaró (9a generació)

Filla de Glòria Mascaró i Juandó i de Martí Carbonell i Estrany, és la 9ª generació 
mèdica per part Mascaró i la 4ª per part Carbonell. Va néixer el 1975 a Barcelona, 
va estudiar medicina a la Universitat Central i es va especialitzar en Medicina de 
Família.

EPÍLEG

La intenció ha estat posar al dia i actualitzar les deu generacions mèdiques de 
la família Mascaró en les seves dues branques, la de Girona i la de Barcelona.

No és habitual que en una mateixa família segueixin una tradició professional 
durant deu generacions i que a més s’uneixin a altres famílies també de metges. 
Recordar és fer que perdurin i per això hem volgut honorar i mantenir a la memòria 
a tots aquells avantpassats que ens precediren. Aquest ha estat l’objecte del treball 
i només ens queda desitjar que continuï en el temps amb l’aportació de noves i 
futures generacions mèdiques de la família.

Finalment, volem agrair al premi Nobel de literatura, José Saramago, el record 
del nostre avantpassat Oftalmòleg, en el seu llibre “El año de la muerte de 
Ricardo Reis” (pàgines 51-52):

“Sube Ricardo Reis por la Rua do Alecrim y, apenas salido del hotel, tuvo que 
detenerse ante un vestigio de otras eras,un capitel corintio,un ara votiva, un 
cipo funerario,qué idea, esas cosas, aún las hay en Lisboa, las oculta la tierra 
movida por desmontes o causas naturales, aquí es sólo una piedra rectangular, 
embutida en un murete que da hacia la Rua Nova do Carvalho, diciendo en 
letra de adorno Clínica de enfermedades de los Ojos y Quirúrgicas, Fundada 
por A. Mascaró en 1870, las piedras tienen vida larga, no hemos asistido a su 
nacimiento y no asistiremos a su muerte, tantos años han pasado sobre esta, 
tantos han de pasar, murió el tal Mascaró y se deshizo su clínica, quizá por 
algún lado vivan aún los descendientes del Fundador, ocupados en otros oficios, 
quién sabe si ya olvidados, o ignorantes de que en este lugar público se muestra 
su piedra de armas, si no fueran las familias lo que son, fútiles, inconstantes, 
ésta vendría aquí a recordar al antepasado curador de ojos y otras cirugías, es 
bien verdad que no basta grabar el nombre en una piedra, la piedra queda, si, 
señores, se salvó, pero el nombre, si no se va a leer todos los días, se apaga, se 
olvida, no esta aquí.”
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NOTES

General

•	Mascaró Ballester F. Diez generaciones médicas de una familia catalana. 
Branca médica genealógica Mascaró. Barcelona: Editorial Trialba, 2016.

•	Saramago J. El año de la muerte de Ricardo Reis. Barcelona: Seix Barral, 
1990, pàgines 51-52.

Antecedents

•	Armengol i Vives JM. Branca médica genealógica del doctor José Mascaró Isern 
1903-1913.

•	 Dades recopilades per l’autor i el Doctor José Mascaró i Castañer a les 
parròquies i ajuntaments on van viure els avantpassats.

•	Mascaró Ballester F. Ocho generaciones médicas de una familia catalana. 
Anales de Medicina y Cirugía 1972, enero-marzo, número 227.

•	El médico oculista Don A. Mascaró. Lisboa: Belem & Cia editores, 1875.

•	III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. Barcelona: Rafael 
Dalmau, editor, 1982.

•	Pla Dalmau J. El filum galénico Mascaró. Metge, historiador i amic del Dr. Joan 
Mascaró i Roura. Juliol 1974.

•	Documents originals sobre batejos, matrimonis i defuncions recollits en les 
parròquies dels pobles on van viure els Mascarós o Mascaró i que s’han conservat 
a la casa Mascaró de Banyoles pels descendents de Mascaró Castañer.

Branca de Barcelona

•	Documents i títols originals conservats pels seus descendents. El seu testament, 
manuscrit i el de la seva filla Ernestina Mascaró i Capella. Escriptura original de 
la casa del carrer Hospital 47 (Josep Mascaró i Cros).

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, editor. 
1982, pàgina 125 (Josep Mascaró i Cros).

•	Documents i títols originals que li van pertànyer conservats a la biblioteca de 
“Casa Mascaró” de Tiana, Bacelona (Josep Mascaró i Capella).

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, editor. 
1982, pàgines 123-124 (Josep Mascaró i Capella).

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, editor. 
1982, página 125 (Josep Mascaró i Isern).

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Segon volum. Barcelona: Rafael 
Dalmau, editor. 1982, página 125 (Josep Mascaró i Porcar).

•	Exposició commemorativa del creuer transatlàntic universitari 1934. Universitat 
de Barcelona del 16 de febrer al 26 de març de 2015 (Manuel Mascaró i 
Porcar).
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Branca de Girona

•	Carta de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona al Prof. Silvestre Mascaró, 
novembre 1862 (Silvestre Mascaró i Cos).

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Segon volum. Barcelona: Rafael 
Dalmau, editor. 1982, pàgina 125 (Silvestre Mascaró i Cos).

•	Quan el món s’entela. Evolució de la cirurgia de la cataracta i breu semblança 
del meu avantpassat oculista F. Mascaró i Ballester. Rev Acad Med Catalunya 
2006;21:71-74.

•	Mascaró Zamora F. A. Mascaró. Treball presentat en la Càtedra d’Història de la 
Medicina. Barcelona, 10 de desembre de 1993.

•	Mascaró i Castañer JM. Topografia mèdica de Banyoles. Girona: Impremta i 
llibreria de D. Torres, 1914.

•	Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Segon volum. Barcelona: Rafael 
Dalmau, editor. 1982, pàgina 124 (Josep Mascaró i Castañer).

•	Discurs d’acceptació del nomenament de Col.legiat d’Honor en la LXXXVIII 
assamblea anual reglamentària del COMG, 1993, per el Dr. Joan Mascaró 
Roure i llegt pel seu fill el Dr. Josep Mascaró i Juandó.

Títol de Metge de Mascaró i Cros, el més antic de la branca de Barcelona
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Branca médica-genealógica de Mascaró i Isern. 1903.

Placa a Lisboa d´Aniceto Mascaró 
que es conserva en perfecte estat. 

Diferents plaques de carrer en honor a metges 
de la família Mascaró
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Dr. Josep Mascaró i Cros Dr. Josep Mascaró i Capella

Dr. Josep Mascaró i Isern

Dr. Francesc Isern i de Gener

Dr. Francesc Mascaró i Isern

Dr. Aniceto Mascaró i Cos
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Dr. Josep Mascaró i Porcar

Dr. Manuel Mascaró i Porcar Dr. Josep M. Mascaró i Ballester

Dr. Ferran Mascaró i Ballester Dr. Joaquín Mascaró
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Dr. Josep Mascaró i Cos Dr. José Mascaró Castañer

Dr. Josep Mascaró i Roura Dr.Josep M. Mascaró i Juandó

Dr.Jaume Mascaró i Juandó
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EPÒNIMS MÈDICS OSONENCS: 
A PROPÒSIT D’UN BÀLSAM, UNA SÍNDROME I ALGUNES PLANTES

GUARDIOLA, Elena; BAÑOS, Josep-Eladi
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. 

RESUM: Entre els llenguatges tècnics i científics, la terminologia mèdica és una de 
les que disposa d’un nombre més elevat d’epònims. Els darrers anys hem estudiat 
els epònims mèdics originats per diferents metges o científics catalans, així com els 
que s’han originat en el nom d’institucions, de ciutats o del propi país. La contribució 
eponímica dels metges catalans no s’ha limitat només a la medicina i hi ha noms 
geogràfics, d’insectes i de plantes que hi tenen el seu origen.
Alguns d’aquests epònims provenen de persones nascudes a la comarca d’Osona. En 
aquest treball presentem els epònims osonencs que hem localitzat, n’expliquem la 
seva història i fem un esbós biogràfic de les persones que n’han estat l’origen. Són: el 
gènere Miconia i l’Auricula ursi myconi (Francesc Micó), el bàlsam de Malats (Segimon 
Malats i Codina), l’espècie Sempervivum masferreri (Ramon Masferrer i Arquimbau) i la 
síndrome de Bayés (Antoni Bayés de Luna). 

PARAULES CLAU: Eponímia mèdica – Catalunya – Osona – Vic – Santa Eugènia de Berga 
– Francesc Micó – Segimon Malats i Codina – Ramon Masferrer i Arquimbau – Antoni 
Bayés de Luna 

RESUMEN: Entre los lenguajes técnicos y científicos, la terminología médica es 
una de las que dispone de un mayor número de epónimos. Durante los últimos años 
hemos estudiado los epónimos médicos originados por diferentes médicos o científicos 
catalanes, así como los que se han originado en el nombre de instituciones, de ciudades 
o del propio país. La contribución eponímica de los médicos catalanes no se ha limitado 
sólo a la medicina y hay nombres geográficos, de insectos y de plantas cuyo origen es el 
de un médico catalán.
Algunos de estos epónimos provienen de personas nacidas en la comarca de Osona. En 
este trabajo presentamos los epónimos osonenses que hemos localizado, explicamos 
su historia y hacemos un esbozo biográfico de las personas que han sido el origen del 
epónimo. Son: el género Miconia y la Auricula ursi myconi (Francesc Micó), el bálsamo 
de Malats (Segimon Malats i Codina), la especie Sempervivum masferreri (Ramon 
Masferrer i Arquimbau) y el síndrome de Bayés (Antoni Bayés de Luna).
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INTRODUCCIÓ 

L’Enciclopèdia Catalana1 defineix epònim com: “Personatge real o fictici el nom 
del qual designa un poble o una ciutat o país, tota una època o àdhuc un 
moviment literari, artístic, etc.” i segons el Diccionari Enciclopèdic de Medicina2 
és el “Nom donat a una malaltia, símptoma o signe, accident anatòmic, 
intervenció, etc., derivat del de la persona a la qual hom atribueix la seva 
descoberta o descripció primera”. També s’aplica als noms que deriven d’altres 
noms propis, com ara institucions, ciutats o països, amb què han estat batejades 
determinades malalties, síndromes, proves, etc.

Entre els llenguatges tècnics i científics, la terminologia mèdica és una de les 
que disposa d’un nombre més elevat d’epònims. Un bon nombre d’estructures 
anatòmiques, malalties, procediments diagnòstics i mètodes de tractament 
deuen el seu nom a la persona que els va descobrir, els va descriure o en va 
impulsar l’ús. 

Els darrers anys hem recollit i estudiat més d’un centenar d’epònims, originats 
per una setantena de catalans que han contribuït de diferents formes a la 
internacionalització de la medicina catalana. Ens hem centrat també, per altra 
banda, en els  epònims que s’han originat en el nom d’institucions, de ciutats o 
del propi país3-5. 

La gran majoria d’epònims mèdics d’origen català procedeix del nom de metges 
o científics catalans que feren algun descobriment o invenció, als quals –amb el 
pas del temps i per motius diversos– es va donar el seu nom. Però la contribució 
eponímica dels metges catalans no s’ha limitat només a la medicina; així, hi ha 
muntanyes i insectes amb nom de metges catalans i, en el camp de la botànica, 
porten el seu nom moltes i variades plantes.

Alguns d’aquests epònims han tingut el seu origen en persones nascudes a la 
comarca d’Osona. En aquest treball presentem els epònims osonencs que hem 
localitzat, n’expliquem la seva història i fem un esbós biogràfic de les persones 
que n’han estat l’origen: l’Auricula ursi myconi i el gènere Miconia (Francesc 
Micó), el bàlsam de Malats (Segimon Malats i Codina), l’espècie Sempervivum 
masferreri (Ramon Masferrer i Arquimbau) i la síndrome de Bayés (Antoni Bayés 
de Luna) (Taula 1). 
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Taula 1. Epònims mèdics osonencs

Metge osonenc Epònim
Francesc Micó 
(Vic, 1528 – Barcelona, c. 1592)

Segimon Malats i Codina
(Santa Eugènia de Berga, c. 1750 – Madrid, 1826)

Ramon Masferrer i Arquimbau
(Vic, 1850 – Cotabato [Filipines], 1884)

Antoni Bayés de Luna 
(Vic, 1936)

Gènere Miconia
Auricula ursi myconi Dalech

Bàlsam de Malats

Sempervivum masferreri Hillebr

Síndrome de Bayés

EPÒNIMS MÈDICS OSONENCS

L’Auricula ursi myconi i el gènere Miconia

L’Auricula ursi myconi és una herba de la família de les gesneriàcies, amb 
una roseta de fulles ovades, crenades, de superfície rugosa, piloses per sobre 
i densament cobertes de pèls ferruginosos per sota, i amb flors morades, amb 
el centre groc, que es fa a les roques calcàries ombrívoles dels Pirineus i altres 
muntanyes, com les de Montserrat, i és emprada popularment com a remei 
pectoral. Fou descoberta per Francesc Micó i Jacques Daléchamps li donà aquest 
nom. Es coneix com orella d’ós, borratja de cingle, herba de la tos, herba tossera 
o herba tossina6-8. 

El gènere Miconia és un gènere botànic de plantes de flors, que pertany a la 
família Melastomataceae. Els botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón 
batejaren aquestes plantes amb aquest nom en honor de Francesc Micó9. 
Les plantes d’aquest gènere es troben sobretot a les zones càlides i tropicals 
d’Amèrica. La majoria de les espècies són matolls i arbres de fins a 15 metres 
d’altura. Actualment hi ha més de 1.000 noms acceptats d’espècies diferents del 
gènere Miconia.

Algunes dades biogràfiques

Francesc Micó va néixer a Vic, on fou batejat a la catedral el 28 de maig de 
1528. Estudià medicina i farmàcia a Salamanca. A finals de la dècada de 1550 
es traslladà a Extremadura, a l’hospital del monestir de Guadalupe, per ampliar 
i perfeccionar els seus coneixements. Fou un expert anatomista. Es formà en 
la nova morfologia vesaliana amb Cosme de Medina i va adquirir un gran nom 
com a hàbil dissector durant la seva estada a Guadalupe, on amb Francisco 
Hernández, metge i botànic, realitzà nombroses autòpsies seguint els esquemes 
de Vesal, i herboritzà per Extremadura. En marxar d’Extremadura, s’establí a 
Barcelona, on va restar fins a la seva mort6,10-14. 
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A Barcelona, exercí com a metge i fou una personalitat influent a la ciutat. L’any 
1564 tot i haver-se presentat a totes oposicions, en fou exclòs pel plet que hi 
havia entre l’Ajuntament i els metges; va ser una època de disputes que acabà, 
finalment, el 16 de març de 1565, en arribar a un acord d’unió perpètua i 
indissoluble entre la universitat dels metges i la universitat de l’Estudi General, 
que des de llavors compartiren privilegis i es fusionaren en una sola corporació 
universitària amb una única direcció. En aquell nou context, Micó fou l’artífex de 
la renovació de l’ensenyament de l’anatomia a la Universitat de Barcelona. El 
1566 va guanyar per oposició la càtedra de medicina teòrica i, posteriorment, 
ocupà la càtedra d’anatomia, des de 1567 a 1569. El 31 d’agost de 1569 fou 
substituït per Francesc Castelló, que renuncià poc després, i Micó tornà a ocupar 
la càtedra des de 1570 fins a 1572, quan fou substituït per Esteve Guardiet. 

Des de 1559, els professors havien de sortir a herboritzar amb els estudiants, 
que havien de preparar un herbari. No va ser, però, fins l’any 1562 que a la 
Universitat de Barcelona es va establir que una de les càtedres de medicina ho 
fos de cirurgia i anatomia; el 1567 es va crear la “càtedra d’anatomia, simples i 
cirurgia” (a la que havien d’acudir també, durant dos anys, els futurs apotecaris) 
i s’establí que es donés una classe d’anatomia diàriament i que durant els mesos 
d’hivern es fessin disseccions de cadàvers humans. Fou aquesta l’època en què 
Micó, catedràtic d’aquestes matèries, impulsà l’estudi de l’anatomia. Aquests 
ensenyaments assoliren una gran importància gràcies a Micó que, a més de 
brillant anatomista, era ja llavors un botànic molt reconegut, tant a Catalunya 
i Espanya com a l’estranger (especialment entre els botànics francesos, a 
qui enviava molts exemplars, en especial a Daléchamps). A Catalunya, Micó 
va herboritzar sobretot pel pla i el litoral dels voltants de Barcelona i, molt 
especialment, per les muntanyes de Montserrat. Micó va donar un impuls molt 
gran als estudis de botànica a Catalunya. El 1575 es creà una càtedra específica 
de medicina pràctica; el primer en fer-se’n càrrec fou Francesc Castelló (de 1576 
a 1578), el va seguir Francesc Micó, de 1578 a 158212-15.

Micó deixà una sola obra escrita, que tracta de la utilització de l’aigua de neu i 
dels beneficis de beure begudes fredes, refrescades amb la neu, fet molt poc comú 
en aquella època, ja que es considerava que era poc saludable16. Es va publicar 
a Barcelona el 1576 i se’n va fer una reimpressió el 1792, més de dos segles 
després17. Sembla que hauria escrit una altra obra, Las vistas de Montserrat, de 
la que possiblement no en quedi cap exemplar12. Bernades fa referència a Micó 
en la seva obra Principios de botánica18 i diu que és un metge, botànic i astròleg 
famós (“à Micó se le debe el hallazgo de varias y curiosas plantas que descubrió, 
no solo en la Marina de Barcelona, Montserrate, y otros parages de Cataluña, si 
tambien en Castilla la nueva, y Guadalupe”).

La història de l’Auricula ursi myconi i del gènere Miconia 

Micó va descobrir una trentena d’espècies botàniques noves, que dibuixà molt 
detalladament (era molt bon dibuixant), però no va publicar cap dels seus 
descobriments. Els va compartir, però, amb Jacques Daléchamps. Aquest metge 
i botànic francès va publicar Historia generalis plantarum8 a Lió (1586-1587) i 
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hi hi va incloure moltes de les plantes descobertes per Micó. A una d’aquestes li 
donà el el nom d’Auricula ursi myconi (Figura 1). Linné posteriorment la rebatejà 
com Verbascum myconi. 

Anys després, però, el botànic francès Richard, canvià el nom d’aquesta 
planta i n’hi donà un en homenatge a un compatriota seu, Ramond (Ramonda 
o  Ramonda pyrenaica). Pedro Felipe Monlau, en una traducció de l’obra de 
Richard publicada a Barcelona el 1831, demostrà aquesta usurpació del nom: 
“Pero nunca perdonaremos á Richard el que, haciendo un nuevo género de esta 
planta, haya menoscabado, en obsequio de Ramond, la memoria del Dr. Micó, 
quien ha sido indudablemente el primer botánico que la descubrió y á quien 
Delechamp, corresponsal suyo, la había dedicado muchos años antes”. Altres 
autors, com De Candolle, van deixar constància també de la injustícia comesa 
per Richard en rebatejar aquesta planta. 

A casa nostra, el monjo i botànic benedictí de Montserrat, Adeodat Marcet, en 
una revisió sobre la flora montserratina, l’any 1909 escrivia sobre la Myconia 
borraginea Lapey19: “Pero no es sols pera citarla de Montserrat el motiu de fer 
menció d’ella, sino principalment pera tornar per la gloria d’un dels primers 
botánichs catalans que recorregué herboritzant nostra muntanya, el Dr. 
Francesch Micó, metje, honra de la ciutat de Vich, ahont vejé la primera llum y 
ahont exercí sa carrera primerament, passant més tart á exercirla á Barcelona. 
A Micó li ha passat ab l’orella d’os ó Auricula ursi, com ell l’anomenaba, lo que 
á Colón ab l’América: ells treballaren, y altres se n’emportaren la gloria” /.../ 
“La planta que’ns ocupa fou trobada per primera vegada á Montserrat pe’l Dr. 
Micó”. Marcet defensa àmpliament, amb arguments i referències a moltes obres 
de botànica, que seguint les regles de nomenclatura botànica correctes la planta 
havia d’haver conservat el seu nom original; finalment fa un repàs històric dels 
canvis de nom i recull els diferents sinònims en ordre cronològic: “La sinonimia 
pot donarse del modo següent seguint l’ordre cronológich: Verbascum Myconi 
L, Ramondia pyrenaica Richard, Myconia borraginea Lapey, Chaixia Myconi 
Lapey, Myconia borraginoides Bub., Micona aretotis Monlau, Ramondia Myconi 
F. Schultz, Ramondia Micoi Pau”.

Actualment, aquesta planta es coneix com Ramonda myconi; popularment 
s’anomena orella d’ós, borratja de cingle, herba de la tos, herba tossera o herba 
tossina. Aquests darrers noms populars fan referència a la seva eficàcia contra la 
tos, que Micó ja descrigué. 

Al segle XVIII, Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón, botànics espanyols que 
participaren en diverses expedicions a Amèrica del Sud, donaren el nom de 
Miconia (Miconia Ruiz & Pav) a un gènere nou, en honor de Francesc Micó, 
tal com consta a la pàgina 60 de la seva obra Florae peruvianae, et chilensis 
prodromus9 (1794) (Figura 2): “Género dedicado á D... Micon, esclarecido 
Médico de Barcelona y no común Botánico, según aparece de la Historia de 
plantas de Jacoho Dalecamph, á quien cuidaba de enviar dibuxos de plantas, 
sus descripciones y la relación de las virtudes que habia experimentado en 
ellas”. D’aquest gènere en van descriure diverses espècies. Trobem el gènere 
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Miconia també en altres obres d’aquests autors com ara Suplemento á la 
quinologia20, publicada el 1801 a Madrid. 

Figura 1. Dibuix publicat a la pàgina 837 de l’obra de J. Daléchamps Historia generalis 
plantarum8 (1586-1587) on es descriu, per primera vegada, l’Auricula ursi myconi, 
descoberta per F. Micó.
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Figura 2. Pàgina 60 de l’obra d’Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón Florae peruvianae, et 
chilensis prodromus (1794) on es descriu per primera vegada el gènere Miconia, dedicat 
a Francesc Micó9

EL BÀLSAM DE MALATS

El bàlsam de Malats és un bàlsam, ideat per Segimon Malats i Codina, d’eficaç 
acció hemostàtica i cicatritzant, molt utilitzat pel tractament de les ferides durant 
tot el segle XIX i principis del XX21-24.
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Algunes dades biogràfiques

Segimon Malats i Codina va néixer a Santa Eugènia de Berga. Alguns autors 
situen el seu naixement entre els anys 1746 i 1748 i d’altres el 1756. El seus 
pares, Pau Malats, escloper, i Rosa Codina eren de Vic. L’any 1775 ingressà 
com a manescal al Regiment de Dragons de Lusitània de l’exèrcit espanyol. Des 
de 1780 participà, durant quatre anys, al bloqueig de Gibraltar. L’any 1781 
fou nomenat mariscal major o veterinari major d’aquest cos militar. El 1784 va 
ser comissionat pel rei Carles III per fer estudis a l’Escola Veterinària d’Alfort, 
a París, on va obtenir el títol de veterinari; estudiant molt brillant, va tornar de 
París amb una medalla d’or d’Alfort i el nomenament de soci corresponent de la 
Société Royal de Médecine. Una nova beca li permeté continuar la seva formació 
a Alemanya, Dinamarca, Gran Bretanya i Itàlia. Va tornar a Espanya el 1788. 
Per encàrrec de Carles III, va presentar, junt amb Estévez, a principis de 1789 
el projecte per establir a Madrid una escola de veterinària; tot i fortes pressions, 
lluites i disputes, el pla fou aprovat el 1792 (ja era rei llavors Carles IV) i Malats 
fou el primer director de l’Escola de Veterinària de Madrid. En paral·lel, el 1790 
fou nomenat ferrador i manescal supernumerari i un any després encarregat de 
l’assistència dels millors cavalls de la Real Caballeriza. El 1793 fou nomenat 
mariscal de número de la Real Caballeriza i també Alcalde Examinador del 
Real Tribunal del Protoalbeitarato, que el facultava per examinar manescals i 
ferradors7,21-30. 

Malats va ser un personatge molt controvertit i trobem tant crítiques a la seva 
actuació i a la seva capacitat com a docent com elogis que el destaquen com un 
clínic molt instruït i sensat amb un gran interès per la qualitat de l’ensenyament. 
Va ser durant molt temps professor d’anatomia, patologia, clíniques i hospitals. 
En poc anys l’Escola començà a funcionar, s’amplià considerablement i es dotà 
d’un nou pla d’estudis; Malats, llavors, passà a dedicar-se només a les tasques de 
direcció, aconseguí un nou edifici, portà els avenços professionals més importants 
de l’època, renovà les mesures terapèutiques per mantenir la salut dels cavalls 
i començà a utilitzar mesures preventives en la pràctica veterinària25,31,32. Se’l 
considera una de les figures clau de la història de la veterinària espanyola. Carles 
IV li va concedir la Gracia de Hidalguía. Durant la Guerra del Francès va romandre 
a Madrid i després va marxar cap al sud per servir a l’exèrcit resistent. Va estar 
destinat a Còrdova, Granada i Oriola, sempre a les Reales Caballerizas. El 1814, 
un cop acabada la guerra, va tornar a la direcció de l’Escola de Veterinària, fins a 
la seva jubilació el curs 1821-18221. Va ser la seva una vida, segons expliquen 
diversos historiadors, plena de disputes, revenges, turbulències i intrigues21,26,33. 

Va escriure algunes obres que tingueren una gran difusió i foren utilitzades com 
a llibre de text en els estudis de veterinària durant molts anys i en va traduir 
d’altres autors (no sempre va fer constar, però, que ell n’era el traductor i no 
l’autor). La més important fou Elementos de veterinaria, que se han de enseñar 
á los alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid; consta de diversos 
volums i se’n feren vàries edicions; es publicà a Madrid els anys 1793-1794 i es 
reedità els anys 1795-1796 i 1797-1798. Va morir a Madrid el 24 de desembre 
de 1826. 
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La història del bàlsam de Malats

Malats va crear un fàrmac, el bàlsam de Malats, que inicialment es va fer servir 
per guarir els cavalls; més endavant es va utilitzar també en humans i encara 
s’emprava a principis del segle XX21. 

El seu origen ha estat molt discutit i també la seva composició, que guardà 
Malats en secret (Figura 3). Els contraris a Malalts defensaven que era una 
còpia del conegut com a bàlsam d’Izquierdo22,23,27,34, inventat per Juan Antonio 
Giménez Izquierdo per tractar ferides en cavalls. Izquierdo havia presentat el seu 
bàlsam a l’Escola de Veterinària; allà, Malats va ser un dels que va avaluar-lo i, 
per tant, en coneixia la fórmula i com es preparava. Els informes sobre el bàlsam 
d’Izquierdo no van ser positius i s’acusà Malats d’apropiar-se de la fórmula23,34. 
La premsa de l’època (Crónica Científica y Literaria, Miscelánea de Comercio, 
Artes y Literatura, El Universal Observador Español, Diario de Barcelona, etc.) 
publicà nombrosos articles amb atacs a Malats i també les seves rèpliques. 
Malats mantenia que el seu bàlsam era anterior i que l’havia ideat i assajat a 
les campanyes d’Alger: “Desde la expedición de Argel, en el año 1775 que fui 
nombrado mariscal mayor del ejército, ya había hallado yo la mayor parte de la 
composición de mi específico /.../ en el año 1779, que fui nombrado mariscal 
mayor del ejército del Campo de Gibraltar, logré hacer progresos más ventajosos 
con mi bálsamo, como puedo justificar en caso necesario; y después de esta 
época continué beneficiando y mejorando su composición hasta que en la 
última guerra con la Francia /.../ acabé de conocer el grado de perfección a que 
había llegado con él por los efectos prodigiosos que hacía /.../ como igualmente 
en la epidemia, que principió el día 6 de agosto del año 11 en Orihuela, en 
que se aumentó su crédito...”. En qualsevol cas, el bàlsam de Malats no va 
assolir un èxit important fins després d’haver avaluat el bàlsam d’Izquierdo (entre 
1803 i 1807). També acusaren Malats d’enriquir-se amb el bàlsam, tot i que 
sembla que durant més de 32 anys el va proporcionar gratuïtament als pobres 
i només el pagaven els que tenien més diners34. Aquestes picabaralles van 
arribar també a Catalunya on, a més, “varios hombres estudiosos y benéficos se 
dedicaron a reunir yerbas, formar composiciones, hacer experiencias, etc.” i, 
com a fruit dels seus treballs, van començar a fabricar un altre bàlsam que “ha 
acreditado causar los mismos efectos en hemorragias que el del Sr. Malats”. 
Aquest bàlsam, que el 1820 s’emprava per tractar hemorràgies tant en animals 
com en humans, s’anomenà bàlsam català. També el 1820, Gregorio Bañares35 
publicà una memòria científica sobre un altre preparat, el bàlsam samarità, 
molt similar als altres tres. Bañares era amic de Malats, però afirmava: “lo más 
dificultoso que hallo y casi imposible, es decir algo con fundamento sobre 
el bálsamo titulado de Malats; que es ya el remedio predilecto y de moda, 
el asunto de las conversaciones de Madrid y de toda España; y aún ha dado 
ocupación á los periodistas de todas partes”; sobre la composició (bàsicament 
oli d’oliva, Figura 3), comentava: “Me causa admiración que tantos profesores 
españoles y extrangeros, principalmente franceses, que se han ocupado, en 
hacer observaciones, y publicar con encomio las virtudes del bálsamo de 
Malats, no se hayan detenido en examinar que dicho bálsamo conserva todas 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 89-110, ISSN: 0213-0718

Epònims mèdics osonencs: a propòsit d’un bàlsam, una síndrome i algunes plantes



98

las cualidades físicas y químicas del aceite común, y de consiguiente no puede 
tener en combinación sustancias capaces de comunicarle otras propiedades 
que las que tiene naturalmente”21.

Sembla, però, que el 1819 el Rei autoritzà Malats a vendre el seu bàlsam36, que 
havia d’acompanyar d’una mena de prospecte, que començava dient: “á fin de 
precaver los inconvenientes que pueden resultar de la mala aplicación de dicho 
Bálsamo quiere S. M. dé yo con cada botella un papel impreso en que se expliquen 
con toda exactitud sus virtudes, y los casos en que se puede y debe hacer uso de 
él”. En aquest papel impreso Malats inclou, amb detall, la forma d’administració 
del bàlsam així com les indicacions, que no eren ja només les hemorràgies: “... 
dolor de costado ó pleuresía; pulmonía; dolor nefrítico causado por obstrucción 
de riñones; hemotisis; disentería; dolores de estómago, cólicos y flatulentos; 
dolor en las diferentes cavidades del cuerpo y palpitaciones; dolores artríticos y 
reumáticos; epilepsia, demiplegia y alferecía; mordeduras de perros rabiosos, y 
otros animales ó reptiles venenosos; escorbuto; dolor de muelas y de dientes, los 
cuales se afirman; grietas ó respingones de los pechos y pezones de las recién 
paridas; hemorragias del pulmón, del cerebro, del estómago, uterinas en todos 
casos, sangre de espaldas y por las narices; contusiones; quemaduras; heridas 
del cerebro, pulmón, hígado, bazo, intestinos, y otras vísceras esenciales a la 
vida; y asma”. 

Aquest bàlsam va tenir molta fama i es va usar molt. Per exemple, al municipi 
de Güines (Cuba), l’any 1820 hi ha constància de la primera recepta mèdica, 
que surt al Diario del Gobierno de La Habana, i que és justament del bàlsam 
de Malats per a les ferides37. Està documentat que per tractar les ferides de 
bala que va patir el 1835 el general carlí Zumalacárregui a la cama dreta li van 
aplicar bàlsam de Malats a la ferida i, en principi, no li van extreure la bala; això 
no va evitar, però, que morís poc després, havent-lo tractat també un curandero 
i després que els metges, contràriament al que opinaven, li extraguessin la bala 
en una complicada operació que ell va demanar21,38. El bàlsam de Malats figura 
a les edicions de 1865 i 1884 de la Farmacopea Oficial Española, molts anys 
després de la seva mort.
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Figura 3. Composición que se cree sea el bálsamo de Malats que es va publicar al Boletín 
de Medicina, Cirugía y Farmacia, diari oficial de la Sociedad Médica General de Socorros 
Mutuos el 25 de gener de 185224.

L’espècie Sempervivum masferreri

L’espècie Sempervivum masferreri és una planta tropical amb fulles suculentes 
que pertany al gènere Aeonium, de la família de les crassulàcies. És una espècie 
arbustiva petita, que pot arribar als 40 cm. Les fulles són molt carnoses i tenen 
unes llistes vermelles; les flors són de color groc. Es coneix també com Aeonium 
sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & L. Proust. És endèmica de les illes Canàries 
(Tenerife i La Palma). Hillebrand li va donar aquest nom en honor de Ramon 
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Masferrer i Arquimbau, metge i botànic amb qui la va descobrir a l’illa de 
Tenerife39,40.

Algunes dades biogràfiques

Ramon Masferrer i Arquimbau nasqué a Vic el 15 de maig de 1850. El seu pare, 
Ramon Masferrer i Puigsec era de Sant Julià de Vilatorta i la seva mare, Eugènia 
Arquimbau, era de Torelló. Els pares s’establiren a Vic, ciutat on naixerien tots els 
seus fills. Fou el tercer de quatre germans. El primer, Josep (1844-1900), doctor 
en teologia, fou professor del Seminari de Vic; Francesc d’Assís (1847-1901), 
el segon, es dedicà a la filosofia i a la poesia; i el més petit, Francesc de Paula 
(1851-1907), al dret i a la política. La família Masferrer Arquimbau va tenir un 
paper importantíssim en el conreu de les lletres a Vic durant la dècada dels anys 
setanta del segle XIX. En les tertúlies literàries, científiques i filosòfiques que els 
Masferrer celebraven a casa seva va sorgir la idea de la fundació de l’Esbart de 
Vic39-46.

Ramon Masferrer realitzà els estudis de segon ensenyament al Seminari de Vic. A 
la Universitat de Barcelona es llicencià en medicina i ciències naturals. Acabats 
els estudis universitaris, ingressà en el Cos de Sanitat Militar, on arribà a metge 
primer. El seu primer destí va ser a Vic. El gener de 1877 es traslladà a les 
Canàries. Dos anys després va tornar a Vic, on exercí com a metge. A la fi 
de 1883 fou destinat a les Filipines, destí que havia sol·licitat motivat per la 
possibilitat d’estudiar la flora mentre millorava dins l’escalafó militar. Va estar 
a l’illa de Joló quatre mesos; a la fi del mes de març de 1884 va ser traslladat 
a Zamboanga (Mindanao), destinat a l’Hospital de Cotabatto. Hi va arribar l’1 
d’abril i el dia 4 al vespre es trobà malament. Poques hores després es morí a 
causa del còlera. Tenia només 33 anys39,44,47-50.

Va ser un autor molt prolífic, que va publicar tant en revistes científiques com en 
altres de caire divulgatiu o en la premsa diària (Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, Progreso Médico, Gaceta Médica Catalana, Revista Hortícola, 
Revista Contemporánea, Revista de Canarias, La Crónica Científica, La Oceanía 
Española -hi signà articles amb el pseudònim Dr. Ausetanus- o Diario de Vich). 
També cultivà la poesia en català (La Garba Muntanyenca). Va col·laborar amb 
l’Esbart de Vic i el Círcol Literari de Vich; hi va donar conferències i participà en 
diferents comissions45,51,52.

El 1877 va publicar als Anales de la Sociedad Española de Historia Natural 
un extens treball, “Recuerdos botánicos de Vich, o sea Apuntes para el estudio 
de la comarca de Cataluña, llamada Plana de Vich”, amb dades geogràfiques, 
geològiques i climàtiques, a més de la descripció de 620 espècies de la flora de 
la Plana de Vic. Aquest treball fou la primera monografia rigorosa sobre la flora 
de la comarca d’Osona39,48. 

Durant la seva estada a les illes Canàries, a l’Hospital de la Santa Cruz de Tenerife, 
col·laborà amb el Jardí d’Aclimatació de l’Orotava i estudià la flora de les illes 
atlàntiques. Els resultats els publicà en diversos treballs on analitzava la flora 
canària així com la de les illes Açores, de Madeira i de Cap Verd, la vegetació del 
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Teide i els llorers de les illes Canàries. També va escriure la història Jardí Botànic 
de l’Orotava i un projecte de reforma d’aquest jardí. Va ser en aquest Jardí on va 
establir una estreta col·laboració amb el científic d’origen alemany Wilhelm B. 
Hillebrand41,53-55.

També va participar en diverses accions militars i li van concedir la Cruz Roja del 
Mérito Militar. Després de la seva mort, la seva vídua va donar un extraordinari 
herbari al Círcol45, que contenia flora de la Plana de Vic, Caldetes i Joló. Un altre 
herbari, que Masferrer havia enviat a la Junta Facultativa de l’antiga Dirección 
General de Sanidad Militar, va passar al Laboratorio Central de Medicamentos 
de Sanidad Militar de Madrid39,41. La Biblioteca de Catalunya (Fons Masferrer i 
Arquimbau) conserva molta documentació de Ramon Masferrer43. La seva mort 
prematura va estroncar una carrera que probablement hauria estat plena de 
noves aportacions per a la ciència. 

La història de l’espècie Sempervivum masferreri

Durant la seva estada a les illes Canàries, Masferrer establí relació amb els 
botànics del Jardí Botànic de l’Orotava, molt especialment amb l’alemany 
Wilhelm B. Hillebrand, amb qui sortia d’excursió a buscar nous espècimens. Els 
acompanyava també Hermann Wildpret, jardiner en cap d’aquest jardí botànic. 
En una d’aquestes excursions, Masferrer, Hillebrand i Wildpret van trobar una 
espècie nova d’Aeonium (Sempervivum), que Hillebrand descriuria posteriorment 
i anomenaria Sempervivum masferreri (Figura 4).

Hillebrand va descriure aquesta planta als Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural l’any 1881 i explicava40: “Esta planta, que gustoso dedico á mi 
estimado amigo y celoso botánico Dr. D. Ramon Masferrer, tiene su colocación 
natural cerca del Sempervivum strepsicladem Webb; pero se distingue de este 
ultimo y de todas las otras especies de estas islas, en cuanto me son conocidas, 
por la presencia de una columna central manifiesta, y por la singular deiscencia 
de los carpelos, que además están provistos de unas espuelas obtusas /.../”.

Wildpret, anys després, explicava el descobriment que havien fet tots tres i 
com Hillebrand li havia donat aquest nom41: “Esta nueva y rara variedad de 
Sempervivum de Canarias cuyas especies abundan en las islas y que aún no 
están bien estudiadas, la encontramos en una expedición botánica en la punta 
de mar de Buenavista, entre el célebre botánico Dr. Hillebrand, de Alemania; 
el amigo botánico y malogrado médico militar D. Ramón Masferrer y Arquimbau 
y el que esto escribe, jardinero jefe del Jardín de Aclimatación de Orotava, en 
aquel entonces, 1881. Se encontró la variedad herborizando en un covacho de 
piedra volcánica, llamándome la atención no haberla visto nunca. Examinóla 
y estudióla el Dr. Hillebrand y quiso dedicármela, pero yo no acepté, y quise 
que se llamase Sempervivum masferreri y así se quedó”. L’exemplar que van 
trobar aquell dia el van portar al Jardí de l’Orotava i un temps després Wildpret 
va enviar llavors als jardins botànics de Madrid, Kew, París i Brussel·les. Sembla, 
però, que tant els exemplars de l’Orotava com els dels altres jardins van acabar 
desapareixent.
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De Bolós, l’any 1953, feia referència a aquesta planta i explicava47 que “el Dr. 
Swentenius, que actualment dirige el Jardín de la Orotava y estudia con gran 
provecho la flora canariense, opina que la especie que parece convenir con la 
descripción de Hillebrand es el Aeonium sedifolium (Webb) Proust et Pitard”. 

Masferrer va descriure algunes plantes per primera vegada (p. e. Lotus berthelotii 
Masf.56). L’abreviatura Masf. s’empra per indicar a Ramon Masferrer i Arquimbau 
com autoritat en la descripció i classificació de vegetals57.

FIGURA 4. Treball publicat per Hillebrand a Anales de Historia Natural l’any 1881 on 
descriu una nova espècie de la flora canària, Sempervivum masferreri, que dedicà a 
Ramon Masferrer40

        

LA SÍNDROME DE BAYÉS 

La síndrome de Bayés és un blocatge interauricular avançat, que pot presentar-se 
com expressió de remodelatge purament elèctric o pot acompanyar alteracions 
estructurals que dilatin les aurícules. S’associa a arrítmies supraventriculars i 
és, probablement, un predictor d’accident cerebrovascular emboligen d’origen 
cardíac. Es pot presentar de manera transitòria i, en algunes circumstàncies 
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clíniques, pot ser reversible. Descrit detalladament per Antoni Bayés de Luna, 
va ser batejat amb aquest nom, per primera vegada, per Conde i Baranchuk58,59 
(Figura 5).

Algunes dades biogràfiques

Antoni Bayés de Luna va néixer a Vic l’any 1936. Va començar a estudiar 
medicina a la Universitat de Saragossa i va acabar, amb premi extraordinari, a la 
de Barcelona el 1959, any que inicià a l’Escola de Cardiologia de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona la fomació d’especialista. Va treballar a 
l’Hospital Clínic i el 1961-1962 feu una estada a l’Institute of Cardiology de la 
University of London i al Department of Medicine of Postgraduate Medical School 
del Hammersmith Hospital al Regne Unit. De retorn a Barcelona, prosseguí a 
l’Escola de Cardiologia, on va obtenir l’especialitat el 1964. Ha desenvolupat 
la seva carrera en diferents centres: va ser consultor de l’Hospital Clínic per a 
malalties cardíaques de la Dirección General de Sanidad a Barcelona (1965-
1970), posteriorment es traslladà al Servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, on ha estat cap del Gabinet d’Electrocardiografia (1970-1980), 
cap clínic (1980-1990), cap de servei (1990-1992), director del Departament 
de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca (1992-1998) i Director de l’Institut Català de 
Cardiologia (1998-2006). Ha desenvolupat també una important tasca docent: 
va ser professor de l’Escola de Cardiologia de la Universitat de Barcelona (1967-
1972) i, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ha estat professor associat (1972-1986), titular (1986-1989), catedràtic 
(1990-2006) i professor emèrit. Després de la seva jubilació, ha seguit actiu 
professionalment com a director del Servei de Cardiologia de l’Hospital Quirón, 
director honorari del Departament de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau i 
consultor sènior de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars del mateix 
hospital59.

És membre honorari de nombroses societats científiques vinculades a la 
cardiologia. Ha estat distingit amb importants premis, entre ells la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya, el premi Jaime I de la Generalitat Valenciana, 
i les medalles de les Societats Científiques que ha presidit, entre elles la catalana, 
l’espanyola i la mundial de cardiologia. Ha rebut la medalla de la Universitat 
de Vic i ha estat també nomenat doctor honoris causa en quatre universitats. 
A Espanya ha estat president de la Sociedad Española de Cardiología (1983-
1984) i president del Comitè Científic de la Fundación Española de Cardiología 
(1983-1985). Ha estat president de la World Heart Federation (1997-1998), 
del comitè de direcció del projecte World Heart Day d’aquesta federació (1999) i 
de la International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (2006-2009). Ha 
estat president fundador de la Societat Catalana de Cardiologia (1973-1974) i 
membre del comitè assessor del President de la Generalitat (2010); és acadèmic 
numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2006). És o ha estat 
membre dels consells de redacció de nombroses revistes de la seva especialitat 
com ara Revista Española de Cardiología (des de 1973), Archives des Maladies 
du Coeur et des Vaissaux (1980-2000), European Heart Journal (1991-1998), 
British Heart Journal (1992-2002), Annals of Noninvasive Electrocardiology (des 
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de 2000) i Journal of Electrocardiology (des de 2000). Ha publicat més de 300 
articles i més de 200 capítols de llibres59.

En recerca, Bayés de Luna ha destacat especialment en l’electrocardiografia, les 
arrítmies i la mort sobtada. Dues de les seves obres sobre electrocardiografia 
li han donat també renom dins i fora de les nostres fronteres: Tratado de 
electrocardiografía clínica (1977), del que s’han publicat sis edicions en 
espanyol i quatre en anglès, i Fundamentos de electrocardiografía (1985) del 
que, hores d’ara, hi ha cinc edicions en espanyol i dues en anglès; s’han traduït 
també a altres llengües, entre elles el català. Eugene Braunwald60 ha dit d’ell: 
“The author, Professor Bayés de Luna, is a master cardiologist who is the most 
eminent electrocardiographer in the world today.”

La historia de la síndrome de Bayés

La primera descripció d’un cas del que després s’anomenaria blocatge 
interauricular avançat va ser descrit per Puech61 l’any 1956. Anys més tard es 
publicaren els articles de Castillo i Vernant62 (1973) i de Bayés de Luna i col·ls.63 
(1978) i poc després Bayés64 proposava diferenciar els diferents trastorns de 
conducció auricular en blocatges intraauriculars i interauriculars (BIA). Aquests 
darrers, a més, s’havien de classificar en parcials i avançats. En els primers hi 
hauria un endarreriment a la conducció del fascicle de Bachmann i la majoria de 
la conducció des de l’aurícula dreta a l’esquerra es realitzaria pel sostre auricular. 
En els segons, el blocatge seria total i la transmissió es faria des de la part baixa 
de l’aurícula dreta amb una direcció retrògrada a través del si coronari i també 
per la fossa oval. En aquest article, Bayés va definir el BIA parcial com un trastorn 
de la conducció cardíaca interauricular manifestat electrocardiogràficament amb 
una	ona	P	≥	120	ms.	El	BIA	passa	a	ser	avançat	quan	s’afegeix	una	morfologia	
bifàsica positiva/negativa en les derivacions inferiors. El 2012, un grup de 
consens65 va determinar que per tal que una morfologia d’electrocardiograma 
(ECG) es pugui considerar deguda a un blocatge ha de presentar les següents 
característiques: 1) pot aparèixer de forma sobtada, 2) pot aparèixer sense 
associar-se necessàriament a altres cardiopaties (hipertròfia cardíaca, isquèmia, 
valvulopatia) i 3) aquesta condició pot reproduir-se experimentalment. Aquest 
consens, per analogia amb altres blocatges, considera que el BIA pot ser de 
primer grau o parcial, de segon grau o transitori, i de tercer grau o avançat. 

El 1985, Bayés i el seu equip van revisar més de 81.000 ECG i van determinar 
que la prevalença de BIA avançat era del 0,1% en una mostra no seleccionada 
d’ECG, mentre que pujava al 2% si existia valvulopatia o cardiomiopatia66. Tres 
anys després van publicar un article on estudiaven pacients amb BIA avançat 
i diferents cardiopaties i els comparaven amb un grup que tenia malalties 
cardíaques similars però amb BIA parcial67: el 94% dels pacients amb BIA 
avançat havien presentat taquicàrdies paroxístiques supraventriculars, a més, 
aquest grup també presentà amb més freqüència extrasístoles supraventriculars 
(75%) en el registre de Holter. Aquesta primera demostració de l’associació del 
BIA avançat amb arrítmies amb les arrítmies supraventriculars fou confirmada en 
altres treballs posteriors58. 
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Amb el pas dels anys, s’ha acceptat definitivament que el BIA és una entitat 
pròpia, tant des del punt de vista anatòmic com elèctric58. Té diferents graus; 
com altres blocatges, pot associar-se, o no, amb la mida auricular i s’associa a 
arrítmies supraventriculars, sobretot a l’aleteig atípic i la fibril·lació auricular. Pot 
ser un factor de risc d’accident vascular cerebral d’origen tromboembòlic. El BIA 
és una expressió del remodelatge elèctric auricular que comporta una disfunció 
electromecànica. 

No va ser, però, fins l’any 2014 que Conde i Baranchuck publicaren dos articles 
per reivindicar l’epònim58,68. En el primer d’ells assenyalaven: “Para finalizar 
debemos reconocer que los hallazgos descritos inicialmente por Bayés 
de Luna destacando al bloqueo interauricular avanzado como un sustrato 
anatómico y eléctrico de arritmias supraventriculares, conforman un síndrome 
arrítmico indiscutido; lo cual a nuestro criterio representa un aporte mayor al 
conocimiento de la electrocardiografía y electrofisiología; y hace que este nuevo 
síndrome arrítmico sea merecedor de ser denominado ‘síndrome de Bayés’” 58. 
Finalment, el 2015, un editorial al Journal of Electrocardiology va reconèixer 
definitivament aquesta denominació69: “A complex view on the topic of inter-
atrial block (IAB) has been provided  by the ‘school’ represented by Antonio 
Bayés de Luna [...]. The current knowledge of the topic by this ‘Bayes de Luna 
School’ shows that advanced IAB associated with supraventricular arrhythmias 
qualifies for a clinical syndrome. Actually the term “Bayes’ syndrome” has been 
already used in some papers, acknowledging Antoni Bayes de Luna’s dedicated 
work in this field.”. Des de llavors s’han anat publicant articles que parlen ja 
d’aquesta síndrome com a síndrome de Bayés.

Figura 5. Il·lustració de les característiques fisiopatològiques de la síndrome de Bayés. 
Esquerra: esquema de l’activació auricular normal (A) i en presència d’un blocatge 
auricular parcial (B) i avançat amb activació retrògrada de la aurícula esquerra (C). Dreta: 
característiques de la nansa de P en el pla frontal i de l’ona P en els tres casos70.
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METGES CATALANS QUE HAN DONAT NOM A PLANTES:  
UNA APROXIMACIÓ AL SEU ESTUDI

GUARDIOLA Elena; BAÑOS, Josep-Eladi
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

RESUM: La descoberta de noves plantes va lligada a la necessitat de donar-hi nom. 
L’elecció del nom, que acostuma a fer qui primer la descriu, en moltes ocasions té en 
compte qui la va descobrir, però també pot atorgar-se com a mostra de reconeixement 
a mèrits de diversa índole. Ha estat aquesta última una pràctica freqüent. Els objectius 
del present estudi han estat: a) localitzar aquelles plantes el nom de les quals té el 
seu origen en el nom d’un metge català, b) identificar la primera publicació en què 
es descriu cada planta en la que consti que el seu nom ha estat dedicat a aquell 
metge, i c) els motius pels quals li ha estat dedicada. Es presenten en aquest treball els 
primers resultats de l’estudi, 15 metges catalans als que s’han dedicat, per diferents 
motius, diversos noms de plantes: Joan Francesc Bahí i Fontseca, Miquel Bernades i 
Claris, Miquel Bernades i Mainader, Francesc Campderà i Camín, Joaquim Codina i 
Vinyes, Antoni Condal, Antoni de Gimbernat i Arboç, Josep Masdevall i Terrades, Ramon 
Masferrer i Arquimbau, Francesc Micó, Antoni Palau i Verdera, Benet Paltor i Fité, Joan 
Ignasi Puiggarí, Josep Quer i Martínez i Salvador Soliva. Els resultats de l’estudi mostren 
que la majoria dels metges catalans que han donat noms a plantes es van dedicar també 
a l’estudi de la botànica, àrea en la que van excel·lir. La majoria són noms de gèneres 
i gairebé la meitat dels metges tenen més d’una planta o gènere basats en el seu nom. 
Alguns van ser els descobridors o els primers en descriure les plantes que després han 
portat el seu nom. Entre els botànics que van batejar les plantes amb aquests noms n’hi 
ha tant d’espanyols com d’altres països europeus; els que més en van dedicar van ser, 
conjuntament, Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón.

PARAULES CLAU: Metges catalans – Botànics catalans – Metges-botànics catalans - 
Nomenclatura botànica – Nom botànic – Epònims  

RESUMEN: El descubrimiento de nuevas plantas va unido a la necesidad de darles 
nombre. Su elección, que suele hacer quien la describe por primera vez, en muchas 
ocasiones tiene en cuenta quién la descubrió, pero también puede darse como muestra 
de reconocimiento a méritos de diversa índole. Ha sido esta última una práctica 
frecuente. Los objetivos del presente estudio han sido: a) localizar aquellas plantas 
cuyo nombre tiene su origen en el nombre de algún médico catalán, b) identificar la 
primera publicación en la que se describe cada planta, en la que conste que el nombre 
fue dedicado a aquel médico, y c) los motivos por los que le fue dedicada. Se presentan 
en este trabajo los primeros resultados del estudio, 15 médicos catalanes a los que se 
han dedicado, por diferentes motivos, varios nombres de plantas: Joan Francesc Bahí 
i Fontseca, Miquel Bernades i Claris, Miquel Bernades i Mainader, Francesc Campderà 
i Camín, Joaquim Codina i Vinyes, Antoni Condal, Antoni de Gimbernat i Arboç, Josep 
Masdevall i Terrades, Ramon Masferrer i Arquimbau, Francesc Micó, Antoni Palau i 
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Verdera, Benet Paltor i Fité, Joan Ignasi Puiggarí, Josep Quer i Martínez y Salvador 
Soliva. Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los médicos catalanes que 
han dado nombres a plantas se dedicaron también al estudio de la botánica, área en la 
que destacaron. La mayoría son nombres de géneros y casi la mitad de los médicos tienen 
más de una planta o género basados   en su nombre. Algunos fueron los descubridores 
o los primeros en describir las plantas que después han llevado su nombre. Entre los 
botánicos que bautizaron las plantas con estos nombres hay tanto españoles como de 
otros países europeos; los que más les dedicaron fueron, conjuntamente, Hipólito Ruiz 
y José Antonio Pavón.

PALABRAS CLAVE: Médicos catalanes – Botánicos catalanes – Médicos-botánicos 
catalanes - Nomenclatura botánica – Nombre botánico – Epónimos  

Introducció i objectius

Durant els segles XVII i XVIII, l’estudi de la botànica experimentà un impuls 
extraordinari. Les nombroses expedicions a terres llunyanes, especialment a 
Amèrica, finançades per les cases reials europees, afavoriren els descobriments. 
La creació de jardins botànics contribuí a l’estudi de plantes fins llavors mai 
vistes. S’incrementà també l’estudi de les europees i, a Catalunya i a Espanya, 
molts científics herboritzaren per tot el país. El segle XIX veié també com la 
botànica assolia noves i importants fites.

Als estudis de medicina, la botànica era una matèria important; les plantes 
constituïen, a més, una font gairebé inesgotable de remeis i de tractaments per 
a moltes malalties. I molts metges compaginaren l’exercici de la medicina amb 
una intensa activitat com a botànics. Alguns, fins i tot, abandonaren la medicina 
per dedicar-s’hi íntegrament. La dedicació dels metges a diferents branques de la 
botànica no ha estat, però, limitada a aquests segles de major esplendor. N’hi va 
haver molts anteriorment i n’hi ha hagut fins als nostres dies.

La descoberta de noves plantes, mai descrites anteriorment, va lligada a la 
necessitat de donar-hi nom. L’elecció del nom d’una planta, que acostuma a fer 
qui primer la descriu, en moltes ocasions té en compte qui la va descobrir, però 
també pot atorgar-se com a mostra de reconeixement a mèrits de diversa índole. 
Ha estat aquesta última una pràctica freqüent dels botànics de tots els temps1.

Els objectius del present estudi han estat: a) localitzar aquelles plantes el nom de 
les quals té el seu origen en el nom d’algun metge català, b) identificar la primera 
publicació en què es descriu cada planta en la que consti que el seu nom ha estat 
dedicat a aquell metge, i c) els motius pels quals li ha estat dedicada.

Es presenten en aquest treball els primers resultats de l’estudi: 15 metges 
catalans als que s’han dedicat, per diferents motius, diversos noms de plantes 
(es presenten per ordre alfabètic) (Taula 1). Per a cadascun s’inclou una 
curta ressenya biogràfica, el nom de les corresponents plantes epònimes i les 
publicacions (amb transcripció literal del text) en les que es va fer constar per 
primera vegada per què les hi van dedicar. 
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METGES CATALANS QUE HAN DONAT NOM A PLANTES

Joan Francesc Bahí i Fontseca (Blanes, 1775 – Barcelona, 1841)2

Començà a estudiar medicina a la Universitat de Cervera el 1791. Dos anys més 
tard, l’esclat de la guerra contra França li va fer interrompre els estudis. El 1794 
va ser mobilitzat i s’enrolà com a practicant, essent practicant major de l’Hospital 
Militar de Figueres. Nomenat secretari de Josep Masdevall, aconseguí la dispensa 
del darrer any d’estudis a Cervera i la convalidació d’estudis per la pràctica feta a 
l’exèrcit, obtenint el 1794 els graus de batxiller, llicenciat i doctor. Posteriorment 
s’incorporà com a metge militar (1797), obtingué el títol de Cirurgià metge a la 
facultat reunida (1799) i una càtedra de Botànica al Reial Col·legi de Cirurgia 
de Burgos (1799). Com a comissionat, Bahí va recórrer Castella lluitant contra 
una epidèmia de paludisme, obtenint bons resultats. El 1805 tornà a Barcelona 
i ingressà a la direcció de Botànica de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i 
Arts de Barcelona. El 1808, a causa de la guerra, va reprendre la seva activitat 
com a metge militar. Des de 1815, es dedicà a la docència botànica a Barcelona; 
allà creà una revista a través de la qual va difondre els seus coneixements i 
consells per a l’agricultura3. Durant el Trienni Liberal, com a vocal de la Junta de 
Sanitat i com a cap mèdic de l’Hospital Militar de Barcelona, va intervenir en el 
control d’una epidèmia de febre groga. 

Gènere Bahia. Gènere botànic de plantes amb flors que pertany a la família de 
les Asteraceae, descrit pel botànic Mariano Lagasca, qui batejà aquestes plantes 
amb aquest nom en honor de Joan Francesc Bahí. Lagasca va descriure el gènere 
Bahia el 1816 a la seva obra Genera et species plantarum4; en aquest mateix 
volum descrivia l’espècie Bahia ambrosioides, un arbust perenne endèmic de 
Xile, que s’usa com a planta ornamental, i es coneix allà amb el nom comú de 
chamizilla o manzanilla cimarrona, per l’aspecte de les seves flors. Posteriorment 
se n’han descrit més d’un centenar d’espècies5.

Miquel Bernades i Claris (Puigcerdà, 1750 – Madrid, 1801)6 
Estudià medicina a Montpeller, on es llicencià i doctorà el 1771. Com el seu 
pare, Miquel Bernades i Mainader, també es dedicà a la botànica. El 1793 
succeí Antoni Palau i Verdera com a segon catedràtic del Real Jardín Botánico 
de Madrid. Fou cessat del càrrec poc abans de la seva mort, essent substituït per 
Cavanilles. Estudià la flora del País Valencià i de Múrcia. Feu publicar un llibre del 
seu pare sobre les morts aparents7. Continuà l’obra Specimen Florae Hispanicae 
que havia començat el seu pare i que ell millorà i augmentà considerablement, 
tot i que deixà també inacabada. Desenvolupà una intensa activitat com a metge, 
lligada també a la docència.

Gènere Clarisia. Gènere botànic de plantes amb flors que pertany a la família 
de les Moraceae, descrit pels botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón, qui 
batejaren aquestes plantes amb aquest nom en honor de Miquel Bernades i 
Claris8. H. Ruiz i J. A. Pavón en deixaren constància el 1794 en la seva obra 
Florae peruvianae, et chilensis prodromus. En aquesta obra descriuen el gènere 
Clarisia i deixen ben clar el perquè d’aquesta denominació, estretament lligada 
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a Miquel Bernades pare: “Género dedicado al Dr. D. Miguel Barnades y Cláris, 
que ordena, aumenta, ilustra y previene para la prensa la Historia que escribió 
su ilustre Padre, de las Plantas españolas nuevas y raras, acompañada de unas 
120 Láminas”. Il·lustren aquest gènere amb un dibuix detallat de les principals 
característiques.

Clarisia volubilis Abat. Planta descrita pel botànic Pere Abat i Mestre el 1792, 
qui la batejà amb aquest nom en honor de Miquel Bernades i Claris. La descripció 
primera de la Clarisia es troba a les Memorias Academicas de la Real Sociedad 
de Medicina de 17929, on s’inclou un capítol amb el títol: “Disertacion botanica; 
de la verdadera descripcion de una planta conocida nuevamente con el nombre 
de Clarisia volubilis”. El relator de la Disertacion explica, en relació amb els 
motius pels quals es dona aquest nom a aquesta planta: “... por estas razones 
se propone el Sr. Abát describir con toda puntualidad el vegetal, á que ha dado 
el nombre ya expresado, por los motivos que despues se dirán” /.../ “Despues 
de haver expuesto el Sr. Abát quanto ha podido indagar relativamente a la 
planta que presentó viva, hace de ella una descripcion exacta, y la coloca en la 
clase, orden, genero y especie que le corresponde según el sistema sexual de 
Lineo”; després de discutir la troballa en comparació amb dades de Linné i de 
Jussieu, conclou que “Siendo pues tan distintos muchos de los caractéres de las 
partes de la fructificacion de nuestra planta, se debe determinar precisamente 
por genero nuevo, según los preceptos del citado Lineo”, analitza els possibles 
noms d’aquest nou gènere basant-se en diferents consideracions lingüístiques 
i en noms donats per altres autors, que no el convencen, i acaba prenent les 
següents decisions (diu el relator): “juzga el A. por despreciable el tal nombre, y 
pasa á denominar su planta con otra expresion, fundado en motivos poderosos, 
que la hagan subsistente, sin que quede al arbitrio de ninguno mudarla 
en lo sucesivo”. I Abat li dona el nom de Clarisia perquè: “Son notorios en 
el dia los méritos literarios del Dr. D. Miguel Barnades, el hijo, á quien por 
su singular aplicacion y adelantamientos en la Botánica, concedió S. M. una 
decente pension, y últimamente se ha dignado conferirle la enseñanza de esta 
ciencia, eligiendolo por segundo Catedrático de Botánica en su Real Jardin 
de Madrid” /.../ “Con este motivo, y teniendo presente por consejo de Lineo, 
que á los sugetos que tienen contraidos méritos en esta ciencia se les debe 
dedicar alguna planta para hacerlos memorables; no se ha detenido el Sr. Abát, 
siguiendo el exemplo de otros sabios, en dedicar su planta al Dr. Barnades y 
Claris, llamandola CLARISIA. Se abstiene por ahora de darla nombre específico, 
por ser única en el genero, fundado en los cánones de Lineo, y en quanto á el 
trivial, le ha parecido oportuno el de VOLUBILIS, con lo qual queda denominada 
CLARISIA VOLUBILIS”9. La Clarisia volubilis Abat es coneix també com Anredera 
vesicaria (Lam.) C. F. Gaertn.

Miquel Bernades i Mainader (Puigcerdà, 1708 – Madrid, 1771)10

Estudià a Montpeller i es traslladà a Madrid, on fou metge del duc d’Alba, 
Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, i metge de cambra del rei Carles III. Ocupà 
després, per oposició, el càrrec de primer catedràtic al Real Jardín Botánico de 
Madrid, que Josep Quer havia deixat vacant (1764). Amb Bernades, el Real 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 111-130, ISSN: 0213-0718

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños



115

Jardín Botánico s’orientà cap a la modernitat científica i la recerca. Metge, 
botànic i naturalista, herboritzà al sud de França, Mallorca, Castella, Catalunya, 
País Valencià i Andalusia, amb la intenció de confeccionar una flora espanyola, 
que malauradament deixà inacabada. Va mantenir correspondència freqüent 
amb alguns dels botànics més destacats de l’època, entre ells, Carl von Linné i 
Pehr Löfling. El 1767, publicà Principios de Botánica sacados de los mejores 
escritos, y puestos en lengua castellana11, primera obra en castellà en la que 
s’acceptà la nomenclatura binària linneana i on intentà de fixar la terminologia 
botànica procurant de fer prevaler formes populars sobre els neologismes derivats 
directament del llatí. Participà, el 1769, en el projecte de creació d’una acadèmia 
medicopràctica a Catalunya per promoure l’actualització dels coneixements 
mèdics. Deixà vàries obres inacabades, algunes de les quals publicà o continuà el 
seu fill7. L’Herbari Bernades és una de les col·leccions més antigues que conserva 
l’Institut Botànic de Barcelona.

Gènere Barnadesia. Gènere descrit pel botànic José Celestino Mutis (1732-
1808), deixeble de Bernades, qui batejà aquestes plantes el 1781 amb aquest 
nom en honor de Miquel Bernades i Mainader. El gènere Barnadesia (Asteraceae) 
pertany a la subfamília Barnadesioideae, tribu Barnadesieae. El gènere 
Barnadesia comprèn 18 espècies arbustives o arbòries dels Andes d’Amèrica 
del Sud i del Brasil. C. von Linné el va incloure a Supplementum plantarum12, 
obra on se cita aquest gènere per primera vegada, i on fa constar: “In memoriam 
Botanici Hispanici Barnadez dixit Mutis”. A la mateixa obra, Linné va desciure 
Barnadesia spinosa basant-se en materials recollits per Mutis a Colòmbia. Mutis, 
recordava, després, quan dedicà una nova planta a Hipólito Ruiz, com abans 
que a Ruiz n’havia dedicat una a Bernades: “En esta villa encontre una nueva 
planta reducida a genero nuevo y destinada a perpetuar la memoria del difunto 
Ruiz. Debería tal vez haberlo ejecutado antes con dos nuevos géneros que hallé 
en Matute, pero el amor propio y algunos motivos de preferencia a don Miguel 
Barnades y la otra a mi nombre...”13.

Genista barnadesii Graells. Planta, descrita anteriorment per Bernades, i 
batejada amb aquest nom per Marià de la Pau Graells a “Ramilletes de plantas 
españolas”14. Diu Graells: “No cabe duda que Bernades vió y cogió esta hermosa 
planta en la Sierra de Guadalupe...” /.../ “Asegurado hoy dia de lo mismo por la 
comprobacion y estudios hechos por los célebres botánicos Webb, Gay y Spach, 
me he decidido á publicarla con el nombre de Gen. Barnadesii, en atención á 
haber reconocido que Barnades la encontró antes que yo, y ser muy justo honrar 
la memoria de uno de nuestros botánicos mas laboriosos al par que modesto”. 
Al mateix volum, Graells publica una làmina il·lustrativa d’aquesta planta. Es 
tracta d’una planta del gènere Echinospartum, de la família Fabaceae, que es 
coneix també com Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm.

El tàxon Barnades (o Barnadez) es fa servir per indicar a Miquel Bernades i 
Mainader com autoritat en la descripció i classificació de vegetals. Un exemple 
n’és la Sideritis spinulosa Barnades ex. Asso, de la família Lamiaceae, coneguda 
com herba de la pulmonia o espinadella espinosa, que creix de la Noguera i la 
Segarra fins al Matarranya i el Montsià5.
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Francesc Campderà i Camín (Lloret de Mar, 1793 – 1862)15

Pensionat per la ciutat de Girona estudià medicina a Montpeller entre 1814 
i 1819, any en què es doctorà i publicà Monographie des Rumex, précédée 
de quelques vues générales sur la famille des Poligonnées16. En acabar els 
estudis, s’establí a Lloret de Mar, on es dedicà a l’exercici de la medicina durant 
més de 40 anys, sense abandonar la seva afició per la botànica. Fou pioner en 
l’ensenyament a cecs, àrea en la que inventà diversos instruments i publicà vàries 
obres. El 1844 fundà a Lloret de Mar la Torre Llunàtica, un dels primers (sinó el 
primer) establiments espanyols privats dedicat al tractament científic dels malalts 
mentals, amb la finalitat de millorar les condicions d’aquests malalts. Realitzà 
estudis demogràfics i estadístics a Girona i Lloret i publicà diversos escrits que 
reflectien el seu interès per la llengua.

Gèneres Campderia. Nom de diversos gèneres de plantes, donat per diferents 
botànics en honor de Francesc Campderà i Camín.  L’any 1821, Mariano 
Lagasca inclou a la seva obra Amenidades naturales de las Españas17 el que 
bateja com gènere Campderia (dins de la família de les Apiaceae: Campderia 
Lag., Campderia sicula Lag.). El 1822 al Bulletin des Sciences, de la Société 
Philomathique de París, J. R. Plassan18 explica que Achille Richard ha descrit 
un nou gènere, amb dues espècies, que ha anomenat Campderia: Campderia 
Langsdorffii i Campderia tubiflora (“Ce genre, auquel l’auteur donne le nom de 
Campderia, en l’honeur de M. Campdera, auteur d’une très bonne Monographie 
du genre Rumex, renferme deux espèces, originaires l’une et l’autre du continent 
de l’Amérique méridionale”). Bentham n’hi dedicà un dins de la família de les 
Polyginaceae, Campderia floribunda Benth., coneguda també com Coccoloba 
floribunda Benth. i Campderia lindeniana Benth. També trobem aquest nom, 
donat per Meissner, a la Campderia gracilis Meissner15. 

L’abreviatura Campd. s’empra com indicació de Francesc Campderà i Camín 
en la descripció i classificació científica dels vegetals. L’International Plant 
Names Index5 n’inclou 53, entre ells, p. ex. Rumex acuminatus Campd., Rumex 
americanus Campd., Rumex auritus Campd., Rumex claytonii Campd., Rumex 
denticulatus Campd., Rumex hastifolius Campd., Rumex lucidus Campd. o 
Rumex trifidus Campd.

Joaquim Codina i Vinyes (La Cellera de Ter, 1867 – 1934)2,19,20

Estudià medicina a Barcelona, on es llicencià el 1891. En acabar els estudis 
tornà a la casa pairal, Can Vinyes, per exercir la medicina d’allà estant i hi va 
romandre tota la vida. A partir de 1906, s’afeccionà a la botànica, i en especial 
a la micologia –encoratjat especialment per Pius Font i Quer-, a la que es dedicà 
intensament. Publicà Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca21 (1908 
a 1911), així com diverses obres sol i amb P. Font i Quer, R. Maire i R. Heim. 
També va escriure diversos articles sobre els efectes tòxics dels bolets. A Codina 
es deuen les primeres exposicions de bolets a Catalunya, iniciades el 1914.

Pteris codinae Cad. et Pau. Falguera perenne de fins a 30 cm. Es troba a la 
zona del Pasteral, a La Cellera de Ter. Joaquim Codina la va trobar i estudiar el 
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1908 i, al principi, es pensà que era una espècie nova. Els botànics Cadevall i 
Pau l’anomenaren Pteris codinae en honor seu: “Dedicada a honor de Joaquim 
Codina, metge de la Cellera, que la va descobrir a Catalunya”22. Més tard es 
confirmà que es tractava d’una falguera ja coneguda al sud d’Àfrica i alguns punts 
d’Àsia (Pellaea calomelanos o Pellaea hastata).

Lepidella codinae Maire. Bolet comestible de la família Amanitaceae. Descobert 
pel micòleg R. Maire, el batejà amb aquest nom en honor de Joaquim Codina23: 
“Nous sommes heureux de dédier ce beau Champignon à notre confrère J. 
Codina, l’excellent mycologue catalan”. Es coneix també com Amanita codinae, 
Armillaria codinae, Aspidella codinae o Saproamanita codinae. 

Cortinarius codinae Maire. Fong del gènere Cortinarius, família Cortinariaceae, 
trobat a La Cellera, que R. Maire va dedicar a J. Codina el 1937.

Salix catalaunica Sennen f. codinae Görz. Codina, amb Font i Quer, animà R. 
Görz a descriure els saules catalans i li va proporcionar espècimens complets. 
Görz va publicar els resultats dels seus estudis a la revista Cavanillesia el 192924. 
En agraïment, li dedicà una forma: Salix catalaunica Sennen f. codinae Görz.: “In 
honorem Joaquin Codina i Viñas, medici Laselleriensis, botanici optime meriti, 
nominata”

Gènere Codinaea. Gènere de fongs descobert i descrit per R. Maire el 1937, 
qui va dedicar-lo amb aquest nom a Joaquim Codina: “Genus memoriae amici 
defleti J. Codina Vinyes, Mycologiae in Catalaunia apostoli jure merito dicatum”. 
Dins d’aquest gènere, Maire inclogué un nou fong que va batejar amb el nom 
Codinaea aristata25.

Antoni Condal (Barcelona - , segle XVIII)26

Se sap que era metge, de Barcelona, i que fou un dels dos metges (l’altre fou 
Benet Paltor), que acompanyaren Pehr Löfling a la Guaiana (1754-56), en 
l’expedició que la Corona espanyola va enviar, comandada per José de Iturriaga, 
per delimitar les fronteres entre els territoris d’Espanya i Portugal a la zona de 
l’Orinoco. Löfling va morir el 22 de febrer de 1756. Amb la seva mort es va desfer 
progressivament l’equip de naturalistes; Condal va desertar l’1 d’agost.

Gèneres Condalia. Gèneres descrits pels botànics Hipólito Ruiz i José Antonio 
Pavón i, posteriorment, per A. J. Cavanilles, qui batejaren diferents plantes amb 
aquest nom en honor d’Antoni Condal8,27. Ruiz i Pavón descrigueren el gènere 
Condalia el 1794 i feren constar: “Género dedicado á Don Antonio Condal, 
Médico Catalan, discípulo de Pedro Loefling, y uno de sus dos compañeros en 
el viaje al Orinoco” 8. Poc després, però, s’adonaren que aquest gènere era el 
mateix que un de descrit anteriorment: el gènere Coccocipsilum. El 1799, A. 
J. Cavanilles, dedicà a A. Condal un altre gènere, que portaria el mateix nom: 
Condalia (“Para que se conserve pues la memoria de Condál le dedico yo ahora 
este género nuevo”)27. 
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Antoni de Gimbernat i Arboç (Cambrils, 1734 – Madrid, 1816)2,28 
Batxiller en arts, per la Universitat de Cervera, el 1756 es traslladà a Cadis per 
estudiar al Col·legi de Cirurgia creat per Pere Virgili. Hi ingressà el 1758, fou 
col·legial intern durant 6 anys, destacant per la seva habilitat com anatomista, i 
es graduà el 1762. Virgili li demanà que fes de professor d’Anatomia al Col·legi 
de Cirurgia de Barcelona, on en fou nomenat el 1765 així com també cirurgià 
major de l’Hospital de Santa Creu. A Barcelona, va descriure el lligament que 
porta el seu nom així com altres elements anatòmics  i, especialment, la tècnica 
per intervenir l’hèrnia crural. Aquest procediment el presentà públicament a 
Madrid el 1768 i al llibre Nuevo método de curar la hernia crural (1793)29. 
Per encàrrec del govern de Carles III visità durant quatre anys (1774-1778) 
hospitals de París, Londres, Edimburg i Amsterdam. El 1787 va fer el discurs 
inaugural del nou Col·legi de Cirurgia de Madrid, del que va ser nomenat director 
perpetu a més de ser-ne catedràtic. El 1801 fou nomenat Primer Cirurgià Reial 
i, com a tal, president de tots els col·legis de cirurgia d’Espanya. Les tropes 
d’ocupació franceses el nomenaren president de la Comissió de Sanitat; Ferran 
VII ho interpretà com un signe de col·laboració amb l’administració napoleònica 
i el destituí de tots els seus càrrecs. Els últims anys patí un deteriorament físic 
progressiu i va perdre part de la visió.

Gènere Gimbernatia. Gènere de la família de grans arbres Combretaceae, descrit 
pels botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón el 1794, dedicat a Antoni de 
Gimbernat8: “Género dedicado á D. Antonio de Gimbernat, muy hábil Cirujano 
de Cámara del Rey, el qual ha contribuido mucho al establecimiento del Jardin 
de Barcelona y de su nueva Cátedra de Botánica”; aquest gènere havia estat 
descrit anteriorment, però Ruiz i Pavón n’havien estat els descobridors, per això, 
afegeixen: “No admitimos el nombre de Chuncoa, baxo del qual Antonio Lorenzo 
de Jussieu publicó este mismo Genero, porque Chuncoa significa distinta cosa 
que Chunchu, que es el nombre que dan los Indios á una de las dos Especies , y 
porque Linneo excluye los nombres genéricos bárbaros de la botánica; y así por 
estas razones, como por ser nosotros los descubridores de este Género, hemos 
tenido por mas conveniente darle otro nombre mas adequado”. Es coneix també 
com a Terminalia; inclou al voltant de 100 espècies distribuïdes en regions 
tropicals del món.

Josep Masdevall i Terrades (Figueres, c. 1730-40 – Trujillo [Cáceres], 1801)30

Estudià medicina a Cervera, on es doctorà, i amplià els seus coneixements 
a la facultat de medicina de Montpeller. Exercí durant un temps a Figueres i 
formà part de diverses comissions. El 1783 fou comissionat per a recórrer les 
poblacions que estaven afectades per una greu epidèmia de tercianes entre 
Solsona, Lleida, Igualada i el Camp de Tarragona. Mesos després fou nomenat 
inspector d’epidèmies del Principat de Catalunya. Tingué un paper molt important 
durant les epidèmies de febres pútrides de 1783 a Lleida i el Pla d’Urgell i a 
la de Barbastre de 1784-85. En aquestes epidèmies utilitzà un preparat de la 
seva invenció (l’opiata Masdevall)31, que ràpidament fou emprat arreu. El 1784 
presentà una iniciativa de reforma de la formació en medicina. Fou cridat a 
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Madrid i va ser metge de cambra dels reis Carles III i Carles IV. El Comte de 
Floridablanca li encarregà l’elaboració d’un Dictamen sobre la salubritat de les 
indústries d’indianes. Molt actiu en moltes altres àrees, creà una almadrava a 
Roses i elaborà un projecte per construir un nou poble, Sant Lluïs dels Reials 
Lliuraments, prop de Figueres. Va morir quan acompanyava els reis Carles IV i 
Maria Lluïsa en un viatge a Extremadura.

Gènere Masdevallia. Gènere d’orquídies descobertes per Hipólito Ruiz i José 
Antonio Pavón, i batejades amb aquest nom en honor de Josep Masdevall: 
“Genero dedicado al Sr. Dr. D. Joseph de Masdevall, Medico muy benemérito de 
S. M. y Promotor de la Botánica”8. El gènere Masdevallia inclou moltes plantes 
que creixen a gran altitud, especialment a Amèrica de Sud i Central, des de Brasil 
fins a Mèxic, tot i que són més abundants a Colòmbia, Equador, Perú i Bolívia. 
Se n’han descrit més de 280 espècies des de la primera descripció dels botànics 
espanyols.

Ramon Masferrer i Arquimbau (Vic, 1850 – Cotabato [Filipines], 1884)32

Realitzà els estudis de segon ensenyament al Seminari de Vic. En acabar, es 
traslladà a Barcelona, on estudià medicina i ciències naturals, llicenciant-se en 
ambdues a la Universitat de Barcelona. Acabats els estudis universitaris, ingressà 
en el Cos de Sanitat Militar, on arribà a metge primer. El seu primer destí va ser 
a Vic, d’on va marxar el gener de 1877 per traslladar-se a les illes Canàries, on 
romangué durant dos anys; allà estudià la flora i intervingué en la remodelació del 
Jardí Botànic de l’Orotava. Més tard publicà el catàleg de plantes de l’arxipèlag 
canari. Tornà llavors de nou a Vic, on exercí com a metge. Va col·laborar amb 
l’Esbart de Vic i el Círcol Literari de Vich. Estudià la flora de la Plana de Vic. El 
1883, a petició pròpia, fou destinat a les Filipines, motivat per la possibilitat 
d’estudiar la flora d’aquelles illes, al temps que millorava dins l’escalafó militar. 
Però poc després de la seva arribada, el mes de març de 1884, hi va morir 
víctima del còlera. Fou un autor molt prolífic, tot i que va morir als 33 anys.

Sempervivum masferreri Hillebr. Espècie de planta tropical amb fulles suculentes 
que pertany al gènere Aeonium, de la família de les crassulàcies. És una espècie 
arbustiva petita, que pot arribar als 40 cm. Les fulles són molt carnoses i tenen 
unes llistes vermelles; les flors són de color groc. Es coneix també com Aeonium 
sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & L. Proust. És endèmica de les illes Canàries 
(Tenerife i La Palma). Hillebrand li va donar aquest nom el 1881 en honor de 
Ramon Masferrer, amb qui la va descobrir a l’illa de Tenerife33: “Esta planta, que 
gustoso dedico á mi estimado amigo y celoso botánico Dr. D. Ramon Masferrer, 
tiene su colocación natural cerca del Sempervivum strepsicladem Webb; pero 
se distingue de este ultimo y de todas las otras especies de estas islas, en 
cuanto me son conocidas, por la presencia de una columna central manifiesta, 
y por la singular deiscencia de los carpelos, que además están provistos de unas 
espuelas obtusas /.../”.
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Francesc Micó (Vic, 1528 – Barcelona, c. 1592)34

Estudià medicina i farmàcia a Salamanca. A finals de la dècada de 1550 es 
traslladà a Extremadura, a l’hospital del monestir de Guadalupe, per ampliar 
i perfeccionar els seus coneixements; allà s’afeccionà a la botànica. Més tard, 
s’establí a Barcelona, on exercí com a metge; fou una personalitat influent a 
la ciutat i hi va restar fins a la seva mort. Micó fou un expert anatomista i 
fou l’artífex de la renovació de l’ensenyament de l’anatomia a la Universitat de 
Barcelona. Fou un botànic molt reconegut tant a Catalunya i Espanya com a 
l’estranger; gràcies a ell, els estudis de botànica a Catalunya tingueren un impuls 
important en el segle XVI. Tot i la seva gran activitat mèdica i universitària, deixà 
una sola obra escrita35.

Ramonda myconi L. (Auricula ursi myconi Dalech.). Herba de la família de les 
gesneriàcies, amb una roseta de fulles ovades, crenades, de superfície rugosa, 
piloses per sobre i densament cobertes de pèls ferruginosos per sota, i amb flors 
morades, amb el centre groc, que es fa a les roques calcàries ombrívoles dels 
Pirineus i altres muntanyes, i és emprada popularment com a remei pectoral. 
Fou descoberta per F. Micó. Es coneix com orella d’ós, borratja de cingle, herba 
de la tos, herba tossera o herba tossina. Micó no va publicar cap de les seves 
aportacions a la botànica, però Daléchamps inclogué 25 (segons alguns autors 
foren 30) dels exemplars que Micó li envià a la seva publicació Historia generalis 
plantarum36 publicada a Lió els anys 1586-1587; aquest botànic donà el nom 
d’Auricula ursi myconi a una d’aquestes plantes descobertes per Micó, que 
després Linné rebatejà com Verbascum myconi. Altres sinònims en són Chaixia 
myconi (L.) Lapeyr. o Myconia borraginea Lapeyr.

Gènere Miconia. Gènere botànic de plantes de flors, que pertany a la família 
Melastomataceae. Les plantes d’aquest gènere es troben sobretot a les zones 
càlides i tropicals d’Amèrica. La majoria de les espècies son matolls i arbres 
de fins a 15 metres d’altura. Els botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón 
batejaren aquestes plantes amb aquest nom en honor de Francesc Micó8: “Género 
dedicado á D... Micon, esclarecido Médico de Barcelona y no común Botánico, 
según aparece de la Historia de plantas de Jacoho Dalecamph, á quien cuidaba 
de enviar dibuxos de plantas, sus descripciones y la relación de las virtudes que 
habia experimentado en ellas”.

Antoni Palau i Verdera (Blanes, 1734 – Madrid, 1793)37

Metge i farmacèutic, fou deixeble de Josep Salvador, apotecari i botànic 
barceloní qui, probablement, va despertar l’interès de Palau per la botànica. 
Exercí d’apotecari a Tordera. El 1766 ingressà a la Reial Conferència de Física 
de Barcelona. El 1773 guanyà per oposició la plaça de segon catedràtic del 
Real Jardín Botánico de Madrid. Gómez Ortega (primer catedràtic) i Palau feren 
del Jardín una institució capdavantera, essent la botànica espanyola una de les 
més reconegudes a l’època. L’arribada de Palau al Jardín Botánico va impulsar 
l’adopció de la nomenclatura i el mètode de classificació de plantes ideats feia 
pocs anys pel botànic suec Carl von Linné, de qui va traduir i sobre el qual va 
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escriure diverses obres38. El 1793, poc abans de morir, fou succeït en el càrrec 
de segon catedràtic per Miquel Bernades i Claris.

Gènere Palaua. Gènere botànic que pertany a la família Malvaceae, descrit el 
1785 per A. J. Cavanilles, qui batejà aquestes plantes amb aquest nom en honor 
a Antoni Palau, de qui havia estat deixeble i corresponsal i a qui devia molts 
dels exemplars que ell analitzà i classificà39: ““In honorem D. Antonii Palau 
& Verdera professoris botanici in Regio horto Matritensi, qui Philosophiam 
botanicam Linnaei in hispanum sermonem & transtulit & ornavit, nunc autem 
genera & species persequitur; cujus magni operis prodiit jam primum volumen, 
cui accedunt genera & species nuperrime repertae, tum etiam & plantarum 
accurata descriptiu & usus sive-oeconomicus sive officinalis”. El reconeixement 
d’aquest gènere quedà plasmat, uns anys després, en l’obra d’H. Ruiz i J. A. 
Pavón Florae peruvianae, et chilensis prodromus8, on aquests autors descriuen 
el gènere Palaua i fan constar, en relació amb aquesta denominació: “Género 
dedicado á D. Antonio Palau, segundo Catedrático del Real Jardín Botánico 
de Madrid, que tiene pocos iguales en la diligencia y perspicacia del exámen 
y conocimiento de las Plantas y en la asiduidad y aplicación al exercicio de 
la enzeñanza, esclarecido defensor de las doctrinas Linneanas así de palabra 
como por medio de los escritos que ha publicado, y que habiendo reconocido 
diligentemente los esqueletos de las Plantas que ántes de ahora se le habían 
dedicado por el Dr. Cavanilles, se afirma constantemente en que son especies 
de Malope, y admite este Género nuevo como ligera muestra de nuestra gratitud 
y aprecio”.

El tàxon Palau es fa servir per indicar a Antoni Palau i Verdera com autoritat 
en la descripció i classificació de vegetals. Un exemple n’és l’Aloysia citrodora 
Palau5, la marialluïsa, que dedicà a Maria Lluïsa de Parma, en aquells moments 
Princesa d’Astúries, esposa del que seria rei Carles IV (“dedicado por nuestro 
paisano D. Antonio Palau y Verdera, á la Reina Dª. Maria Luisa esposa del Sr. 
D. Carlos IV, de feliz memoria, cuando Princesa de Asturias, por cuyo motivo 
antes se conocía, en vulgar, con el nombre de yerba de la Princesa, y despues 
se ha llamado de la Reina Maria Luisa”40,41. Aquesta planta, originària d’Amèrica 
del Sud, fou introduïda a Europa a través de la colonització espanyola; va rebre 
el nom Aloysia, i per extensió marialluïsa, Maria Lluïsa, herba Lluïsa, herba de 
la princesa o reïna Lluïsa; la denominació citrodora fa referència a l’aroma de 
llimona de les seves fulles.

Benet Paltor i Fité (Pirineu català, 1730 – Barcelona, 1782)42 
Els seus primers estudis els feu als jesuïtes i després estudià medicina. Fou 
deixeble del metge A. Piquer a la Universitat de València, on practicà especialment 
disseccions anatòmiques i arribà a impartir classes d’aquesta disciplina. Es 
graduà a la Universitat de Gandia, on presentà una tesi el 1751. Publicà una 
obra titulada Compendium Anathomicum i fou revalidat pel Real Tribunal del 
Protomedicato de la Cort de Madrid. Fou un dels dos metges (l’altre fou Antoni 
Condal), que acompanyaren Pehr Löfling a la Guaiana (1754-56), en l’expedició 
que la Corona espanyola va enviar, comandada per José de Iturriaga, per delimitar 
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les fronteres entre els territoris d’Espanya i Portugal a la zona de l’Orinoco. Quan 
va morir Löfling, el 1756, Paltor es va fer càrrec dels seus llibres, manuscrits i 
dibuixos i de les plantes aplegades per tots dos; i, per encàrrec d’Iturriaga, assumí 
la formació dels dibuixants i la direcció del treball botànic. L’agost de 1757 Paltor 
desertà després d’informar els seus valedors d’Espanya del mal tracte que rebia. 
Tornà a Espanya el 1761 i, després de passar un temps a Madrid, finalment 
tornà a Barcelona el 1772, on va seguir la seva carrera com a metge i botànic.

Gènere Paltoria. Gènere botànic que pertany a la família de les Aquifoliaceae 
Bercht. & J. Presl., descrit pels botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón, qui 
batejaren aquestes plantes amb aquest nom en honor de Benet Paltor i Fiter8: 
“Género dedicado á D. Benito Paltor, Médico Barcelones, que con D. Antonio 
Condal acompañó á su maestro Pedro Loefling en la expedicion Botánica del 
Orinoco”

Joan Ignasi Puiggarí (Barcelona, 1823 – São Paulo [Brazil], 1901)43 
Estudià medicina i s’interessà molt aviat per la botànica (fou deixeble d’Antoni 
Cebrià Costa i Cuixart), i especialmente per la criptogàmia, essent, probablement, 
qui més s’hi dedicà ja des d’un principi, aconseguint una de les col·leccions 
briològiques més nodrides de l’època. Exercí un temps com a metge als Prats del 
Rei (Anoia). Es traslladà després a Barcelona on es dedicà encara més a l’estudi 
de les criptògames del Principat. Durant els primers anys de la Restauració 
emigrà al Brasil i deixà tot el material que havia recollit i analitzat fins llavors a 
diversos botànics catalans, perquè en prosseguissin l’estudi. Després de residir 
breument en diversos llocs, i d’haver passat per l’Argentina, a la primeria de 
1878 s’establí, amb la seva família, a Apiaí (a la serra de Paranapiacaba), al 
sud de l’estat de São Paulo. Prosseguí allà amb l’estudi de les criptògames, 
principalment molses i líquens. Mantingué correspondència amb briòlegs i 
liquenòlegs europeus destacats com Adalbert Geheeb, Duby, Müller Argoviensis, 
Lojka, Grunow (ficòleg), Spegazzini (micòleg) i, sobretot, Frederic Trèmols. No 
va publicar gaires treballs. Fou Spegazzini un dels que donà difusió a les seves 
troballes, en publicar l’any 1889 l’obra Fungi Puiggariani44. Treballà per a la 
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Amb molta probabilitat, aquest 
és el metge català a qui devem un nombre més gran de noms de plantes.

Puiggaria, Puiggariella, Puiggariopsis, Puiggariana, Puiggarii. Diferents noms 
donats per botànics i biòlegs a diversos fongs, falgueres, molses, líquens, algues 
i altres plantes en honor de Joan Ignasi Puiggarí. Puiggarí fou un gran estudiós 
que compartí les seves troballes amb molts altres botànics als qui proporcionà 
centenars de nous exemplars que ell havia descobert. Molts d’aquests botànics, 
que prosseguiren els estudis de Puiggarí, en publicaren els resultats i li dedicaren, 
com a just reconeixement, el nom de diferents gèneres i espècies: “Debió ser 
reconocido por los briólogos de su tiempo, por cuanto le fueron dedicadas 
algunas especies nuevas, Orthotrichum Puiggarii Duby., Psyschomitrium Puiggarii 
Geh. et Hamp., e incluso un género Puiggaria elegans Duby, que corresponde 
al género Lepidopilum, procedentes todos de Apiahy y están en el herbario del 
Instituto Botánico de Barcelona”45 . En són exemples:
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Falgueres: Olferzia Puiggarii Glaziou, Trichomanes Puiggarii Glz. Molses: Bryum 
Puiggarii Ghb & Hpe., Conomitrium Puiggarii Ghb & Hpe., Dicranella Puiggarii 
Ghb & Hpe., Enthosdonon Puiggarii Ghb & Hpe., Hookeria Puiggarii Ghb & 
Hpe., Hypnum Puiggarii Ghb & Hpe., Hypnum  (Platy-hypnum) Puiggarii Ghb, & 
Hpe., Isosopterygium Puiggarii Ghh. & Hpe., Puiggaria elegants Duby, Necckera 
Puiggarii Ghb & Hpe., Schlotheimia Puiggarii Ghb & Hpe., Physcomytrium 
Puiggarii Ghb & Hpe., Puiggaria ovalifolia Duby, Puiggaria vestida Ghb & 
Hpe., Thysanomytrium Puiggarii Ghb & Hpe., Webera Puiggarii Ghb & Hpe. 
Hepàtiques: Jungermannia Puiggarii Gottsche. Líquens: Arthronia Puiggarii 
Müll. Arg., Opergrapha Puiggarii Müll. Arg., Ramalina Puiggarii Müll. Arg. Algues: 
Ceramopsis Puiggariana Grunow, Navicula Puiggariana Grw., Schizomeris 
Puiggariana Grw. Diatomàcies: Grammatophora Puiggariana Grunow46. Fongs: 
Armillaria Puiggarii Speg., Clitocybe Puiggarii Speg., Pleurotus Puiggarii Speg., 
Pholiota Puiggarii Speg., Flammula Puiggarii Speg., Polystictus Puiggarii Speg., 
Favolus Puiggarii Speg., Hydnum Puiggarii Speg., Stereum Puiggarii Speg., 
Cyphella Puiggarii Speg., Clavaria Puiggarii Speg., Calocera Puiggarii Speg., 
Calathiscus Puiggarii Speg., Cyathus Puiggarii Speg., Bovista Puiggarii Speg., 
Chondrioderma Puiggarii Speg., Diorchidium Puiggarii Speg., Uredo Puiggarii 
Speg., Dimerosporium Puiggarii Speg., Diatrype Puiggarii Speg., Anthostomella 
Puiggarii Speg., Hypoxylon Puiggarii Speg., Kretzmaria Puiggarii Speg., 
Sphaerella Puiggarii Speg., Leptosphaeria Puiggarii Speg., Nectria Puiggarii 
Speg., Hypocrea Puiggarii Speg., Ophionectria Puiggarii Speg., Cordiceps 
Puiggarii Speg., Phyllachora Puiggarii Speg., Montagnella Puiggarii Speg., 
Microphyma Puiggarii Speg., Puiggariella Apiahyna Speg., Asterina Puiggarii 
Speg., Lembosia Puiggarii Speg., Chlorosplenium Puiggarii Speg., Phaoepeziza 
Puiggarii Speg., Ascochyta Puiggarii Speg., Septoria Puiggarii Speg.44, etc.  

Josep Quer i Martínez (Perpinyà, 1695 – Madrid, 1764)47

Estudià medicina a la Universitat de Perpinyà. Acabà la carrera l’any 1716, amb 
un expedient brillant. S’incorporà a l’exèrcit espanyol com a cirurgià major del 
Regiment de Sòria, que llavors es trobava a Girona. S’interessà molt aviat per 
la botánica, però també per la farmàcia i la zoologia. Viatjà molt amb l’exèrcit, 
com a metge, i realitzà estudis de la flora dels llocs on anava. El 1733, amb 
l’exèrcit es traslladà a Itàlia. El rei el va recompensar per la seva tasca com a 
cirurgià nomenant-lo primer ajudant del cirurgià major de l’exèrcit, i Quer es 
traslladà a Madrid. Tornà a Barcelona el 1741, essent cirurgià consultor de 
l’exèrcit, per embarcar de nou cap a Itàlia. El febrer de 1745 va rebre l’ordre 
de tornar a Madrid, i s’hi va establir. El 1755, el rei Ferran VI va assignar la 
finca de Migas Calientes per tal que s’hi creés un jardí reial (com a Real Jardín 
Botánico) i nomenà Josep Quer primer professor d’aquest jardí. Es dedicà llavors 
a l’ensenyament de la botànica. Publicà diverses obres, molt rellevants a l’època. 
En morir, Miquel Bernades i Mainader el succeí al Jardín.

Gènere Queria. Gènere botànic de plantes, de la família Caryophyllaceae i l’ordre 
Caryophyllales. El botànic Carl von Linné inclogué entre els nous gèneres descrits 
a les seves obres el gènere Queria, dedicat a Josep Quer. Aquest gènere fou descrit 
per un dels seus deixebles més destacats, Pehr Löfling. Gómez Ortega48 explica : 
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“Hallándose en Madrid el año 1752 el Discípulo de Linneo, don Pedro Loefling, 
descubrió en las excursiones que hizo por sus territorios y los de San Fernando 
esta curiosísima planta, que por su pequeñez se havia ocultado hasta entonces 
á la vista de los demas Botánicos, y se la remitió a su Maestro. Habiendo 
exáminado este los esqueletos, ó yerbas secas que recibió, y los apuntamientos 
del Discípulo, consagró el nombre de familia de don Joseph Quer á la nueva 
planta, publicó entre sus Géneros el del número 108, llamándole Queria, y le 
describió así: QUERIA. Loefling”.

El tàxon Quer s’empra, en botànica, com indicació de Josep Quer i Martínez 
en la descripció i classificació científica dels vegetals. Alguns exemples són: 
Caprifoliaceae Caprifolium germanicum Quer, Elatinaceae Alsinastrum Quer, 
Fabaceae Cytisus lusitanicus Quer ex Willk. i Scrophulariaceae Asarina lobelii 
Quer5.

Salvador Soliva (Tordera, 1750 - Madrid, 1793)49

Doctorat a Cervera, el 1771, es va establir a Madrid. Metge i botànic, fou 
metge de la família reial espanyola i professor agregat al Real Jardín Botánico 
de Madrid, amb l’encàrrec específic d’estudiar les propietats curatives de les 
plantes. Publicà dues obres que tingueren gran ressò:   Disertación sobre el sen 
de España (1774) i, amb Joaquín Rodríguez, en 3 volums, Observaciones de las 
eficaces virtudes nuevamente descubiertas ó comprobadas en varias plantas 
(1787, 1788 i 1790). Fou succeït al Jardín per José Severo López.

Gènere Soliva. Gènere de plantes que pertany a la família Asteraceae. Compren 
36 espècies. Tot i que les plantes del gènere Soliva es troben sobretot a Amèrica, 
n’hi ha arreu del món, incloses la Península ibèrica i les illes Balears. Fou descrit 
per Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón; li donaren aquest nom en honor a 
Salvador Soliva: “Género dedicado al Dr. D. Salvador Soliva, Médico de la Real 
Familia, y uno de los dos Profesores agregados al Real Jardín Botánico, para las 
observaciones de las virtudes de las plantas, de que se han publicado ya tres 
Volumenes”8.

Discussió
Els resultats d’aquest estudi, a hores d’ara, mostren que la majoria dels metges 
catalans que han donat noms a plantes es van dedicar també a l’estudi de la 
botànica, àrea en la que tots ells, per uns motius o altres, van destacar. En 
són una excepció Antoni de Gimbernat i Josep Masdevall que, tot i no dedicar-
se assíduament a la botànica, indubtablement van tenir una influència molt 
important en la medicina de la seva època i van afavorir el progrés i els estudis 
de botànica. Per aquest motiu, no és d’estranyar que Hipólito Ruiz i José Antonio 
Pavón els dediquessin els corresponents gèneres.

La gran majoria són noms de gèneres i gairebé la meitat dels metges tenen, a més 
d’un o diversos gèneres, més d’una planta amb el seu nom. A més, alguns van 
ser els descobridors o els primers en descriure les plantes que després portarien 
el seu nom, però van ser altres botànics els qui van donar el nom a aquelles 
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descobertes, no pas ells. En tots els casos, va quedar per escrit a qui dedicaven 
aquell nom, així com els motius pels quals ho feien.

Entre els botànics que van batejar les plantes amb aquests noms n’hi ha tant 
d’espanyols com d’altres països europeus, tots ells de renom. Així, per exemple, 
Carl von Linné inclogué entre els nous gèneres descrits a les seves obres el gènere 
Queria, dedicat a Josep Quer, descrit per un dels seus deixebles més destacats, 
Pehr Löfling, que va conèixer Quer durant la seva estada durant dos anys a 
Madrid. En una de les obres de Linné traduïda al castellà podem llegir: “Era 
nuestro Loefling incapaz de olvidar los beneficiós recibidos: los quatro nuevos 
géneros de yerbas que encontró en España, á los quales puso por nombre Ortega, 
Minuartia, Queria y Velezia, son otros tantos testimonios de su gratitud, que cada 
año se renuevan para eternizar la memoria de aquellos ilustres professores”50.

Els que més en van dedicar a metges catalans van ser, conjuntament, Hipólito 
Ruiz i José Antonio Pavón. Una de les obres més importants de la botànica del 
segle XVIII fou la publicada l’any 1794 per aquests autors, botànics espanyols 
que participaren en expedicions a Amèrica del Sud, i molt especialment a 
Perú, Florae peruvianae, et chilensis prodromus8. L’obra recollia una part de 
les 3.772 plantes que estudiaren aquests científics i a les quals donaren nom 
(de forma provisional en molts casos, pendents d’estudis posteriors). Ruiz i 
Pavón, en una primera etapa, principalment anterior a la publicació de Florae 
peruvianae, et chilensis prodromus, dedicaren la major part dels nous noms 
als protectors de les expedicions, des de Carles IV i la seva esposa Maria Lluïsa 
de Parma (Carludovica Ruiz & Pav.), a Manuel Godoy (Godoya Ruiz & Pav.) o 
a José Moñino, comte de Floridablanca (Floridablanca Ruiz & Pav. i Monnina 
Ruiz & Pav.) així com a un bon nombre de ministres i personalitats que hi havien 
col·laborat. També dedicaren noms a altres polítics i membres de la noblesa i, 
molt especialment, a metges i botànics destacats de l’època, tant espanyols com 
estrangers, especificant, en aquests casos, que ho feien com a reconeixement 
dels seus mèrits. És dins d’aquest grup que trobem els gèneres dedicats a metges 
catalans. Aquesta era una pràctica freqüent entre els botànics de l’època1.

Com explica Barreiro, a l’epíleg d’una altra obra d’H. Ruiz51 en la que revisa 
Florae peruvianae, et chilensis prodromus: “Hay que reconocer todavía en esta 
obra otro acierto, y no pequeño, y es el de consagrar la mayoría de los géneros 
a españoles beneméritos de las ciencias naturales. A través de sus páginas van 
desfilando los nombres de todos aquellos que, o las cultivaron, especialmente 
la Botánica, o las fomentaron y promovieron con su apoyo material o moral”. I 
comenta: “Concretándonos al siglo XVIII, podemos asegurar que será rarísimo 
el español que deje de tener su puesto en el Prodromo, si protegía la ciencia 
de las plantas o dedicó a ella sus aptitudes y desvelos”. Bona prova d’això 
són els gèneres que porten el nom de metges botànics catalans gràcies a ells: 
Masdevallia, dedicat a Josep Masdevall; Clarisia, dedicat a Miquel Bernades i 
Claris; Condalia, dedicat a Antoni Condal; Miconia, dedicat a Francesc Micó; 
Paltoria, dedicat a Benet Paltor i Fiter, i Soliva, dedicat a Salvador Soliva.

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 111-130, ISSN: 0213-0718

Metges catalans que han donat nom a plantes: una aproximació al seu estudi



126

Un cas a part és el de Joan Ignasi Puiggarí. Fou un gran estudiós, que compartí les 
seves troballes amb molts altres botànics als qui proporcionà centenars de nous 
exemplars que ell havia descobert. Molts d’aquests botànics, que prosseguiren els 
estudis de Puiggarí, en publicaren els resultats i li dedicaren el nom de diferents 
gèneres i espècies. Són moltes les plantes que es batejaren amb el seu nom. 
En deixà constància l’any 1903, poc després de la seva mort, el Butlletí de la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona52 quan repassà la contribució de 
Puiggarí a l’estudi de la botànica i com es plasmà en el reconeixement per part 
dels col·legues d’arreu del món: “Y, en efecto, brillante fué el resultado de sus 
exploraciones, según puede verse en diversas obras donde se dan a conocer 
sus descubrimientos. En los “Lichenologische Beiträge” del Dr. J. Müller 
se describen 5 géneros y 247 especies nuevas por él descubiertos y varios 
helechos, entre otros, la magnífica Alsophylla Puiggarii”. /.../. “Las “Mémoires 
de la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève” publicaron un 
nuevo género de Musgos denominado Puiggaria en el que van comprendidas 
varias especies también por él descubiertas. Por fin citaremos la importante 
memoria de Carlos Spegazzini “Fungi Puiggariani” publicada en el tomo XI del 
“Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba” (Argentina) en que 
se da cuenta de 484 especies de Hongos nuevas para el Brasil, y entre ellas 
267 completamente nuevas para la Ciencia, con 12 géneros también Nuevos, 
constituidos por varias de estas especies, entre otros, el género Puiggariella. Todo 
debido á las arduas exploraciones de nuestro distinguido consocio”. En Aquesta 
obra44 de més de 250 pàgines, escrita en llatí, recull 484 fongs, tots aportats 
per Puiggarí (“omnes provenientes, a praeclaro medicinae Doctore Johanne 
Puiggari, Barcinensi”), 39 dels quals porten el nom de Puiggarí,. Casas Sicart45 
esmenta altres reconeixements dels coetanis de Puiggarí: “Debió ser reconocido 
por los briólogos de su tiempo, por cuanto le fueron dedicadas algunas especies 
nuevas, Orthotrichum Puiggarii Duby., Psyschomitrium Puiggarii Geh. et Hamp., 
e incluso un género Puiggaria elegants Duby, que corresponde al género 
Lepidopilum, procedentes todos de Apiahy y están en el herbario del Instituto 
Botánico de Barcelona”. Hi ha, però, moltes altres plantes, algunes descrites 
molts anys després, com ara la Puiggariopsis Menzel i la Puiggariopsis aurifolia 
Mitt. (publicades per Menzel el 1992)53, que també porten el seu nom. 

Cal dir, a més, que alguns d’aquests metges botànics (com Barnades, 
Campderà, Palau o Quer) tenen el seu tàxon, reconegut pels codis internacionals 
de nomenclatura botànica, que els identifica com autoritat en la descripció i 
classificació de vegetals5.

NOTA: Aquest estudi està encara en curs. Hores d’ara s’han localitzat alguns 
altres metges catalans que han donat nom a diferents plantes –a més dels que 
s’han inclòs en aquesta publicació– que s’estan investigant actualment.
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Taula 1. Quinze metges catalans, el nom dels quals ha donat lloc a noms de 
plantes

Metge català Nom/s de planta/es

Joan Francesc Bahí i 
Fontseca

Gènere Bahia

Miquel Bernades i Claris Gènere Clarisia, Clarisia volubilis Abat

Miquel Bernades i 
Mainader

Gènere Barnadesia, Genista barnadesii Graells

Francesc Campderà i 
Camín

Gèneres Campderia. Campderia Lag., Campderia 
sicula Lag., Campderia floribunda Benth., 
Campderia lindeniana Benth., Campderia A. Rich

Joaquim Codina i Vinyes
Gènere Codinaea, Lapidella Codinae Maire, Pteris 
codinae Cad. et Pau, Salix catalaunica Sennen f. 
codinae Görz, Cortinarius codinae Maire

Antoni Condal Gèneres Condalia

Antoni de Gimbernat i 
Arboç

Gènere Gimbernatia

Josep Masdevall i 
Terrades

Gènere Masdevallia

Ramon Masferrer i 
Arquimbau

Sempervivum masferreri Hillebr

Francesc Micó Gènere Miconia, Auricula ursi myconi Dalech

Antoni Palau i Verdera Gènere Palaua

Benet Paltor i Fité Gènere Paltoria

Joan Ignasi Puiggarí 
Falgueres, molses, hepàtiques, algues, 
diatomàcies, fongs...: Puiggarii, Puiggaria, 
Puiggariella, Puiggariopsis, Puiggariana...

Josep Quer i Martínez Gènere Queria

Salvador Soliva Gènere Soliva

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 111-130, ISSN: 0213-0718

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños



131

MEDICINA POPULAR A LLEIDA, SEGONS EL RECULL DEL DR. CAMPS I CLEMENTE

CAMPS i SURROCA, Manel; CAMPS i ALER, Blau

Aquest escrit és una part de la recopilació de totes aquelles pràctiques, dites i 
creences populars moltes d’elles relacionades amb la medicina, recollides del 
públic pel nostre pare i avi, Manuel Camps Clemente, en el decurs del temps.

La seva afecció a la medicina popular era molt forta i va tenir ocasió en la 
seva llarga pràctica rural d’ampliar la relació metge malalt amb la recollida de 
coneixements autòctons, generalment del medi on exercia, o també d’altres zones 
geogràfiques, que li aportaven els malalts que visitava i coneixia. Aquest exercici 
tenia també la virtut d’enriquir l’esmentada relació i per tant de contribuir a la 
bona pràctica mèdica. La seva medicina era més que tècnica.

El seu interès per aquests temes, així com per molts d’altres, va fer que anés 
adquirint i sedimentant a través de moltes hores de dedicació, criteris propis 
sobre molt diverses qüestions.

En el tema que ens ocupa ara, entre papers diversos n’hem trobat un on explica 
el seu criteri sobre els eixarms. Diu així: “L’intent de guarir malalties per mitjà 
d’oracions o bé pronunciant paraules misterioses més o menys inintel·ligibles, 
és antiquíssim. Tenint en compte que les malalties eren atribuïdes a esperits 
malignes introduïts en el cos del malalt, no és d’estranyar l’intent d’allunyar-
los amb l’ús de fórmules màgiques. Amb tota seguretat, els eixarms van ésser 
empleats en èpoques paganes i, posteriorment, a l’adveniment del cristianisme, 
van continuar, canviant simplement en molts casos el nom de la divinitat invocada 
per la d’un sant de devoció popular. Altres vegades, han arribat als nostres dies 
grups de paraules desconegudes i sense sentit que, naturalment, hem de suposar 
que han estat molt modificades al transmetre’s de boca en boca i de generació 
en generació. És freqüent que la pronunciació de les paraules màgiques vagi 
acompanyada de tocaments de la part malalta per l’eixarmador. Així procedia 
Crist a l’efectuar les seves nombroses curacions”. 

El 15 d’abril de 2018, el senyor Francisco Morreres Camí, de Soses, de 92 
anys d’edat, em va explicar una oració que li havia ensenyat la seva mare, 
Isabel Montull Vilaró, per curar les angines. Primer de tot se sucaven les angines 
de la gola (coll) amb oli d’oliva i també els dos canells i començava l’oració 
dient: Nostre Senyor i Sant Pere tots dos anaven per un camí i trobaren a Sant 
Martí i li digueren: “Martí, que fas aquí? Guareixo de mal de vinoves de X.X.X. 
Suqueu-les amb oli d’oliva, que es fondran com saliva. Per les tres persones 
de la Santíssima Trinitat que es curin les angines i palodis de X.X.X. aviat”. 
La persona que deia l’oració, amb una mà aguantava el braç del malalt i amb 
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l’altra li anava estrenyent els canells amb els dits sucats d’oli, mentre anava 
dient l’oració. I així es feia durant nou dies seguits, i a la nit deia nou parenostres 
cada dia mentre durava la novena de l’oració. Al cap de dos dies les angines 
desapareixien. Algunes persones se’n reien, d’aquest procediment. 

AIGUA

Exposem set dites: 

L’aigua tallada no fa mal (d’aquí la pràctica de “tallar” amb el dit el raig d’aigua 
quan hom beu a galet). --- . A qui té part amb vida, l’aigua li és medicina. --- . 
L’aigua corrent, no fa mal a la gent. --- . Lo vi fa sang, l’aigua al barranc. --- . 
L’aigua fa la vista clara. --- . Lo peix se fa a l’aigua. --- . Beure sense menjar, 
viure sense salut. 

AIRADA

Eixarms. I

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant Amen.
Aquest cop d’aire que curo de X.X.

pel seu cap o el seu braç o tot el seu damunt,
que li pugui treure ben aviat. Amen.

Si és del matí, Jesús i Sant Martí.
Si és de mig-dia, Jesús i la Verge Maria.
Si és del vespre, Jesús i Sant Silvestre.

Mont Roig,
Mont Blanc,
Mal estrany.

A Vos Maria, que teniu tantes propietats, vos demano que feu la beneita gràcia 
de curar aquest cop d’aire de X.X. ben aviat. Amen.

Cap de Marc.
Cap de Marc.
Cap de Marc.
Cap de Marc.
Cap de Marc.
Cap de Marc.

(Tres parenostres a la Santíssima Trinitat). 

Pel bon efecte d’aquesta oració, no és necessari que el malalt estigui present al 
moment de dir-la.

S’agafa un plat d’aigua i es van fent creus sobre d’ell mentre es recita l’oració. 
Quan es diu, “Si és del matí”, s’hi tira una gota d’oli; quan es diu, “Si és del 
mig-dia”, una altra; i al dir, “Si és del vespre”, una altra.
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Si les gotes d’oli es desfan, és prova de que efectivament el malalt pateix una 
airada i que per tant curarà. 

(Butsènit. 1974)

II.

Sant Pere i Sant Joan
anaven per un camí,

Van trobar lo maligne.
-Maligne, on vas?

Vaig a trencar els ossos
de X.X.

-Tu no hi aniràs pas!
Tu aniràs al camp

a menjar herbes amargues.
Si l’airada és del matí

valguem Déu i Sant Martí.
Si l’airada és de mig-dia

valguem Déu i la Verge Maria.
Si l’airada és del vespre

vaguem Déu i Sant Silvestre.
Es diu “trencar els ossos”, perquè les airades fan mal a tots els ossos.

(Lleida).

ALIMENTS

Trumfes i carn

Los carlistes mengen trumfes,
los lliberals mengen carn,

encara que mengin trumfes
los carlistes guanyaran. 

Ous

Exposem dos dites:

. “Un ou, maleit qui el cou”. Es refereix a que d’ous hom deu menjar-se’n dos. 
Mai un de sol. A Organyà pronuncien precisament “malàit”. (Organyà).

. “Els ous van a parells”, diu una altra dita que fa referència al mateix, si bé amb 
manifesta segona intenció. 

Pa

Exposem sis dites: 

. Les penes amb pa fan de més bon passar.
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. Tothom neix amb un pa sota l’aixella.

. Déu dona pa al qui no té queixals.

. Per molt pa mai és mal any.

. Lo pa mai fa mal.

. Lo pa ullat i el formatge serrat.

Peix

Exposem dos dites: 

. “Lo peix se fa a l’aigua”. Equival a lo peix a l’aigua creix. (Alcarràs. La persona 
que ens ho va dir ho va fer indicant que no és d’aliment).
. “Qui bé menja be treballa”. 

ANGINES

Eixarms

I.

-Sant Joan i Sant Pere
van per un camí,

encontren Sant Martí.
-Martí, Martí, que fas aquí?

-Tinc un mal d’angines
que no el puc sofrir.
-Posa’t-hi oli d’olives
que te les farà pansir.

(Vilanova de la Barca. 1950). 

II.

Després de” trencar-les” (fregant amb el dit gros la part radial dels canells del 
malalt), es diu la següent oració:

A Betlem hi ha tres ninyes:
La una talla,

l’altra cus
i l’altra cura les angines

(Guils del Cantó). 

III.

Nostre Senyor i Sant Pere
van per un camí,

encontren Sant Martí.
-Martí, Martí, que fas aquí?
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-Aquí estic carregat d’angines
que m’acabo de morir.

-Curateles amb oli d’olives 
que te les desfaran com a salives.

Si així fos veritat,
tant si és veritat com no és veritat,

dis tres Parenostres a la Santíssima Trinitat.
Que es curen les angines de X.X. ben aviat.

(Soses).

IV.

-Magí, Magí
que fas aquí

-Curo mal d’angines 
-Suca-te-les amb oli d’olives
i se’t fondran com a salives 

(Alcarràs) 

Remeis

. Embolicar el coll amb una mitja amb segó calent i torrat.

. Embolicar el coll amb una mitja amb segó calent.

. Sucar el coll amb greix de gallina.

. Posar al coll una torrada de pa molla de vinagre calent.

. Gargarismes d’aigua i vinagre.

. Pegat fet de la següent manera: Sobre una fulla de col escalivada i a la que se li 
han tret els nervis més grossos, es posen nou fulles de “roma”, també escalivades 
i sucades amb sagí dolç. La “roma” equival al que aquí en diuen “llengua de bou” 
(Pallerols).

. Pegat fet a la paella amb escarola i sagí dolç. Quan està cuit, afegir-hi dues 
clares d’ou. La part del pegat que no toca a la paella és la que ha de posar-se 
en contacte amb la pell. Es renova cada dotze hores un total de tres vegades, 
després de les quals s’embolica el coll amb la pell d’un conill recent espellat 
(Pallerols).

. “Trencar-les” o bé pels canells fent un massatge amb els dits al marge extern o 
bé tirant les espatlles enrere.

. Glopejar aigua calenta amb vinagre. Una torrada escaldada amb vinagre i 
posada al coll

. També, a Soses, un ungüent de serp.
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Costums

. Sant Blai (3 de febrer), advocat contra el mal de gola. Ha estat costum portar a 
beneir en el dia d’avui una cistella amb fruites, de preferència pomes o codonys, 
com a remei o per protegir del mal de gola, ja que es guarden molt per quan es 
presentava l’ocasió. Havia estat costum sortir a berenar a les afores i menjar part 
de la fruita i pa beneïts. Es procurava portar els nens per protegir-los del mal de 
gola. Aquest costum era molt extens a Lleida on es menjaven als erals els redorts 
(coques amb mantega i ous).

. Hi ha relíquies del Sant a Palau d’Anglesola, Castellnou de Seana i Sidamunt. 

Els goigs de Castellnou diuen:

De vos relíquia sagrada
Castellnou guarda i adora

i en ella té i atesora
la prenda més estimada
de tot l’Urgell i Segarra 

molts malalts haveu curat. 
 
Oració

Es deia el dia de Sant Blai al menjar el pa beneït:

“Aquest pa beneït quem menjo
no és per fam ni per talent.
Si la meva mort és prompta
quem sirvo de sacrament”.

(Vilanova de la Barca).

ANGINES BLANQUES

Oració

Ninetes, ninetes, ninetes,
anem allà on tenim d’anar.
Nostre Senyor ens espera

a la voreta del mar.
Los peus li toquen a l’aigua,

les mans li saben altar,
sino la Santa Magdalena

és mal fàcil de plorar.

Baixe un estudiant
vestit de capellà,

una capa revestida.
Amen.
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Sant Pere i Sant Pau baixeu-me les claus,
 Que’ls angelets se moren de fam.
 Deixeu-los morir, al cel anirem.

Trobem dos senyores boniques de cara, 
l’una es diu Maria i l’altra Santa Ana.

Santa Ana me diu que me’n baija a casa.
Trobo un minyonet tancat a la caixeta, 
la caixeta és d’or, lo panyet de plata. 

Tot lo que hi ha dins, és l’Hòstia Sagrada.

(Aquesta oració solament pot passar d’hereu a hereu. El dia més apropiat per 
ensenyar-la és el Dijous Sant). 

(Lleida. 1973). 

ARDOR (O FOC)

Remeis

Hi ha elements “refrescants”, és a dir, que combaten o eviten “l’ardor”, i elements 
“ardents” o que la produeixen. 

Són refrescants:

. Aigua de civada.

. Aigua de gra de llinosa.

. Aigua d’arròs.

. Ajudes fetes amb aigua de malves.

. Brou de pa.

. Brou de pollastre.

. Brou de vedella.

. Brou de granotes.

. Aigua de plantatge.

Dites

Lo foc, l’aigua l’apaga.

AVORTAMENT

Creences

Els xiquets es formen més aviat i s’aguanten més. Les nenes es llancen més aviat. 
Es a dir, és més possible avortar femella que mascle (Alcarràs). 
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BEURE

Dites

Beure sense menjar, viure sense salut (Alcarràs).

MAL BLANC

Remeis

. Es posa vi en una xicreta . S’hi mullen tres drapets amb els que’s rentarà la boca 
del nen. Un cop usat cada drapet, tirar-lo amb força cap enrere procurant que 
quedi pegat a la paret. Un cop fet, l’infant queda curat (Alcarràs).

. Es troba al camp una herba que té les fulles amb unes taques petites blanques 
(no va saber dir-me el nom de l’herba). S’agafen set de dites fulles i es deixen al 
sol, cara avall, durant set dies, al terme dels quals estarà curat el mal blanc del 
nen (Alcarràs).

LA BOGERIA I EL SENY

Dites

. Sap més un boig a casa seva que un savi a la dels altres.

. Qui no té seny no té fred.

. Qui perd los béns, perd lo seny.

. Qui canta a la taula i xiula al llit, no té el seny gaire complit.

. Si està boig, que el tanquin.

. Val més una hora més de coneixement, que de vida.

. Un boig n’hi fa cent.

. Tantes en diuen los boijos, que alguna n’encerten.

. Està més boig que un llum de ganxo.

. No et fiïs de garrotada de tonto.

. Als rucs, los albarden.

. Lo que es pensa saber massa, té el cap de carabassa.

. Infants i orats, diuen la veritat.

. Val més riure, que fer riure.

. Val més callar, que amb rucs parlar.

. Qui tingue més coneixement, que se’n valgui.

. Mal de manies, no en curen los metges.

. Bon aliment, fa bon enteniment.

. Val més un prompte que un tossut.

. Boigs, fan bitlles.

. No hi ha cap boig que es tire terra a la seva vista.
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. Los boijos fan boijades.

. La raó, només se dóna als boijos.

. La sang tot ho segueix. Es refereix a la transmissió de tares hereditàries (Alcarràs). 

. Qui molt abasta poc estreny (Alcarràs).

. Qui molt abasta i poc estreny és senyal de molt poc seny (Alcarràs).

 
BRIÀ

Remeis

. Sucar-lo nou dies seguits amb saliva dejuna (Alcarràs).

. Oli batut amb aigua (Alcarràs).

. Oli batut amb sofre (Alcarràs).

Eixarms

Brià, caballé
mala fe pugues fer tu,
jo ben fart tu ben dejú
mala fi pugues fer tu.

(Es diu durant nou dies, senyant el brià).
(El Poal). 

És una degeneració de:
Brià, mal caballé
mala fi pugues fer

tu ben fart i jo ben dejú
mala fi pugues fer tu.

BROSSES A L’ULL

Eixarms

I.

Brossa ix de l’ull que no t’hi vull, una goteta de llet de la Verge Maria si que la 
vull.
(Repetir-ho tres vegades i dir tres parenostres a la Santíssima Trinitat).

II.

Una brossa tinc a l’ull, 
si és de terra no la vull,

si és del Cel si que la vull,
Mare de Déu de Butsènit 

traieume-la de l’ull. 
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BROUS

. “Caldo de serp”. Un cop pelada, se li treuen el cap i els budells i es fa bullir 
durant dues hores. Evita el contagi en temps d’epidèmies. És molt refrescant.
. Si es fa bullir una gallina negra sense plomar, el caldo resultant cura la gelosia 
dels infants.
. El “caldo de partera”, a Alcarràs, consistia en batre un ou i escudellar-lo. Es 
donava a les dones recent parides. 
. “Caldo de granotes”. És molt refrescant.
. “Caldo de xut”. És molt sà (Vilanova de la Barca).
. “Caldo de titana”. En sentit irònic. Quan un nen a Alcarràs, preguntava a la 
mare: que hi ha per dinar? Se li contestava: ¡caldo de titana! Titana es referia 
a gallina (“tita”), quan la realitat era que degut a la pobresa existent, el dinar el 
limitava a una paellada cega (o sigue, sense cap mena de tall).
 En aquells temps, es deia que el caldo de gallina solament es podia prendre 
quan “hi havia fum a l’altar”, és a dir, els dies de festa solemne, referint-se al fum 
de l’encens en les celebracions de les diades importants (Alcarràs).
. “Braó” (part de la pota dels xais que segueix al turmell). El brou que s’hi obté 
és molt refrescant i indicat per tota mena de malalts. 
. El de colom, és refrescant i de fàcil digestió.
. El de gallina, de molt aliment però també molt ardent.
. Els de guatlla o pardal són refrescants.
. “Brou bufat”, és el suc que queda al calder després de fer bullir les botifarres.
. Brou de pa. El resultant d’escudellar un crostó de pa torrat i sucat d’oli. Per 
malalts molt delicats (és conegut com brou i no “caldo” com els altres).
. En els dinars de funeral, mai se servia cap mena de caldo. Solament aliments 
sòlids. Tampoc carn de ploma. 

EL CABELL 

. Hi ha la creença de que el cabell “menge molt”. Per lo que no és bo dur-lo 
massa llarg.
. Home roig, no et faci goig.
. Home roig i gos pelut, primer mort que conegut.
. Seny i cabells blancs, no van per anys.

EL CAMINAR

Dites

. Qui no s’atura, fa via (Alcarràs).

. Lo bon camí és drecera.

. Si vols arribar com un jove, puja com un vell.

. Lo mal camí, passar-lo prest.
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EL CAP

Dites

. Lo cap és bort.

. Lo cap, mort o curat.

. Lo cap, compromet molt (Alcarràs).

. Lo mal de cap, lo ventre ho sap.

. Al mal de cap, omple-li el pap.

CARA (Fàcies)

Dites

. La cara, no mint.

. Bona cara i dolents fets.

. Ditxosa la cara en que’s coneix la màscara.

. La cara tingue neta, que’l cul no surt a la finestra.

. Té un color, que la terra el crida.

. Fer careta.

. Qui té bon marit, a la cara ho porta escrit.

. A la cara ho porta escrit.

. Que farem? Mala cara quan morirem!

. Qui cara veu, cara honra.

. Amb la cara pague.

. No mudarà de cara quan morirà.

. Quan morirà, no farà pitjor cara

. És més lleig que un reclam del dimoni (Soses).

. Semblar un seixanter. Per ser molt gran (Alcarràs). 

. El greix, a la cara llueix (Soses).

. Color de merda d’oca.

. Cara de prunes agres.

. Cara de jutge.

. Cara de pena.
, Galtes de pa tou.
. Qui té bon nas, té bon detràs.
. Ulls blaus, esgarrapaclaus.
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ELS HOSPITALS MILITARS DE CATALUNYA DURANT LA GUERRA NAPOLEÒNICA

RAMISA VERDAGUER, Maties

El sistema hospitalari de Catalunya portava una llarga tradició quan Napoleó 
decidí envair Espanya, i les seves tropes entraren al Principat pel febrer de 1808. 
A la majoria de poblacions, ja des de l’edat mitjana, s’havien creat uns precaris 
hospitals de pobres que també socorrien els forasters de pas, i eren sostinguts per 
l’església i el municipi. A les ciutats mitjanes aquesta mena d’hospitals estaven 
dotats de més espais, personal i mitjans. I a Barcelona havien florit institucions 
prometedores com l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Reial Col·legi de 
Cirurgia i l’Acadèmia Mèdico-Pràctica, entre d’altres.

La Il·lustració havia contribuït a donar un nou enfocament a la medicina i als 
hospitals. La idea religiosa de la caritat individual entrava en crisi, i començava 
de ser substituïda per la noció de filantropia i  per l’actuació de l’estat modern a 
través de polítiques de salut amb un finançament adequat. L’hospital no havia 
de ser només un centre cuidador i pal·liatiu del malalt, sinó sobretot curatiu. La 
malaltia no provenia només de la voluntat de Déu, sinó de la condició biològica 
de l’home. Ociosos i rodamons eren perseguits, i els conceptes de racionalització 
i centralització s’introduïen també en aquest àmbit.

L’hospital de la Santa Creu i Sant Pau era el que tenia més prestigi. Hom el 
consultava sobre diferents aspectes de gestió i administració hospitalària, i 
donava assistència a molta població catalana, especialment als expòsits de tot 
el Principat. Les seves ordenances o “ordinacions” s’ocupaven amb detall de la 
salut espiritual i material dels pacients, així com del nombrós personal del centre 
i de l’organització interior de la institució.

L’acadèmia Mèdico-Pràctica fou creada el 1770 i reunia les primeres personalitats 
de la medicina catalana. Hi destacava el metge barceloní Francesc Salvà i 
Campillo, gran defensor de la vacuna. Per la seva banda, el Reial Col·legi de 
Cirurgia havia estat fundat una mica abans, el 1760, tot i que el gremi datava 
del 1400. A finals del segle XVIII constaven 28 cirurgians llicenciats exercint a 
Barcelona, només dos dels quals eren doctors en cirurgia: Antoni San Germán i 
Josep Vila. Hi havia passat el prestigiós Antoni Gimbernat. A Catalunya hi havia, 
però, molts facultatius d’aquest ram que no estaven registrats, i es patia cert 
nivell d’intrusisme a la professió.

La medicina i la cirurgia presentaven una marxa ascendent a Catalunya des 
de mitjan segle XVIII, els metges catalans s’escampaven arreu d’Espanya i les 
colònies, i hi fundaven institucions. Tot això s’acabà amb la guerra. En esclatar la 

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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insurrecció antinapoleònica durant els mesos de maig i juny de 1808 a Espanya, 
molts dels estudiants universitaris -també els de la branca de medicina- s’afegiren 
a les tropes insurgents, on aviat obtingueren graus de suboficials i d’oficials per 
manca de personal qualificat, atesa la desorganització que hi havia a l’exèrcit. 
Donat que Barcelona ja era ocupada pels soldats bonapartistes, els estudiants de 
la capital escaparen cap a l’interior de la regió per unir-se als revoltats.

Així, dos terços dels alumnes del Col·legi de Cirurgia van fugir de Barcelona al 
principi de la guerra; la institució continuà com va poder sota domini francès 
durant els sis anys següents amb un terç dels deixebles habituals, tots residents 
a la capital, la qual al seu torn havia perdut les tres quartes parts dels habitants 
i havia quedat reduïda a 36.000 persones.

Els professors del Col·legi es van dividir, com la resta de professionals i funcionaris. 
En tenir molt a perdre, alguns preferiren quedar-se a Barcelona amb els invasors 
-Ignasi Ameller, Vicenç Pozo, Antoni Bas i Francesc Borràs- i d’altres van fugir per 
servir a l’exèrcit patriota -San Germán, Torner, Bover i Junoy-. Antoni San Germán 
fou nomenat “cirujano mayor” de l’exèrcit de Catalunya.

Pel que fa a la branca de Medicina, el govern central i les Corts de Cadis 
restabliren el Protomedicat -ja vigent al segle XVIII- com a màxima potestat, 
essent nomenat pel càrrec al Principat el doctor Francesc Sanponts a proposta de 
la Junta Superior de Catalunya el setembre de 1808. Ell i San Germán redactaren 
a finals de 1808 els formularis d’aliments i de medicaments que haurien de 
servir de base a la sanitat militar. Però a principis de 1809 la mateixa Junta 
obligà Sanponts a compartir el càrrec i el sou de protometge amb una altra 
persona, la qual cosa fou l’origen d’un litigi interminable.

En la primera etapa de la guerra, la gestió dels hospitals militars va córrer a 
càrrec de la Intendència de l’Exèrcit. L’esmentat organisme invertia els cabals que 
li proporcionava la Junta Superior, la qual retenia el control dels impostos. Però 
el pensament de la Junta -industrialista, favorable a les llibertats econòmiques 
dins el regne, al creixement econòmic i a la millora de la instrucció del jovent- era 
propens a una disminució de la burocràcia, corrupta, costosa i ineficaç. L’aparell 
de l’estat no li inspirava gens de confiança, era vist com un corc que xuclava la 
saba del país.

Així que la Junta decidí crear la pròpia administració en determinats àmbits, i en 
d’altres fins i tot la suprimí. Aquest fou el cas dels hospitals militars, que en la 
primera meitat de 1810 van ser sostrets de la Intendència i lliurats a una Junta 
eclesiàstica, que els hauria de gestionar amb total autonomia. Els eclesiàstics ja 
havien administrat abans els hospitals des de sempre, i la Superior confiava en 
la seva experiència i integritat.

LA REFORMA DELS HOSPITALS MILITARS DE 1810

Després de la capitulació de Girona i l’ocupació de la ciutat per les tropes 
bonapartistes -desembre de 1809-, l’exèrcit patriota retrocedí cap a l’interior i 
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cap a Tarragona, que va esdevenir la nova capital de Catalunya. La situació dels 
hospitals militars pel gener de 1810 era lamentable, molts d’ells no cobraven 
les assignacions i el personal no percebia el sou. Els facultatius de cirurgia, per 
exemple, es repartien en dues brigades ambulants que seguien les tropes, i en 
varis petits hospitals fixos a Vic, Manresa, Cardona, Hostalric i l’Esquirol; en total 
sumaven 55 persones entre ajudants i practicants.

Tarragona s’omplia de refugiats forasters. Tomàs de Verí, delegat de la Junta 
Central, va ordenar que els malalts que s’hi acumulaven -i que podrien entorpir 
la defensa en cas d’atac- fossin transferits als hospitals de Torredembarra, 
Reus i Valls. Mentrestant s’havia redactat un nou Pla d’Hospitals militars. A 
primers de febrer dos homes forts de la Junta Superior -Antoni Barata i Jaume 
Creus- apressaven els seus companys a posar en marxa el nou projecte, atesa 
la urgència que hi havia. Un temps abans l’arquebisbe de Tarragona, Romualdo 
Mon y Velarde, havia esperonat els eclesiàstics a fer-se càrrec dels hospitals, cosa 
que comportaria un considerable estalvi.

Un mes després, el 7 de març de 1810, la Junta Superior de Catalunya va 
aprovar el nou Pla d’hospitals. Tots els càrrecs de gestió serien eclesiàstics: 
directors d’hospital, tresorers, contralors i comissaris, encapçalats per una Junta 
d’Hospitals composada de tres clergues, inclòs l’inspector general, a més d’un 
vocal de la Superior i l’intendent. Els religiosos servirien sense paga -només 
obtindrien la manutenció, màxim 2 ptes. diàries- i vetllarien pel capteniment 
moral dels empleats.

Als hospitals militars se’ls assignava la contribució i els donatius eclesiàstics de 
cada bisbat, i els aliments se subministrarien als malalts seguint el formulari 
establert el 4 de desembre de 1808 pel primer metge i el cirurgià major de 
l’exèrcit (Sanponts i San Germán). En canvi, la Superior es va oposar frontalment 
a l’exigència del capità general que hi hagués un comissari de guerra a cada 
hospital de més de cent malalts. Ho considerà un malbaratament de recursos i 
una desconfiança inadmissible envers l’estament eclesiàstic.

El formulari d’aliments establert per Sanponts i San Germán (vegi’s nota 6) 
establia amb tot detall les racions de menjar dels oficials i les dels soldats, 
així com els diferents tipus de dietes -“dieta simple, dieta con vino, dieta con 
vino y vizcochos, substancia, substancia con vino, substancia con vizcochos, 
asada, sobre asada...”-. Una de les diferències entre les racions dels oficials i 
les dels soldats era que en les dels últims no hi havia xocolata. La dieta simple 
constava de sis caldos al dia, un cada quatre hores, més o menys adobats amb 
“substància”, vi i melindros.

Una vegada aprovat el nou Pla d’hospitals militars, van començar els nomenaments 
dels càrrecs. La Junta d’Hospitals, màxima autoritat, era encapçalada per Melcior, 
abat de Besalú, i integrada pel clergue i erudit Ignasi Torres de Amat, i pel baró 
de Horst, eclesiàstic de Vilanova i la Geltrú, apart d’un vocal de la Superior i el 
sotsdelegat de l’Intendent; de tota manera, la composició dels eclesiàstics de la 
Junta -o direcció general d’hospitals- fou una mica variable. Alguns dels nous 
directors d’hospitals foren els eclesiàstics Fra Francesc Escarrà, Fra Bruno Casals, 
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Fèlix Estalella, Narcís de Plandolit i Ignasi Ribes; però varis d’aquests clergues 
apareixen de vegades també com a membres de la direcció general. L’abat 
de Cardona Lorenzo Ortiz de Zarate fou designat visitador general d’hospitals 
(inspector), i el seu segon va ser el pare Antoni Coris.

Sobre la nova cúpula directiva dels hospitals militars de Catalunya es van abatre 
aviat els mateixos problemes que havien fet estralls des de l’inici de la guerra: la 
manca de fons i la inestabilitat organitzativa. L’abat de Besalú constatava a primers 
de juny de 1810 que encara no s’havien nomenat els tresorers, comptadors i 
junta de prebendats que havien d’activar el cobrament de les assignacions dels 
hospitals; demanava que fos embargat el producte de la capitació i del subsidi de 
l’arquebisbat de Tarragona, ja que l’arquebisbe havia fugit i no havia lliurat res. 
Tampoc s’havien rebut respostes dels bisbats de Vic, Urgell i Barcelona.

Les queixes de la direcció general dels hospitals van anar creixent les setmanes i 
mesos següents. Els cabals que arribaven eren del tot insuficients. Els eclesiàstics 
percebien que no tenien prou autoritat per cobrar les assignacions i demanaven 
el suport actiu de la Junta Superior i fins i tot de la Regència.  Mentrestant, els 
pobres malalts i ferits es trobaven enmig de la misèria: “Estos recientes dias 
pasados se les dio un bocado de arroz, con un poco de tocino a las seis de la 
tarde por unico alimento de todo el dia”.

A finals de juliol de 1810 l’abat de Besalú va suplicar ajut al mateix capità 
general: “Puestos en los mas urgentes apuros y sin hallar mas recursos para 
alimentar los enfermos acudimos a V.E. (...) se digne disponer , que se nos 
entreguen algunos caudales”. Pocs dies després el director general va demanar 
que s’assignessin als hospitals nous recursos com el producte de les dispenses 
matrimonials, mitges annates, causes pies i diverses pensions eclesiàstiques. 
Per fi, cansada, la Junta   d’Hospitals va amenaçar a l’agost amb dimitir en bloc 
si no es posava algun remei a la manca de numerari, considerant que el seu 
desemparament s’havia “mirado con alguna indiferencia”.

Tots aquests esforços van fer que arribessin alguns fons als hospitals, però amb 
comptagotes. La morositat dels bisbats contribuents -començant per l’arquebisbat 
de Tarragona- era alta. Es proposaven noves fonts d’ingressos com les multes 
als comerciants de Vilanova i la Geltrú que compressin el “gotim” d’amagat, o 
l’exclusiva de l’edició dels periòdics de les Corts, especialment del Conciso. A 
mitjan octubre de 1810, la junta eclesiàstica que integrava la direcció general 
d’hospitals tornava a declarar que es trobava sense fons; i el 5 de novembre 
llençava la tovallola: renunciava a cobrar directament els cabals i demanava que 
ho fes la Intendència de l’exèrcit. Així es podria dedicar a les feines importants, 
com “tratar con caridad á los enfermos, procurar que nada les falte, cuidar de 
una rigurosa economia en tan calamitosas circunstancias, y zelar, se cumpla con 
puntualidad el metodo de vida y arreglo que se sirvio la Superioridad aprobar en 
su establecimiento”.

Un altre problema de l’organització dels hospitals militars era la inestabilitat. 
Costava de trobar eclesiàstics qualificats que volguessin ocupar de franc els 
càrrecs, i que s’hi mantinguessin. Les dimissions eren a l’ordre del dia. L’abat de 
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Cardona va dimitir a finals de juliol de 1810 perquè la Superior no li havia resolt 
un problema contributiu; l’esforçat canonge Ignasi Ribes presentà la renúncia a 
l’octubre degut a una malaltia i en vista de la inutilitat dels esforços per recaptar 
fons; Agustí de Fivaller va dir a primers de novembre que no podia ser director 
d’hospitals perquè era tinent de vicari general de l’exèrcit; a mitjan del mateix 
mes en Joaquim Casanovas no podia admetre la direcció d’hospitals pel fet que 
estava malalt i no tenia mitjans de manutenció.

Un altre focus d’inestabilitat era el reclutament. Aquest any 1810 la quinta 
s’havia començat d’aplicar de forma rigorosa. Degut al sever allistament de 
solters practicat a Tarragona a la tardor, havien fugit alguns religiosos que atenien 
els malalts i calia buscar substituts. A primers de desembre de 1810, els caps 
de les tres facultats sanitàries -Francesc Sanponts per Medicina, Antoni de San 
Germán per cirurgia, i Gaspar de Castro per farmàcia- van demanar que no fossin 
subjectes a la quinta els qui servien als hospitals militars, i que si de cas ho fossin 
en classe d’oficials.

Segons una relació de l’1 d’agost de 1810, signada pel director general Abat de 
Besalú, els hospitals militars de l’exèrcit de Catalunya gestionats pel clergat eren: 
Colegio, Santa Tecla, Capuchinos, Seminario, San Narciso, San Juan (d’oficials), 
Manresa, Vilafranca, Seu d’Urgell, Berga, Cervera, Cardona, Torredembarra, 
Vilaseca i Valls; els primers estaven a l’àrea de Tarragona. En tots aquests 
hospitals hi havia 131 oficials i un total de 2.442 malalts. Hi havia a més els 
hospitals de caritat de Mataró, Vic i d’altres pobles que tenien alguns militars, les 
estades dels quals eren abonades per la comptaduria de l’Exèrcit.  

LA CRISI DE 1811

Després d’haver ocupat les places fortes de Barcelona, Figueres, Girona, Hostalric, 
Lleida i Tortosa, la dominació napoleònica de Catalunya es consolidà el 1811 
amb el setge i sagnant assalt de Tarragona a finals de juny. Les planes fèrtils 
i una bona part del litoral del Principat ja eren ara  controlades pels imperials; 
als patriotes rebels els quedava només l’interior muntanyós, a l’entorn de les 
petites ciutats de Vic, Manresa, Cardona, Solsona, Cervera i la Seu d’Urgell. L’any 
següent els bonapartistes van aconseguir subjectar fins i tot Olot i Puigcerdà.

La pèrdua de Tarragona abocà l’exèrcit i l’entramat governamental patriota a una 
crisi intensa. Les tropes regulars gairebé van desaparèixer del tot durant l’estiu 
de 1811 i l’administració va quedar desarticulada. Tan sols algunes partides i els 
sometents feien front al francès. Només a partir del setembre va iniciar-se una 
certa recuperació a partir de la reconstitució de l’exèrcit regular, mentre la Junta 
Superior restablia un precari control sobre les zones no envaides per l’enemic.

Els hospitals militars van haver d’adaptar-se a la nova situació. Ara sobraven 
places i empleats, atesa la dràstica reducció d’efectius regulars fins a menys 
de quatre mil homes. Els directors de les tres facultats sanitàries -medicina, 
cirurgia i farmàcia- foren requerits d’elaborar llistes de personal susceptible de 
ser reformat, eufemisme usat per indicar acomiadat. A més, els sous dels que es 
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quedaren als hospitals -i que mai es cobraven puntualment- van ser rebaixats a 
la meitat a partir de l’octubre. Així, segons Carles Nogués, director del servei de 
medicina, un metge havia passat a cobrar el “cortisimo sueldo” de 450 lliures 
catalanes anuals -4.800 rals-, mentre que si la situació fos normal el professional 
podria estar percebent 2.000 lliures a l’any.

El proto-metge Nogués reconeixia a primers de setembre de 1811 que hi havia 
massa metges a l’exèrcit degut no tan sols a la disminució d’aquest, sinó també 
al temps saludable que havia fet durant la primavera i l’estiu d’aquell any, “como 
con evidencia lo comprueba la salud de que generalmente se ha disfrutado y 
disfruta en todo el Principado”. Suggeria que els metges que volguessin continuar 
a l’exèrcit presentessin com a mèrits l’haver exercit dins d’una ciutat assetjada 
amb zel i dedicació, o bé que se’n tinguessin bones referències pel que feia als 
seus coneixements, pràctica i obediència als superiors.

Nogués recomanava la permanència d’una sèrie de metges pels seus mèrits: 
Josep Borrell, Josep Calveras, Francesc Morató, Rafael Buguet, Victor Esteban 
Varona; dels ajudants Juan Calatayud i José Gumir, i del practicant Francesc 
Vives. També recomanava calorosament el metge Joan Francesc Bahí. Deia que 
la classe dels Practicants, per alguns desacreditada, ell la considerava molt útil 
per la presència contínua a l’hospital.

El 28 d’agost de 1811 Antoni San Germán va presentar la llista dels individus del 
Cos de Cirurgia Militar que podien reformar-se sense perjudicar el servei. El 18 de 
setembre Carles Nogués també va remetre a la Junta Superior la llista de metges 
que quedarien al servei de l’exèrcit i els que serien “reformats” o acomiadats a 
causa de la nova organització. Finalment, el 18 d’octubre el “Boticario Mayor” 
de l’exèrcit Patricio Ortiz va enviar les llistes dels individus de Farmàcia que 
hi havia a l’exèrcit el darrer mes de maig, i els que quedaven després de la 
reforma sancionada per la Superior. En tots els casos la disminució del nombre de 
professionals era notable, entre un terç i la meitat del total de la plantilla anterior.

El temps saludable -malgrat la guerra i les derrotes- del 1811 va semblar 
que s’acabava pel setembre, amb la detecció de molts casos de febre groga 
a Cartagena, que semblava que podien estendre’s per Múrcia i València. La 
Junta de Sanitat de Catalunya va donar l’alarma a la resta d’autoritats perquè 
extremessin les precaucions i fessin complir les mesures dictades per a aquests 
casos. Entre altres coses, calia impedir els desembarcaments clandestins i la 
circulació de gèneres de procedència desconeguda pel Principat.

En aquelles mateixes dates i des de Maó, els metges Carles Nogués i Antoni 
Vilaseca van informar de possibles incidències de febre groga en marins anglesos 
dels creuers militars Téméraire i Invincible que els sanitaris britànics no volien 
admetre. Segons els facultatius catalans, els marins anglesos haurien d’estar en 
quarantena, i en canvi baixaven a terra i es barrejaven entre la gent com si res: 
“si esto pasase entre Barcos Españoles, se hubieran sublevado los mahoneses, 
como ellos mismos lo dicen”.
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Nogués i Vilaseca van veure molts malalts i diversos cadàvers d’anglesos. Els 
malalts tenien “icterícia, suma postracion de fuerzas, propension al vomito, 
grande dolor de cabeza, y cardias, vigilia continua; tambien se nos dixo que 
alguno habia vomitado materiales negros”. Així van descriure un cadàver: “El 
cadaver estaba todo amarillo, con una poca de espuma blanca en la abertura 
de los labios; tenia una porcion de la bolsa de los testiculos amoratada; vuelto 
de espaldas, al acto de bolverle arrojo por la boca un liquido negro como sangre 
disuelta por putrefacción, las espaldas y nalgas sembradas de cardenales ó 
manchas largas, estrechas y negras”.

L’exèrcit regular patriota de Catalunya recuperava a poc a poc els efectius sota 
la direcció del general en cap Luis Lacy; a la tardor de 1811 ja hi havia més de 
deu mil homes en disposició de lluitar i seguia creixent. Les medicines havien 
estat trameses a Vilanova i la Geltrú poc abans de la caiguda de Tarragona, i 
d’aquí més endavant a Arenys de Mar, on es guardaven a bord de la fragata de 
guerra espanyola Carmen. Patricio Ortiz, el director de farmàcia de l’exèrcit, deia 
des de Berga que els medicaments es trobaven massa lluny, i demanava que 
el magatzem s’establís a Balsareny. Al final, a mitjan desembre de 1811, les 
medicines es van portar amb quatre carros des d’Arenys a Vic, ciutat constituïda 
en capital on s’havien establert la major part d’autoritats.

L’augment de les tropes obligava també a proveir utensilis sanitaris com braguers 
pels trencats i “parihuelas” o baiards per al transport de ferits i malalts. La 
Junta encarregà al mateix San Germán, director dels cirurgians, la construcció 
de braguers elàstics, i ell ho agraïa. “Las quebraduras en los hombres son tan 
raras en el lado izquierdo como frecuentes en el derecho”, explicava. Per a 
aquesta tasca solia tenir la col·laboració d’un hàbil serraller de Manresa, Segimon 
Noguera, que li fabricava els torniquets, però en Noguera no va voler treballar per 
a l’exèrcit fins que hagué cobrat un encàrrec anterior.

La manca de paga i la falta de professionals competents seguia fent estralls en els 
hospitals militars. Carles Nogués es queixava que la rebaixa del sou a la meitat 
havia causat que alguns metges bons abandonessin l’exèrcit. D’altra banda, 
Patricio Ortiz lamentava que la major part dels facultatius de Farmàcia hagessin 
desobeit l’ordre d’ocupar la seva plaça, però ho comprenia perquè estaven sense 
sou. Un cas extrem es va esdevenir a l’hospital d’Olot; a finals d’octubre de 1811 
San Germán va haver-ne de foragitar un frare llec carmelita descalç que hi exercia 
de cirurgià i hi havia fet tot tipus d’atrocitats.

El cap de cirurgia explicava  que el frare no es limitava a fer el mínim, com 
correspondria al seu nivell de coneixements, “sinó que emprende lo maximo con 
un denuedo y resolucion propias de un sabio consumado: asi es que dilata heridas 
de pecho y vientre y amputa miembros mayores como brazos, antebrazos, piernas 
y muslos. A dos suizos de Zey les ha amputado en antebrazo sin necesidad, 
segun me han asegurado Facultativos peritos que los vieron heridos; á otro le 
amputó el muslo y se lo llevo luego a la combulsion por el mal metodo con que 
hizo la operacion; á otro le dilató una herida en la nalga cortando los gluteos 
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al traves por cuio motivo rompió un ramo de la arteria pudenda posterior, cuya 
hemorragia no supo detener y el enfermo fallecio exangüe”.

En canvi, Juan Andrés Nieto Samaniego era un professional competent que pel 
desembre de 1811 havia estat destinat a Mataró. Samaniego era doctor en 
medicina i en cirurgia, membre de la Real Academia de Medicina Práctica de 
Cartagena i cirurgià-metge consultor dels exèrcits. Havia participat en el setge 
de Girona com a cap de cirurgia, i ara li tornaria a tocar trobar-se enmig de 
la guerra. Era un facultatiu de mèrit i carregat de família. Dos mesos després 
d’arribar a Mataró, la ciutat fou ocupada pels francesos, i des d’aleshores va patir 
l’encerclament i el bombardeig esporàdic de les tropes espanyoles i l’esquadra 
britànica.

De tota manera, els professionals mèdics solien ser respectats per tothom, i els 
atzars de la guerra comportaven sovint pels sanitaris el risc de caure en mans de 
l’enemic. Els napoleònics no van pas tractar malament Samaniego, i van ordenar 
al consistori que pagués dues pessetes diàries de subsidi a cada facultatiu, apart 
segurament de la ració de l’hospital. Mataró era una plaça cobejada, i calia 
mantenir-s’hi per preservar el patrimoni malgrat el domini imperial. Samaniego 
es queixava dels atacs amb projectils que de vegades afectaven l’hospital, de la 
manca de paga i dels murmuris contra el seu patriotisme, però San Germán no 
va accedir a la pretensió d’aquell de declarar que el servei que estaven fent els 
facultatius a Mataró era patriòtic, superior i més meritori.

En la segona meitat de 1811 va reprendre les tasques el tribunal del Reial 
Col·legi de Cirurgia, encarregat d’examinar els candidats a la professió de cirurgià 
i de lliurar si s’esqueia el títol per exercir. La iniciativa va partir de Josep Torner, 
vice-director del Col·legi, escapat de Barcelona des dels primers moments de la 
guerra i afincat a Tarragona. Aquí, Torner va nomenar examinadors als catedràtics 
Francesc Junoy i Antoni San Germán, però el setge i posterior captura de la ciutat 
pels bonapartistes ho desbaratà tot.

Torner es refugià a Mataró i reconstituí aquí el tribunal. San Germán estava absorbit 
pel càrrec de primer cirurgià dels hospitals militars i Torner només pogué comptar 
amb Junoy. Hi afegí com a examinador a Josep Manuel de Capdevila, primer 
ajudant de cirurgia del cos d’Artilleria. El tribunal realitzà els primers exàmens 
a la capital del Maresme el 23 d’octubre de 1811; l’any següent es traslladà a 
Argentona i finalment a Vic fins el final de la guerra. Apart dels catedràtics Torner 
i Junoy, en diferents moments s’incorporaren com a examinadors del tribunal 
altres personalitats del camp de la cirurgia catalana: Juan A. Nieto Samaniego, 
Joan Ribot, Pau Oller, Francesc Solà i Antoni Belloch.

Amb el temps i vista l’escassedat d’ingressos, es van reunir més fonts de recursos 
eclesiàstics pels hospitals militars. La llista era llarga, però els rendiments petits, 
llevat de la capitació i del producte de Creuada. Durant un any i mig, entre 
el 14 de juny de 1810 i el 31 de desembre de 1811 -l’etapa més crítica de 
la guerra- els hospitals van ingressar un total de 634.436 lliures catalanes, 
provinents d’una munió d’impostos i institucions generalment eclesiàstiques. Els 
qui van contribuir-hi més foren, per aquest ordre, la Reial Casa de la Moneda, els 
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donatius de Creuada i la Tresoreria de l’Exèrcit, seguits dels bisbats de Vic, Urgell, 
Tarragona, Barcelona, Solsona i Girona.

Els cabals es van invertir en una multitud d’hospitals repartits pel territori i 
de dimensions i durada molt variables: Calaf, Terrassa, oficials de Tarragona, 
Monistrol, Sant Francesc de Reus, Tremp, Rialp, S. Pere i S. Josep del port 
de Tarragona, oficials de Reus, Igualada, Cervera, Berga, Olot, Vic, Vilaseca, 
S. Narcís de Reus, Mataró, Caputxins de Tarragona, Torredembarra, Vilafranca, 
Cardona, Seminari de Reus, Urgell i Organyà, Manresa, Santa Tecla de Tarragona, 
Vilanova i Col·legi de Tarragona. El 1812 la direcció general d’hospitals seguia 
estant formada per l’Abat de Besalú, el Baró d’Horst i Fra Bruno Casals, amb el 
tresorer Valentí Torres d’Amat i el sots-delegat de l’intendent Juan Antonio de 
Maritorena.

Durant aquest 1812 hi havia 158 facultatius exercint als hospitals militars. 
D’ells, 71 eren cirurgians, 37 metges i 30 farmacèutics. Els sous havien tornat 
a pujar, un cop superada l’època crítica de la segona meitat de 1811 i amb un 
exèrcit regular reconstituït. Les pagues anuals oscil·laven entre els 18.000 rals 
dels primers metges, cirurgians i boticaris, i els 5.000 rals de l’escala més baixa 
dels practicants.

Segons un càlcul aproximat, la sanitat militar costava mensualment 410.828 
rals, dels quals 316.688 corresponien als hospitals, 27.920 a medicina, 37.620 
a cirurgia i 28.600 a farmàcia. Tenint en compte que el conjunt de l’exèrcit 
regular patriota de 20.000 homes d’infanteria i 1.000 de cavalleria podia valer 
4.087.569 rals al mes, la sanitat s’emportava tan sols el 10% del total.

POLÈMIQUES ALS COSSOS DE MEDICINA I CIRURGIA

Malgrat la conjuntura de guerra i les greus dificultats amb què topava contínuament 
la situació sanitària de Catalunya -epidèmia de febres tifoides de 1809, combats, 
rapinyes i destruccions, bandolerisme, pèrdua o robatori de collites, ensorrament 
de l’economia, carestia de 1812- no van faltar les batusses personals a la 
cúpula del sistema hospitalari degudes a l’eterna lluita dels egos pel poder, i a la 
pronunciada desarticulació del sistema polític i administratiu, que provocava que 
les competències dels càrrecs fossin força indefinides o fluctuants.

Des del principi de la Guerra de la Independència, la branca de medicina militar 
fou atorgada al doctor Francesc Sanponts com a proto-metge, i la de cirurgia 
al doctor Antoni San Germán. La Junta Superior de Catalunya va voler obligar 
Sanponts el 1809 a compartir el càrrec i el sou de proto-metge, a la qual cosa 
aquest es resistí amb totes les forces. Això va portar discòrdia i divisió al cos de 
medicina. Al principi de 1811 la Junta ja havia nomenat pel càrrec de proto-
metge Carles Nogués i Pedrol, mentre Sanponts era desautoritzat i se li obria un 
expedient.

L’acusació contra Sanponts era la de voler camuflar una plaça de practicant pel 
seu fill Ignasi. Però el procés no s’acabava de formar; sembla que l’únic que 
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tenia interès en què anés endavant era el rival Nogués i el seu segon, el metge 
consultor Joan Francesc Bahí. Francesc Sanponts es trobava en una espècie de 
llimbs legal i seguia actuant formalment com a proto-metge, tot i que ni la Junta 
ni la resta de facultatius li feien cas. Però el rebombori entre els metges militars 
era notable.

Així, Sanponts va escriure un fulletó acusatori contra el seu contrincant i la 
Junta del Principat, al que Nogués contestà amb un altre titulat Refutacion de la 
invectiva con que el doctor D. Francisco Sanponts desahoga su resentimiento 
contra el proto-medico Don Carlos Nogués en su papel titulado El Español 
Oprimido. Després de la desfeta de la pèrdua de Tarragona, Sanponts fou el 
primer en complir l’encàrrec d’alleugerir de personal el cos de medicina de 
l’exèrcit; va trametre el projecte de reducció de facultatius a principis d’agost 
de 1811. Preveia l’acomiadament d’una trentena de metges i practicants, els 
primers dels quals eren naturalment Nogués i Bahí.

Pel setembre de 1811 Sanponts seguia prenent disposicions com si fos el proto-
metge, sense reconèixer la supremacia de Nogués; aquest reclamà a la Superior 
que actués contra “tan osada insubordinacion”. Però la situació es va anar 
repetint i Nogués es cansava de respondre amb litigis i recursos. A finals de 1811 
va reconèixer que tot l’any havia estat ple de “ocurrencias y desavenencias” al cos 
de medicina de l’exèrcit de Catalunya, i va trametre a Cadis a Bahí per intentar 
que la Regència posés fi al problema.

Però el plet no es va solucionar. Tampoc la Junta Superior no impulsava el procés. 
Per això el març de 1812 Nogués va passar directament al capità general la 
documentació que permetia processar Sanponts per varis delictes, entre ells “la 
plaza supuesta de un Practicante con extracción de caudales de la Real Tesoreria”. 
Pel juny tot seguia igual; segons Carles Nogués, Sanponts continuava remetent 
oficis i ordres als metges dels hospitals, tot fomentant el desordre, les dissensions 
i l’esperit de partit dins el cos dels metges.

Pel juliol Joan Francesc Bahí, segon cap de medicina, assegurava que mai 
reconeixeria Sanponts com a proto-metge; deia que aquest tenia un mal fons i 
mal caràcter, que era un “calumniador publico” i que durant els tres anys que el 
va manar “nunca me ha hablado de medicina por mas que yo lo haya procurado”. 
Bahí exigia a la Superior que passés la causa contra Sanponts al capità general, 
cosa que finalment la Junta va fer a finals d’agost de 1812. El 1813 va ser 
Francesc Sanponts qui acudí a Cadis per defensar-se davant del Tribunal Especial 
de Guerra y Marina. La tibantor entre Nogués i Sanponts continuà després de la 
guerra.

A la cúpula del cos de cirurgia de l’exèrcit la tensió no va ser menor durant la 
guerra. Els dos pols de la batussa foren el primer cirurgià Antoni de San Germán 
i el seu consultor Pau Oller, també amb la Junta del Principat pel mig. L’origen de 
la discòrdia fou una mesura disciplinària que va prendre San Germán contra Oller 
el 1810 a Tarragona, de resultes de les denúncies d’Antonio Marín, capellà del 
quarter general, i d’Agustí de Fivaller, tinent del vicari general castrense. Segons 
San Germán, Oller es va proposar venjar-se.
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Des d’aleshores, Pau Oller deixà d’obeir les ordres del superior San Germán 
sempre que va poder, emprengué iniciatives legals contra aquest i es formà 
un partit entre alguns subalterns. A causa d’aquesta resistència passiva, San 
Germán va suspendre Oller del càrrec el 16 de setembre de 1811. El general 
en cap va aprovar la mesura de San Germán, però la Superior va reintegrar Oller 
al seu càrrec pocs dies després, malgrat que les competències governatives dels 
cirurgians les tenia San Germán.

Immediatament, Pau Oller va denunciar San Germán per irregularitats en la 
confecció de la llista de revista del setembre de 1811, on segons l’acusació 
hi constaven 53 places falses que San Germán va cobrar de més. També se 
l’acusava d’usurpar la funció de “habilitado” o pagador del cos de cirurgians 
sense ser-ho. A més, Oller va publicar un fulletó incriminatori contra el seu cap 
titulat “Exposición sencilla”; el culpava d’ignorar-lo i “de los muchos desordenes 
y arbitrariedades con que ha governado el Cuerpo, y de lo que ha defraudado 
á la Real Hacienda (...); con la autoridad de Gefe, se ha hecho San German 
un despota, y obra segun se le antoja”. La Junta Superior, propera a Oller, va 
vehicular la inculpació i obrí una sumària contra San Germán, la instrucció de la 
qual durà un any.

L’origen de l’enemistat entre San Germán i la Junta de Catalunya cal buscar-la, 
segons el primer cirurgià, en la seva resistència a les ingerències de la Junta en 
afers interns de la governació del cos de cirurgia que només a ell pertocaven. Una 
de les intromissions va ser la pretensió de la Superior de subjectar el Cos de Cirurgia 
a la Direcció General d’Hospitals, a la qual San Germán s’oposà frontalment; deia 
que els cirurgians sempre havien col·laborat amb l’esmentada Direcció, que la 
gerència d’aquesta no milloraria en res la neteja i el tracte humanitari als malalts, 
i que les Corts havien declarat la independència dels facultatius de l’exèrcit, que 
només haurien de dependre del cap de la facultat corresponent. “Quando S.M. 
acababa de dexarnos libres de la sugecion á los del Ministerio de Real Hacienda, 
la Junta del Principado nos quiso sugetar servilmente á Frayles y capellanes”. 
La Junta ho va deixar com abans, però les seves interferències van continuar, 
“creyendose aun Soberana”.

San Germán criticà a la Superior per obrir-li un procés sense abans escoltar-lo o 
demanar-li explicacions. “La Junta se propuso derribar á D. Francisco Sanponts 
y á mi, y proteger á Oller para que me sucediera en el mando de la Facultad”, 
lamentava. Al final, una ordre del capità general Luis Lacy de 30 de gener de 
1813 va suspendre San Germán de la funció de primer cirurgià i el deixà amb la 
meitat del sou. Pau Oller, com a consultor més antic, fou designat per succeir-lo.

Pel que sembla, els problemes de la facultat de Farmàcia durant la Guerra de 
la Independència van ser menors. Al llarg d’ una bona part de la contesa, el 
“boticario mayor” o director dels farmacèutics de l’exèrcit fou Patricio Ortiz. Un 
dels primers ajudants del cos, Josep Antoni Savall, fou d’alguna manera la seva 
bèstia negra. Ortiz va suspendre Savall de feina pel juliol de 1811 per haver 
marxat de la destinació sense permís, però cal tenir en compte la dispersió de 
l’exèrcit patriota arrel de la caiguda de Tarragona a mans dels napoleònics.
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Savall es va passar la resta del 1811 -una etapa crítica- amb una còmoda 
comissió de recerca de minerals a diversos indrets de l’interior de Catalunya, amb 
la qual es va gastar unes cent lliures. La feina semblava de poca utilitat. Segons 
Ortiz, es podria haver acabat en un sol dia, i demanava a la Junta Superior que 
posés fi a la comissió de Savall perquè feia molts mesos que no treballava en res 
més. Pel desembre de 1811, Savall s’havia tornat a absentar del destí sense el 
coneixement del superior.

Mentrestant i esglaonats en el temps, altres ajudants d’ Ortiz -Ramon Font, Lluc 
Perxachs, Antoni Masferrer- li presentaven la dimissió per malaltia, necessitat de 
mantenir els familiars o trobar-se en la indigència. Masferrer li escrivia: “mi casa 
esta inhabitada, mi hacienda cubierta de abrojos y mis conveniencias perdidas... 
V.S. sabe quantas representaciones se han echo a la Superioridad a fin de que se 
mejorase la suerte á los profesores del arte de curar, y cuantas esperanzas mal 
cumplidas nos estan pagando los buenos  servicios”.

Un comú denominador de les tensions desenvolupades dins els cossos sanitaris 
de l’exèrcit durant la Guerra del Francès sembla ser la inoportuna o errònia 
intervenció de la Junta Superior de Catalunya. Afavorint un o altre bàndol dels 
metges i cirurgians, interferint en les atribucions que tenien els directius dels 
cossos o deixant podrir els litigis, els vocals de la Junta -que canviaven sovint- 
no van contribuir gaire a l’harmonia interna ni al bon desenvolupament de la 
important tasca humanitària dels facultatius.

 LES REVISIONS D’INUTILITAT DE 1812

La mala condició sanitària de la població catalana de l’època de la Guerra del 
Francès, a principis del segle XIX, es revela diàfanament amb les revisions 
d’inutilitat que feien els metges en els moments de l’allistament militar a través 
de la quinta. Des de principis de l’any 1810, la quinta -regulada ja des del 1770 
per una ordenança- s’aplicà a Catalunya de forma rigorosa i va aixecar una forta 
resistència entre la població, només doblegada parcialment per la pressió que 
exercien les autoritats i per la necessitat evident d’homes que reclamava una 
guerra desesperada.

Les autoritats militars de l’exèrcit patriota no aconseguiren reclutar ni tan sols 
la meitat dels individus inclosos als allistaments després d’efectuar els sorteigs. 
Malgrat la intensa propaganda patriòtica i l’evidència de la mort i devastació que 
comportava el domini imperial, els joves preferien lluitar al seu aire en partides 
irregulars i a prop de casa. La disciplina i les males condicions materials que 
es patien a l’exèrcit regular, la llarga durada del servei i els comandaments 
incompetents creaven un rebuig intens.

Quan s’acostava l’enrolament militar molts nois fugien, s’auto-lesionaven, es 
casaven a corre-cuita, s’amotinaven o bé al·legaven alguna malaltia o deficiència 
per escapar de la quinta. Aquest darrer extrem era dels més usats i disminuïa 
molt els efectius reclutables. Tot i admetent la fràgil salut de la població jove 
masculina de l’època, agreujada per les calamitats de la guerra, és possible que 
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l’alta xifra d’exempts s’infles una mica per diverses raons: la mala opinió general 
sobre el servei a l’exèrcit, la vista grossa d’alguns facultatius i el fet que les 
quintes precedents ja havien arrabassat molts dels individus sans.

Hem tingut accés a un llarg document titulat “Quadernos de las notas de los 
facultativos sobre utilidad o inutilidad de los individuos para el servicio de 
Preferencia y reserva”. Es refereix a les revisions fetes al llarg de 1812, a una 
munió de pobles del Principat, dels candidats per entrar al cos de reserva de 
l’exèrcit. Per tant aquests homes no eren destinats a l’exèrcit actiu sinó que 
quedaven a segona línia i només actuaven en cas de necessitat.

Es tracta d’una mostra parcial, però serveix per il·lustrar una part de les malalties 
o deficiències de la població catalana d’aquells temps. A continuació es detallen 
algunes de les causes d’inutilitat anotades pels metges revisors:

balbuciente nubecula en cada ojo

opacidad o nubecula en el ojo derecho oftalmia casi habitual en el ojo derecho

palpitacion de corazon con constitucion 

endeble
sufocacion

mala conformacion pecho, palpitacion y 

obstrucciones en el abdomen
ojo derecho perdido

epilepsia falta de movimiento en el codo izquierdo

cataratas imperfectas en ambos ojos debilidad del muslo derecho por atrofia

defecto de movimiento en el pie derecho pequeño mal nudrido y debilidad

anquilosis en  el codo del brazo derecho caries en la tibia izquierda

alega asma y esta mal nudrido y 

conformado de pecho
hemoptisis

palpitacion de corazon, y de salud 

endeble
pierna derecha torcida hacia fuera

falta de fuerza en la pierna izquierda, que 

le impide seguir las marchas
no puede extender el brazo derecho

hernia inguinal dificilmente contenible ulcera cariosa en el brazo

obstrucciones difíciles de vencer en la 

cavidad abdominal
en atencion a sus achaques y mal color

grandes bocios en el cuello muñeca izquierda mal conformada

poca fuerza y mal nudrido con pequeña 

palpitacion
mal conformado de las rodillas

dos fuentes una en cada pierna a motivo 

de un vicio escrofuloso
miope en sumo grado
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sordo
anquilosada la pierna derecha y contraido 

el tendon de Aquiles por quemadura

por tener el dedo pulgar izquierdo sin 

poderlo extender

obstruidas entrañas abdominales, con 

dificultad de respirar

incontinencia de orina

supuracion en el pecho, por vicio 

escrofuloso que le ha producido 

tuberculos

por faltarle los dientes mucha tiña

muy giboso ó gorobado demente

giboso de delante y de detras

hasma, procedente de mala conformacion 

de costillas del lado derecho, que le hace 

giboso

escorbutico

Predominaven les hèrnies, els defectes dels ulls i les males conformacions 
d’extremitats. També hi havia força obstruccions abdominals, palpitacions i 
problemes de nutrició. D’un total de 1.102 revisats que hi ha en aquest document, 
527 homes (47.8%) van ser declarats útils, inclosos els que constaven com a 
“Pase al hospital para revisar”; i 575 (52,2%) inútils, inclosos els que tenien 
l’anotació de “Inútil por ahora”.
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SUBDELEGATS MÈDICS DE PARTIT. VALORACIÓ DE LA SEVA IMPORTÀNCIA  
A CATALUNYA EN EL SEGON TERÇ DEL SEGLE XIX. SIGNATURES (1)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint; XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc;  
GALLEGOS i PANIELLO, Àngels 
Grup Arxiu Històric Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Hi ha una figura que és poc coneguda, i que en tot cas ha estat poc valorada, 
en el que ara en diríem “administració sanitària”, a Catalunya, principalment en 
el segon terç del segle XIX. Són els que es nomenaven “Subdelegats mèdics de 
partit”. 

En el segle XVIII ja s’havien creat algunes Acadèmies de Medicina amb caràcter 
independent unes de les altres, i amb protecció reial. La de Barcelona es va crear 
el 4 de maig de 1770, amb el nom d’Acadèmia Médico Práctica, i va tenir el títol 
de Reial el 1785. Va funcionar amb caràcter “normal” fins el 1808. La guerra del 
francès, de 1808 a 1814, va portar canvis importants al país. El 1820 hi hagué 
un període liberal, molt curt, amb canvis en les estructures que foren transitoris. 
El 1824 es va suprimir l’activitat de les Acadèmies, que es reanudà, tímidament 
el 1828. 

A partir de 1831 es creà una estructura centralitzada que comprenia totes les 
Acadèmies, que esdevenien de districte i estaven supeditades a la “Real Junta 
Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía del reino”. El seu president era el 
president nat de totes les Acadèmies, les quals només tenien, localment, un 
Vice-president. Les Acadèmies tenien el control i supervisió de totes les tasques 
sanitàries de la seva província o districte. Aquí hi hagué la “Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona”. El nom tingué després algunes modificacions. 
Per controlar tota la província, que era el territori de Catalunya, aquest es subdividí 
en “partits mèdics”, que equivalien més o menys però bastant aproximadament, 
al que poc després es considerà “partits judicials”. De manera més pràctica hi 
hagué bastanta similitud amb les comarques. 

Un ofici de 4 d’agost de 1831, nomenava “los cuarenta y nueve Subdelegados 
de Medicina y Cirugía para esta ciudad y província”. Eren 5 per a la ciutat de 

*. Aquest treball, i els altres tres junts, en la mateixa línea d’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya de l’any 1831, formen part d’una línea de recerca unitària. Les referències bibliogràfiques 
no assenyalades específicament dins el text es troben al DBMC. V. Calbet Camarasa, Josep M; Corbella 
Corbella, Jacint: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans”, Barcelona (Seminari Pere Mata, UB; 
Fundació Salvador Vives Casajuana), 1981-1983, (1a. edició) 3 vols, i a la segona edició, en procés 
de revisió. Es troba a la pàgina web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (publicacions). 

(*)

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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Barcelona i 44 per a la resta de la “província de Cataluña”. (publicats a Diari de 
Barcelona de 6 d’octubre de 1831, pp. 2225-2228). 

El punt següent de l’ordre marcava clar la funció de control que li tocava fer als 
Subdelegats, i per medi seu a l’Acadèmia. Deia:

“Dentro del término de quince días todos los señores facultativos que ejerzan la 
ciencia de curar, por entero o alguna de sus partes en esta ciudad o partidos, 
estramuros de la misma, no menos que en los demás distritos del principado 
comprendiéndose los Sangradores y Parteras, darán a sus respectivos 
subdelegados, sin escusa ni pretesto alguno, una nota circunstanciada, y 
firmada de puño propio que esprese la universidad, colegio, protomedicato o 
subdelegación &c. en que hubiesen sido recibidos de doctores, licenciados, 
&c. con la fecha de sus títulos y la parte de la ciencia de curar que legalmente 
puedan ejercer... ...advirtiéndoles que de la falta de cumplimiento puede 
pararles perjuicio....”. 

Aquesta exigència s’anirà repetint unes quantes vegades en els propers anys, 
fins que canviï l’organització amb normatives diferents, ja començada la segona 
meitat de la centúria. Malgrat que d’acord amb la norma les Acadèmies havien 
de rebre documentació personal de tots els qui es dedicaven a tasques sanitàries, 
la veritat es que hi hagué una certa relaxació: a vegades els subdelegats només 
podien enviar la llista, sense el document personal signat, i s’havien de conformar 
en queixar-se que alguns metges i cirurgians, i no diguem les parteres no enviaven 
res. De fet es veia en gran part com un intent de control. 

Amb això s’aflorà una gran quantitat de persones que feien actes curatius sense 
cap titulació, el que creà nombrosos problemes d’intrusisme, la denúncia dels 
quals arribà sovint a les Acadèmies. També serví perquè, després de tenir el cens, 
ja se sabés a qui es podien demanar o exigir impostos, el que costà d’acceptar, i 
mostrà la situació econòmica dèbil de molts metges i cirurgians.

Els subdelegats, si més no a Catalunya, foren bastant estables, tot i que amb 
els anys hi hagués canvis. Una primera llista, si més no oficial, la va enviar 
l’Acadèmia el 30 de setembre de 1831, per a ser publicada al Diari de Barcelona 
del dia 6 d’octubre: 

“Lista de los señores Subdelegados de Medicina y Cirugía de esta ciudad y 
província de Cataluña”.
Barcelona
Cuartel 1º D. Esteban Crous
Idem 2º D. Ramon Yáñez
Idem 3º D. Francisco Folch
Idem 4º D. Miguel Draper
Idem 5º D. Pablo Oller
Partido estramuros de Barcelona D. Ramon Mer
Agramunt D. Antonio Gili
Berga D. Juan Sastre
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Balaguer D. Pedro Soler
Blanes D. Francisco Oms
Besalú D. Pedro Llorens
Bañolas D. Francisco Castañer
Cardona D. Raymundo Puig
Cervera D Francisco Llobet
Camprodon D. Francisco Camprodon
Castellon de Ampurias D. Joaquín Puig
Capellades D Josef Saladrigas
Figueras D. Manuel Lluis
Falset D. Josef Pamias
Gerona D. Francisco Gelabert
Granollers D. Antonio Viladecans
Gandesa D. Juan Dalmases
La Bisbal D. Pedro Marques
Lérida D. Juan Berges
Mataró D. Josef Calasanz Tuñí
Manresa D. Antonio Llansó
Momblanch (sic) D. Juan Cisquer
Moyá D. Ramon Postils
Olot D. Martin Montañá
Puigcerdá D. Lorenzo Bosomba
Reus D. Pedro Mata
Ripoll D. Eudaldo Raguer
Santa Coloma de Farnes D. Salvador Cabra
San Feliu de Guixols D. Manuel Lligoña
Solsona D. Lorenzo Trilla
Sitges D. Felipe Falp
Seo de Urgel D. Josef Puig
Tarragona D. Josef Martí
Tárrega Cárlos Fluget (en realitat és Huguet)
Tortosa D. Juan Antonio Navarro 
Tarrasa D. Antonio Matari 
Talarn D. Mariano Doria 
Torruella de Mongri D. Ramon Lirós
Villafranca D. Cayetano Sala
Vich D. Josef Manxarell 
Valls D. Francisco Vives
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Villanueva y Geltrú D. Josef Rafols
Valle de Arán D. Manuel Berges 
Igualada D. Ramon Amigó. 
Barcelona 30 de setiembre de 1831 = Francisco Colom, Vice-Presidente. = 
Rafael Nadal y Lacaba, Secretario de Gobierno. 

Alguns comentaris: Ja s’ha dit que la majoria de subdelegats van durar bastants 
anys. Hem respectat la grafia, sobretot en els accents que només de tant en tant 
n’hi posen algun. Els aspectes formals dels escrits que envien solen ser bastant 
cerimoniosos.

Sobre la veracitat de les firmes: Tots els textos estan escrits a mà i molts estan 
signats. Sovint el text té una forma de lletra, més llegible, i la signatura, que 
sempre es llegeix, és molt diferent i sol ser de qualitat més deficitària. També 
moltes vegades el propi subdelegat ho escriu tot ell, a mà fins i tot la capçalera. 
Quan hi ha només el nom i és del mateix tipus de lletra que tot el text s’estableix 
el dubte si l’escrivent ho ha fet tot, àdhuc la firma. S’accepta com a bona quan 
a més hi ha la rúbrica. 

La intenció d’aquest treball és remarcar l’interès de la funció dels subdelegats, i 
fer-los conèixer, perquè van tenir un pes considerable en l’administració sanitària 
local, encara que sovint a la llarga han quedat pràcticament desconeguts. Per ser 
l‘època, anterior a la fotografia, no en tenim imatges del temps. Alguns, bastant 
joves el 1831, van arribar al temps de la fotografia i en tenim alguna imatge, així 
de Folch i de Monlau, que ja eren subdelegats a la ciutat de Barcelona quan eren 
bastant joves. Potser d’algun hi hagi també alguna pintura, però, per ara, només 
n’hem vist una. És el cas del doctor Francesc de P. Folch i Amich, aleshores molt 
jove, que més tard fou catedràtic de la facultat de Barcelona i degà durant vint 
anys. En tenim un retrat a l’oli al deganat de la facultat de medicina, que ha estat 
reproduït moltes vegades. Per això, en gairebé tots, ens hem de conformar amb 
la reproducció de l’única forma d’imatge gràfica que s’ha trobat les signatures. 

Aquesta és una línia que creiem interessant de divulgar, i conservar, perquè la 
documentació antiga manuscrita no sempre es troba en bon estat de conservació, 
i les tintes a vegades tendeixen a esborrar-se. 

Altres partits de presència transitòria

Mollet. Salvador Cabanes (1832/80) Intervé en denúncies per intrusisme 
professional. En el document hi ha la signatura. Per ara no en tenim altres dades. 

QUI EREN AQUESTS SUBDELEGATS?

D’alguns d’ells en tenim una notícia relativament extensa perquè, tot i que en 
aquest temps eren joves, després van sobresortir en altres sectors de la medicina. 
Però són pocs. D’altres se n’ha trobat una notícia relativament escassa: n’ha 
quedat un record dèbil, pràcticament limitat a la seva comarca. I d’alguns no en 
sabem gairebé res més. 
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Dos més destacats. Van tenir una carrera acadèmica i científica una mica més 
llarga, essent catedràtics de la facultat de medicina, en un cas de Barcelona i 
l’altre de Madrid. Ja en aquest any 1831 estan com a subdelegats a la ciutat de 
Barcelona. Són els doctors Folch i Monlau. El primer fou més acadèmic clàssic, i 
el segon, Monlau, més polític i polivalent. 

Francesc de P. Folch i Amich. D’origen català, va néixer a Granada el 1799 i 
morí a Barcelona, amb 89 anys fets, el desembre de 1888. Llicenciat el 1824, ja 
doctor el 1829. Formà part de la comissió enviada a París per estudiar el còlera 
el 1832. També informà sobre una epidèmia a Sevilla. El 1839 era membre 
de la RAM de B. i el 1844 catedràtic de Patologia General de la facultat de 
Barcelona. Fou vint anys degà i encara vice-rector. Autor d’un “Tratado elemental 
de Patología General y Anatomía Patológica”, del que en feu dos edicions, amb 
quaranta anys de diferència i molt pocs canvis. 

Pere Felip Monlau i Roca (Barcelona, 1808 – Madrid, 1871) fou una personalitat 
molt inquieta. Va començar la seva activitat a Barcelona, el 1829 es va fer càrrec 
del “Diario General de Ciencias Médicas”, fins el 1833, any en que es doctorà 
i feu una breu estada a París. Fou metge frenòpata de l’Hospital de Santa Creu, 
on va durar poc temps, havent-se d’exiliar. Passà a Madrid i el 1847 guanyà 
una càtedra de Psicologia de l’Institut de Sant Isidro. A Madrid tingué activitat 
política moguda, i aconseguí ser nomenat catedràtic d’Higiene de la Facultat, 
publicant un tractat extens de la matèria. La seva obra escrita és molt àmplia. 
Fou acadèmic de la llengua. 

ALTRES SUBDELEGATS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Ambdós, Monlau i Folch, foren subdelegats de Barcelona, dels cuartels 1er i 3er. 
També ho foren Esteve Crous, Ramon Yáñez, Miquel Draper i Pau Oller, que van 
tenir poc ressò. Del cuartel de Barcelona extramurs ho va ser Raimon Mer.

CROUS BONMATÍ, Esteve. N. a B. c. 1791. Llicenciat en cirurgia mèdica el 
1812 i doctorat el 1814. Llicenciat en medicina el 1823. Entre 1831 i 1850 
era subdelegat de medicina al districte (en deien cuartel) primer de B. Autor 
de Extracto de la tercera memoria de M. Lugol sobre el uso del yodo en las 
enfermedades escrofulosas. (435, pàg. 129). (AGHUB). Parent seu, també 
metge, i contemporani, però amb qui no cal confondre, fou Esteve Crous i 
Ribera. Aquest era nat a B. el 9 de gener de 1791. Fill del notari Josep Benet 
Creus Bonmatí-Conchs i d’Eulàlia Ribera Vinyals, i nét del metge Josep Crous 
Bonmatí. Llicenciat en cirurgia el 1813 i doctorat el 1814. Més tard es graduà 
en medicina. Documentat a B. el 1825. Casat amb Maria Bofarull, de Cartagena. 
(AGHUB)

YAÑEZ i GIRONA, Ramon. N. a B. el 29 d’agost de 1797. El 1818 oposità a 
medalla amb el treball De partu naturali. Llicenciat en cirurgia mèdica el 1819 
i doctorat el 1830. Llicenciat en medicina el 1822. El 1836 caigué presoner 
dels carlins que varen demanar i obtenir un rescat de 60 unces d’or. Redactor 
del “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña” i del “Diario General 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 157-174, ISSN: 0213-0718

Subdelegats mèdics de partit. Valoració de la seva importància a Catalunya en el segon terç ...



162

de Ciencias Médicas”. Fou subdelegat del quartel 2n. (546, pàg. 132 / G. VII, 
pàg. 140)

DRAPER i PLANTADA, Miquel. N. a l’Ametlla del Vallès (Vallès Or.) el 28 de 
setembre de 1801; m. a B. el desembre de 1859. Féu estudis a la Universitat de 
Cervera. Llicenciat en medicina el 1828. El 1843 era metge major de l’hospital 
de la Santa Creu i el 1854 metge degà. Fou subdelegat del quartel 4rt. (J. L. 
Ausin, in DBMC, 2a. ed. en revisió)

OLLER, Pau: No hem trobat cap referència fefaent. Subdelegat del quartel 5è. 
Probablement és el mateix Pau Oller, cirurgià que mantingué una lluita aferrissada 
amb Antoni San Germán en els anys de la guerra del francés.

MER i SERRA, Ramon. N. a Calaf (Anoia) el 16 d’abril de 1804. Batxiller 
en filosofia el 1825. Inicià els estudis de medicina a València fins el 1827. 
Llicenciat en medicina el 1829 i en cirurgia mèdica el 1832, havent presentat 
el treball Discrimen inter morbos epidemicos et contagiosos. Doctorat el 1834. 
Documentat a B. el 1836. Ingressà a sanitat militar. També féu estudis de dret. 
Casat amb Antònia Ribot. Subdelegat de Barcelona, extramurs. D(D. de B., 
1836, pàg. 2.848 / G. VII, pàg. 143)

ALTRES SUBDELEGATS AMB OBRA O ACTIVITAT PRÒPIES

** RIPOLL. Eudald RAGUER i BATLLE. N. a Ripoll el 21 de juny de 1809; m. 
a Ripoll el 13 de juliol de 1878. Fill del cirurgià Pere Raguer i Puig. Batxiller en 
medicina el 1829. Llicenciat i doctorat en medicina i cirurgia el 1830. Oposità 
a medalla al R. Col·legi de Cirurgia amb el tema De ascidite ejus differentiis 
et curatione. Ajudant del Cos de Sanitat Militar. Després de la crema del 
monestir de Ripoll, fou nomenat sotsdelegat, a Ripoll, de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó. Gran part de les seves activitats cíviques foren dedicades a salvaguardar 
diversos documents i peces arquitectòniques d’aquell monestir, lliurant-los de la 
destrucció. Col·laborà en “El Compilador Médico”, “El Eco del Ter” i “El Eco de 
la Montaña”. Juntament amb els seus condeixebles Josep Oriol Navarra i Valentí 
i Ignasi Boet, durant el curs 1828-1829, va recollir unes Lecciones orales, que 
donava a la càtedra Ramon Ferrer i Garcés. Va enviar a l’Acadèmia de Medicina 
uns apunts sobre la verola. Autor de Apuntes sobre la epizootia ocurrida en la alta 
montaña, durante los años 1840 y 1841, Disertatio pro premio habendo publice 
prolata (1830), Anotaciones et diversis atque perillustrïbus auctoritatibus tum 
veteribus tum neoreticis selectae, Apuntes acerca del cólera morbo asiático 
que ha reinado en la villa de Ripoll, en 1865, con varias referencias al azote 
de 1854 (B. 1866), Notas sobre la acción del fuego en el tratamiento de la 
hidrofobia, y de la influencia moral que ejercer puede una absoluta confianza 
en este método de combatirla (B. 1866), i Cría de los gusanos de seda en 
Ripoll.. Se li dedicà un carrer a Ripoll. Casat amb Josepa Fossas. (59, II, pàg. 
417 / 427, pàg. 173) 

** REUS. Pere MATA i RIPULLÉS. N. a Vilallonga del Camp (Tarragonès) el 22 
d’octubre de 1780; m. a Reus (Baix Camp) el 29 d’abril de 1846. Batxiller en 
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medicina a Cervera l’any 1807. Revalidat el 1808. Exercí a Reus on fou regidor 
i síndic abans i durant la Guerra del Francès. De 1823 a 1836 fou “síndic 
presoner” a Reus. Membre fundador de la Societat Filodramàtica de Barcelona. 
Autor de Refutación completa del sistema de contagio de la peste y demás 
enfermedades epidémicas en general (Reus,1834), on defensa la teoria de la 
no contagiositat de les malalties epidèmiques, i Reflecsiones (sic) sobre la grípe 
(B.1837). Casat amb Rosa Fontanet i Domènech i en segones núpcies amb 
Teresa Pastori. (58, pàg. 171). Pare de Pere Mata i Fontanet (1811-1877), 
primer catedràtic de Medicina Legal d’Espanya, personalitat molt important en la 
medicina del seu temps. 

** SANT FELIU DE GUÍXOLS. Manuel LLIGONYA i SAGUER. N. a Sant Feliu de 
Guíxols (Baix Emp.). Fill del metge Simeó Lligonya i Pujals. Doctor en Medicina, 
que, a la primera meitat del segle XIX, que exercí al seu poble nadiu. Membre 
corresponent de la R. Acadèmia de Medicina. Juntament amb el també doctor 
Lluís Casellas i Calvet, de la Bisbal, va escriure Medicina profiláctica, o medios 
de precaución, que dos íntimos amigos, celosos de la conservación de la salud 
pública (...), consideran utilísimas a las caritativas y beneméritas personas, que 
sacrifican sus vidas propias al servicio y consuelo de la humanidad morbosa, y 
en particular reinando alguna constelación (V. “D. de B.”, 1821, pàg. 2.278), 
on donen unes normes per a evitar la febre groga, i Las afecciones catarrales 
desplegadas con síntomas distintos en la misma villa (D. de B. 13-I-1832, pàg. 
100). El seu pare, Simeó LLIGONYA i PUJALS, N. a Arbúcies (Selva) el 24 de 
maig de 1746; m. a Sant Feliu de Guíxols (Baix Emp.) el 5 de març de 1795. 
Batxiller en medicina, a Osca, l’any 1771. També graduat a Osca, el 1775. 
Després passà a B. i a Sant Feliu de Guíxols. L’any 1791, consta com a “soci 
íntim” de l’Acadèmia de Medicina de B. Autor de Discurso sobre el abuso de dar 
la quina en las calenturas (1776), on segons Chinchilla, hi ha un extracte de 
les idees de Sydenham, Observaciones sobre un caso de parto (1776), Sobre 
un caso de disentería (1777), Sobre un caso de cálculo vesical (1777), Una 
breve reflexión sobre el modo de tratar las inflamaciones internas, como son 
pleuresía, pulmonías, (1783), Discurso sobre el modo de obrar el mercurio 
(1787), que va enviar a la Reial Acadèmia Médico-Pràctica (1798). Casat amb 
Maria Antònia Saguer i Orta, filla del metge Joan Saguer. Té un carrer dedicat a 
Sant Feliu de Guíxols. (309 / 60, IV, pàg. 195)

** BLANES. Francesc Isidor OMS i BUIXONS. N. a Blanes (Selva) el 4 d’abril 
de 1786; m. a Blanes el 31 de gener de 1852. Fill del metge Josep Anton Oms 
i Cors. Batxiller a Cervera el 1807. Durant la Guerra del Francès fou practicant 
a l’hospital militar de Girona, sota les ordres de Francesc Bahi i Fontseca. 
Revalidat a Tarragona l’1 de novembre de 1810, i confirmat l’octubre de 1816. 
Regidor major i síndic, i subdelegat de medicina, a Blanes. Autor dels manuscrits 
Tratado sobre las mujeres, i Erudicción médica,...,siendo extracto del Tratado 
de Experiencia de Zimmerman. Casat amb Maria Josepa Garrigolas. (V. Llegat 
d’Oms i Burcet, a la Biblioteca de Girona) (Pere Vallribera / 71)

** SANTA COLOMA DE FARNERS. Salvador CABRA i CLOS . N. a Santa Coloma de 
Farners (Selva) el 8 de novembre de 1792. Fill del metge Domènec Cabra Reniu. 
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Exercí com a practicant durant la Guerra del Francès. Llicenciat en medicina 
a Cervera el 21 d’abril de 1813. Subdelegat de medicina a Santa Coloma 
de Farners i membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. 
Esmentat en diverses ocasions per problemes professionals en relació a la seva 
tasca de subdelegat. Col·laborà a “La Abeja Médica”. El 1831, va enviar a la R. 
Acadèmia la memòria El desarrollo de las neurosis en el principio del verano 
último (a Santa Coloma), con sus respectivas reflexiones, i el 1841 Descripción 
de una enfermedad que en la primavera pasada ha azotado cruelmente a la 
niñez de este pais (Santa Coloma de Farnés). El 1846, va fer una observació, en 
virtut de la qual assenyalava el bàlsam de Malats com a poderós i específic remei 
del vòmit de sang. (24, pàg. 35 / 59, I, pàg. 349) (Arxiu RAMC) --- El seu pare, 
Domènech CABRA RENIU era nascut a Galliners (Gironès) el 16 de desembre de 
1759. Fill del metge Domènec Cabra Albreda. Batxiller en medicina, a Cervera, 
l’any 1782. Fou metge militar i exercí a Santa Coloma de Farners. (24, pàg. 
35) --- El seu avi, Domènech CABRA ALBREDA, N. a Figueres (Alt Emp.). Fill 
del metge Domènec Cabra. Batxiller en medicina a Osca, l’any 1796. Exercí a 
Galliners –Vilademuls- (Pla de l’Estany). Casat amb Lluïsa Reniu. (AGHUB) 

ALTRES SUBDELEGATS DE PARTIT. DEMARCACIONS GIRONINES 

** BANYOLES. Francesc CASTANYER BRICHFEUS. N. a Banyoles (Pla de 
l’Estany). Fill del metge Pau Castanyer i Camós. Batxiller en medicina, a Osca, 
l’any 1794. Subdelegat a Banyoles. Casat amb Rita Costabella Lleopart. (309) 
En la seva nissaga coneixem: --- El seu pare, Pau CASTANYER i CAMÓS, nat a 
Camós (Pla de l’Estany). Metge-cirurgià que exercí a Banyoles a l’últim terç del 
segle XVIII. Casat amb Francesca Brichfeus. (24, pàg. 40) ---- El seu fill, Joaquim 
CASTANYER i COSTABELLA, nat a Banyoles (Pla de l’Estany) el 17 d’abril de 
1804. Fill del metge Francesc Castanyer Brichfeus. Batxiller en medicina el 1833 
i llicenciat el 1835. Exercí a Banyoles, on és documentat, el 1849. (AGHUB)

** FIGUERES. Manuel LLUÍS i PAGÈS: N. a Figueres (Alt Emp.). Fill del cirurgià 
Josep Lluís i cunyat de l’apotecari Josep Busquet. Doctorat el 6 de desembre de 
1815, a Montpeller, amb la tesi Recherches sur la cataracte (Montpeller, 1815). 
Revalidat en cirurgia mèdica a B. el 1820. Exercí a Figueres (Alt Emp.) on el 1837 
consta com a subdelegat de medicina i cirurgia. Especialista en oftalmologia. 
Col·laborà en el “Diario General de Ciencias Médicas”, amb un article sobre les 
febres intermitents endèmiques que hi havia al castell de Figueres (1833, juliol). 
(221, pàg. 215)

** CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Joaquim PUIG i NOGUERA: N. a Vilademuls (Pla de 
l’Estany) c. 1792. Graduat en medicina el 1819. Exercí a Castelló d’Empúries. 
(AGHUB). Potser era fill seu Joaquim PUIG i MORAGAS: N. a Vilademuls (Pla de 
l’Estany) c. 1814. Llicenciat en medicina el 1847. (J. Ma.)

** BESALÚ. Pere LLORENS i FÀBREGA: N. a Mieres (Garrotxa). Llicenciat en 
medicina el 1819 i doctorat el 1825. Exercí a Besalú. El 1833 va enviar a la R. 
Acadèmia de Medicina una Observación práctica. (546, pàg. 131)
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** LA BISBAL D’EMPORDÀ. Pere MARQUÈS i QUINTÀ:, Pere. N. a la Bisbal 
d’Empordà c. 1790. Llicenciat en medicina el 1810, durant la Guerra del Francès. 
Exercí al seu poble nadiu. Casat amb Josepa Morell Desclapés, de Figueres. 
(AGHUB). Féu una carta a Antoni Mainer, on deia que la febre groga no era 
contagiosa, en base als malalts que havia vist a l’Escala i a Torroella de Montgrí. 
(D. de B. 2-XI-1821, pàg. 2.351-2.352) --- Fill seu era Francesc MARQUÈS 
i MORELL: N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) el 17 d’abril de 1831. Fill 
del metge Pere Marquès i Quintà. Primers estudis al col·legi d’humanitats de 
Torroella de Montgrí. Batxiller en filosofia el 1848, batxiller en medicina el 1854 
i llicenciat el 1856. (AGHUB)

** PUIGCERDÀ. Llorenç BOSOMBA MORENO: N. a Puigcerdà (Cerdanya) el 22 
de juliol de 1797. Fill del cirurgià Francesc Bosomba Setcases. El 1814 ingressà 
al R. Col·legi de Cirurgia i es llicencià en medicina el 1822. 

DEMARCACIONS LLEIDATANES

** TALARN (GERRI DE LA SAL). Marian DÒRIA. De la primera meitat del segle 
XIX. Subdelegat de medicina i cirurgia del corregiment de Talarn. Autor d’unes 
Observaciones acerca de los efectos que han causado en algunos enfermos que 
he dirigido a los Baños de Nuestra Señora de Caldes de Bohí (B. 1832). (122, 
pàg. 56)

** AGRAMUNT. GILI, Antoni: N. a Agramunt (Urgell), es va graduar, a Cervera, 
l’any 1785. Del 1789 al 1819, fou catedràtic de la facultat de medicina de la 
Universitat de Cervera. El 1831 era subdelegat a Agramunt. És autor d’alguns 
tractats mèdics, entre els quals esmentem Quaestiones Medicinae Theoreticae... 
(Cervera, 1787), Mémoire topographique médical sur les causes accidentelles 
des maladies epidémiques á Girone, pendant les années 1810 et 1811 et 
les moyens de les prevenir (Perpinyà, 1812) i La aparición de las calenturas 
intermitentes entre los presidiarios y tropas destinadas en las Reales obras del 
Canal de Urgel. (6, pàg. 417 / 122, pàg. 41 / D. de B., 24-I-1833, pàg.188) 

** LLEIDA. Joan BERGÉS. Metge consultor de l’exèrcit, documentat a Arenys de 
Mar el anys 1793-1794. El 1794 era nomenat metge consultor del Rosselló. El 
1818 era subdelegat a Lleida. (J. Ma) Probablement es tracta de Joan Bergés i 
Sassalet. *** ----- Joan BERGÉS SASSALET, N. a Lleida, el 1763; m. el 13 de 
desembre de 1837. Subdelegat de medicina a Lleida. (M. Ca.) ---- Joan BERGÉS 
RISSA, N. c. 1800; m. el 1846. Fill del metge Joan Bergés Sasalet. Llicenciat 
i doctorat a Cervera. Exercí la cirurgia a Arenys de Mar i a Lleida i va ingressar 
a sanitat militar el 1823. Subdelegat a Lleida, fou cessat el 1840. Autor de 
Memoria sobre la preferencia del mercurio en la curación de las enfermedades 
sifilíticas (1845). (92, 1846, pàg. 20 / 59, I, pàg. 273 / 516, vol. II, pàg. 96 
i, III, pàg. 115)
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DEMARCACIONS DE BARCELONA

** SITGES. Felip FALP i BACH. a Sitges (Garraf) el juny de 1777; m. a Sitges el 
24 de maig de 1858. Fill del metge Josep Falp Bonifaci. Féu estudis a Cervera i al 
R. Col·legi de Cirurgia. Doctorat el 3 de juliol de 1800. Exercí a Sitges d’on va ser 
regidor, subdelegat de medicina i membre de la junta municipal de sanitat. Fou 
un dels primers en el nostre país a aplicar la revacunació antiveròlica. Membre 
corresponent de la R. Acadèmia, des del 1818. Casat l’1 de febrer de 1806 
amb Caterina Llopis. (92, v. III, 1849, pàg. 94) --- El seu pare: Josep FALP i 
BONIFACI. N. a Esterri d’Aneu (Pallars Sobirà) el 1748; m. a Sitges (Garraf) el 
8 de gener de 1824. Es va graduar, a Cervera, l’any 1778. Casat amb Bàrbara 
Bach Oliver, filla del metge Francesc Bach Castellarnau. (241)

** TERRASSA. Gregori MATARÍ i DOU.. N. a Terrassa (Vallès Occ.), es va graduar, 
a Cervera, l’any 1771. L’any 1784, regentà la càtedra d’Institucions Mèdiques. 
Autor de Quaestiones Medicae. (241 / 63, pàg. 69). Per les dates no sembla 
que fos el subdelegat el 1831. Però la seva signatura tremolosa, sembla indicar 
una edat prou avançada.

** MOIÀ. Ramon AMIGÓ CLERCH. N. a Moià (Bages). El 1793 era alumne de 
l’Escola Pia de Moià. Fill del metge Josep Amigó Carner. Batxiller en medicina 
el 1799 i llicenciat el 3 de juliol de 1800. Lluità contra els francesos. Regidor 
de Moià durant el Trienni Liberal. El 1823 hagué d’abandonar Moià pel seu 
liberalisme polític. Fou assaltada casa seva, embargats els seus béns i ell es 
refugià a Sobregrau, masia de Gallifa, i després a Igualada. Casat amb Mònica 
Vilarnau Sobregrau. (Carles Riera)

** MOIÀ. Ramon POSTILS, N. a Sant Feliu de Lluelles –Montmajor- (Berguedà) 
c. 1800. Llicenciat en medicina, a Cervera, el 1821. Exercí a Moià, on seria 
subdelegat de medicina. (AGHUB)

** CARDONA. PUIG i TORRESCASSANA, Raimon. N. a Cardona (Bages). Fill del 
metge Antoni Puig i Abad. Doctorat, a Cervera, l’any 1805 i revalidat, el 1807. 
Residí a Cardona. (24)

** VILANOVA i LA GELTRÚ. Josep RÀFOLS i ALBA. N. a Vilafranca del Penedès 
(Alt Pen.); m. a Vilafranca del Penedès el 1789. Fill del metge Josep Ràfols 
i Rossell. Graduat a Cervera, el 1777. Exercí a Vilanova i la Geltrú on fou 
subdelegat de Medicina. Casat amb Peregrina Miret. (Arxiu Ardiaca, Llig. Sanitat 
IX-24 / 241) 

** CAPELLADES. Josep SALADRIGAS. N. a Capellades (Anoia). Batxiller en 
medicina graduat, a Osca, el 1802. Exercí a Capellades. (D. de B., 1839, 
febrer, pàg. 744) --- Podria ser fill seu: Joaquim SALADRIGAS i FERRERAS: 
N. a Capellades (Anoia) el 6 de març de 1813. Batxiller en medicina el 1836. 
Llicenciat en medicina i cirurgia el 1838 i doctorat el 1839. (546, pàg. 133)

** GRANOLLERS. Antoni VILADECANS. N. a Sant Boi de Lluçanès (Osona) el 
1770. Féu estudis de filosofia al Seminari de Vic, i de medicina a Cervera i a 
València. Doctorat a Cervera el 1810. Durant la Guerra del Francès va exercir a 
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Vic, i després a Santa Eulàlia de Riuprimer i a Gurb. Subdelegat de medicina, a 
Granollers, on residí entre 1823 i 1843. (AGHUB)

** MATARÓ. TUNYÍ, Josep Calassanç. N. a Mataró (Maresme), es va graduar, a 
Cervera, l’any 1795. Féu oposicions per a entrar, com a metge, a l’hospital de 
la Santa Creu, de B. El 7 de febrer de 1803, va presentar a la R. Acadèmia de 
Medicina Observación de calenturas intermitentes curadas con el arsenito de 
potasa. Encara documentat a Mataró el 1854. (241/54, pàg. 236) 

** VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Gaietà SALA i MACIÀ. N. a Vilafranca del 
Penedès 1772; m. el 3 de juny de 1840. Sembla fill del metge Tomàs Sala i 
Gener. Es va graduar, a Cervera, 

** VALLS. Francesc VIVES. De la primera meitat del segle XIX. Exercí a Valls, 
on fou subdelegat de Medicina. Casat amb Maria Antònia Ferrer. (241) Autor de 
“Epidemia grave de viruelas en la villa de Valls y algunos pueblos comarcanos, 
atacando a vacunados y no vacunados, con la diferencia de ser discretas y be-
nignas en los primeros y confluentes y nerviosas en los últimos” (1835). (JMSR)

** MANRESA. Antoni LLANSÓ i CAMPÀ. N. a la Vajol (Alt Emp.) c. 1783. Segon 
ajudant de cirurgia de l’exèrcit durant la Guerra del Francès a l’hospital militar 
de Manresa. Cirurgià romancista graduat el 1814 i llicenciat en cirurgia mèdica 
el 1818. Cap a l’any 1820 era subdelegat de medicina i cirurgia a Manresa, i 
membre de la junta de sanitat municipal. El 1846 era “facultatiu del crim”. Autor 
de Observación de un joven que estaba padeciendo una manía caos y ha sido 
curado a beneficio de un plan revulsivo interior en sólo el decurso de cuatro 
días (1834). Casat amb Llúcia Oriol Fontana, de Figueres. (V. “D.de B.”, 1841, 
març, pàg. 951 / G. XXII, pàg. 145)

** ARENYS DE MAR. Ramon LLIRÓS i DELHOM. N. a Torroella de Montgrí 
(Baix Emp.). Fill del metge Tomàs Llirós. Batxiller a Osca, el 1802, fou revalidat 
el 1804. El 1837 era subdelegat a Arenys de Mar. (24) --- El seu pare, Tomàs 
Llirós, n. a B., es va graduar, a Cervera, l’any 1767. Fill del metge Josep Llirós. 
(241) --- El seu avi, Josep Llirós, n. a la Seu d’Urgell (Alt Urgell); m. a Sant 
Joan de les Abadesses (Ripollès) el 16 de març de 1795. Batxiller en medicina, 
a Cervera, el 1742. Revalidat el 1772. Exercí a Sant Joan de les Abadesses. 
(AGHUB)

DEMARCACIONS DE TARRAGONA 

** FALSET. Josep PÀMIES n. a Cornudella de Montsant (Priorat), es va graduar, 
a Cervera, l’any 1779. Sembla que exercí a Cabassers, a Falset i a Cornudella 
(1804). (241) 

Dubtós..... MONTAÑÀ i CANUDES, Martí. N. a l’Espunyola –Correà- (Berguedà). 
Graduat en medicina, a Cervera, el 1794. Exercí a Camprodon. Casat amb Maria 
Àngela Coll i Molas. (241) 
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** GANDESA. Joan DALMASES. N. a Flix (Ribera d’Ebre). Llicenciat en medicina, 
a Cervera, l’any 1797. Exercí a Corbera. També a Vinebre i a Torre de l’Espanyol. 
(24, pàg. 45)

** MONTBLANC. CISQUER, Joan. N. a Cervera el 1771. Llicenciat i doctorat 
en medicina a Cervera. Va exercir a Montblanc i a Ciutadilla. El seu fill del 
mateix nom també exercí la medicina a Montblanc. (AGHUB) --- Joan CISQUER 
i FERRER,. a Montblanc (Conca de Barberà) c. 1806. Batxiller en medicina el 
1830 i llicenciat el 1831. (J. Ma.) ---Probablement fou descendent Francesc 
CISQUER i FORASTER, N. a Montblanc (Conca de Barberà) el 1848; m. el 
1924. Fill del metge Joan Cisquer. Metge i regidor de Montblanc. Més tard passà 
a Tarragona on va ser subdelegat de medicina, i president del Col·legi de Metges 
(1910). (AGHUB)

Dels altres subdelegats esmentats, fins ara no en tenim pràcticament més que 
el nom. 

Aquest treball ha tingut el suport d’un ajut del programa de recerca de la Secció de 
Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Balaguer D. Pedro Soler

Besalú D. Pedro Llorens
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Blanes D. Francesc Oms

Camprodon D. Francisco Camprodon
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Gandesa D. Joan Dalmases

Gerri (Talarn) D. Mariano Doria
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La Bisbal D. Pedro Marques

Lleida D. Juan Berges

Manresa D. Antonio Llansó

Girona D. Francisco Gelabert
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Moià D. Ramon Posrils 

Mollet D. Sebastià Cabanes

Olot D. Martin Montañá
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Ripoll D. Eudaldo RaguerSanta Coloma de Farnes D. Salvador Cabra

Sitges D. Felip Falp

Sant Feliu de Guixols D.Manuel Ligoña

Puigcerdá D. Lorenzo Bosomba
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Tarragona D. Josef Martí

Tárrega D. Carles Huguet

Valls D. Francesc Marià Vives

Villafranca D. Cayetano Sala

Vilanova y Geltrú D. Josef Rafols
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APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DELS METGES I CIRURGIANS DEL PARTIT  
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ L’ANY 1831. DADES I SIGNATURES (2)

DOMÈNECH i LLABERIA, Edelmira; XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc;  
CORBELLA i CORBELLA, Jacint 
Grup Arxiu Històric Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Dins de la línea de treball per a recuperar les dades sobre sanitaris que han 
exercit a Catalunya abans del segle XX, es fa un buidat dels documents que es 
troben a l’Arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (AH-
RAMC). En el lligall 9/1831/176 hi ha les dades que va rebre l’Acadèmia per a 
respondre a la petició de fer l’equivalent d’un cens del metges i altres sanitaris 
dels partit mèdics de Catalunya. Entre ells, i amb bon estat d’informació, hi ha el 
partit de La Bisbal d’Empordà, que fou canalitzat pel subdelegat mèdic del partit 
Dr. Pere Marquès. Es demana que cada sanitari faci per escrit un document en 
el que constin les seves dades professionals. Es transcriu el contingut d’aquests 
documents, tots ells amb la signatura, que s’aporta, com a material gràfic, en 
annex. Els escrits són en castellà. Solen ser metges o cirurgians poc coneguts 
dels quals en tenim poca, i a vegades cap altra notícia. Els possibles comentaris 
es posen immediatament a sota de la referència, amb un tipus de lletra diferent 
i amb cos més petit. 

Les dades complementàries s’han extret principalment de: Calbet, J.M; Corbella, 
J: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans”, (DBMC), publicat per la Fundació 
S. Vives Casajuana i el Seminari Pere Mata de la UB, 1981-1983, en tres vols. 
I de la segona edició, en fase de revisió. 

NOTAS DE LOS TÍTULOS DE LOS PROFESORES DEL DISTRITO DE LA BISBAL

1. Vicente Puig natural de la villa de Verges, Corregimiento de Gerona, exerce la 
Facultad de cirujano de reválida, librada por la Real Junta Superior Gubernativa 
del Reyno de Madrid a los nueve del mes de enero de 1817. Ref. Fol. – Vicente 
Puig, cirujano

No hi ha altra informació. 

*. Aquest treball, i els altres tres junts, en la mateixa línea d’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya de l’any 1831, formen part d’una línea de recerca unitària. Les referències bibliogràfiques 
no assenyalades específicament dins el text es troben al DBMC. V. Calbet Camarasa, Josep M; Corbella 
Corbella, Jacint: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans”, Barcelona (Seminari Pere Mata, UB; 
Fundació Salvador Vives Casajuana), 1981-1983, (1a. edició) 3 vols, i a la segona edició, en procés 
de revisió. Es troba a la pàgina web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (publicacions). 

(*)
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2. José Coll y Espiell, natural de La Bisbal, corregimiento de Gerona, exerce la 
Cirugía en dicha villa por el título que le despachó la Junta Superior Gubernativa 
de los Rls. Colegios en Madrid a 31 de diciembre de 1819. – registr. Fol. Del 
libro corr. De rebal. Núm. 19. – La Bisbal y Noviembre 11 de 1831. – Jose Coll

Consta com a nascut a La Bisbal d’Empordà el 10 de desembre de 1792. 
Revalidat de cirurgià romancista el 1819. --Era fill del cirurgià Gaietà Coll i 
Matalí. (n. 1777), que ingressà al R. Col. de Cirurgia de Barcelona (RCCB) el 
1801.-- i net del cirurgià Jaume Coll i Sabater, documentat a La Bisbal a finals 
del XVIII. Tots ells havien nascut a La Bisbal. 

3. Francisco Barceló, vecino de Bagur, Corregimiento de Gerona, ejerce 
la medicina en dicha villa a fuerza del título de reválida dado por el Rl. 
Protomedicato de Barña en 23 de junio de 1795 y graduado en la Universidad 
de Cervera en 3 Abril de 1792.--- Dr. Fran.co Barceló

4. José Barceló, vecino de Bagur, Corregimiento de Gerona, ejerce la medicina 
en dicha villa a fuerza del título de Dr. en dha. Facultad dado por la Universidad 
de Francia y Consejo Rl. de Instrucción Pública en París a 9 de junio de 1821 
y graduado de Dr. por la Universidad de Montpellier en 13 de mayo del mismo 
año, con el nombramiento de Colegial por el M. Y. Ayuntamiento de la Ciudad 
de Gerona. Ejerce también la mencionada Facultad en la citada villa a fuerza 
del título de Licenciado en Medicina dado por la Rl. Junta Superior Gubernativa 
de los Reales Colegios de Medicina y Cirugía en Madrid a 6 de agosto de 1827. 
--- José Barceló —

El seu nom complet és Josep Barceló i Puig. Havia nascut a Begur el 30 de 
noviembre de 1798. Estudià a Montpeller des de 1817, autor d’una tesi sobre 
“Essai sur le néphrite aigüe” (Montpeller, 1821). El 1823 residia a Begur. Casat 
amb Maria Mauri. -- Fill del Dr. en Medicina Francesc Barceló. – Fill seu va ser 
Francesc Barceló i Mauri, nascut a Begur el 9 de desembre de 1827, amb 
estudis inicials a La Bisbal, batxiller en medicina el 1849 i llicenciat el 1852. 
(AHGUB). --- Amb el mateix nom de Josep Barceló, J.L. Ausin ha documentat 
dos altres metges: el primer, nascut a Begur que fou llicenciat en medicina el 
1827 i exercí a Begur, i el segon, nascut a Pals, llicenciat en medicina i cirurgia 
el 1843, que exercí a Bordils. 

Exercint als mateixos rodals de l’Empordà en aquells anys es troben altres metges 
o cirurgians Barceló, molts d’ells amb relació de parentiu documentada. Seguint 
un ordre cronològic recordem també: 

Potser el més antic és el cirurgià Rafael Barceló. – Un fill seu, Pere Barceló, 
nasqué a Rupià el 6 de juliol de 1659 i exercí la cirurgia a Begur. – Amb el mateix 
nom està documentat un cirurgià que exercí a Peratallada també cap a meitat 
del segle XVIII.

-- Entre els documentats com a nascuts a Begur hi hat, fou Francesc Barceló, 
també cirurgià, Fill d’un Pere Barceló, cirurgià i pare de Narcís Barceló i Carreras, 
n. a Begur el 6 de desembre de 1740, que exercí la cirurgia a Begur des de 1768 
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Aquest Pere Barceló, intermedi, pot ser BARCELÓ TOMÀS, Francesc. N. a Rupià 
(Baix Emp.) el 4 de desembre de 1695. Fill del cirurgià Pere Barceló. Exercí la 
cirurgia a Begur. (AGHUB)

BARCELÓ GELI, Francesc. N. a Begur (Baix Emp.) el 17 de setembre de 1771. 
Fill i nét de cirurgians. Batxiller en medicina a Cervera, el 1792 i revalidat el 
1795. (24)

BARCELÓ MATÓ, Antoni. N. a Begur (Baix Emp.) el 27 de desembre de 1794. 
Nét del cirurgià Narcís Barceló Forgas. El 1820 ingressà al R.C. de Cirurgia de 
B. (AGHUB)

BARCELÓ PUIG, Josep. N. a Begur (Baix Emp.) el 30 de novembre de 1798. Fill 
del doctor en medicina Francesc Barceló. Féu estudis a Montpeller des del 1817. 
Féu la tesi doctoral Essai sur la néphrite aigue (Montpeller, 1821). El 1823 
residia a Begur. Casat amb Maria Mauri. (AGHUB). Ja esmentat poc més amunt

BARCELÓ MAURI, Francesc. N. a Begur (Baix Emp.) el 9 de desembre de 
1827. Fill del doctor en medicina Josep Barceló Puig. Féu tres anys de filosofia 
al col·legi de la Bisbal d’Empordà. Batxiller en medicina el 1849 i llicenciat el 
1852. (AGHUB)

Nascuts a Peratallada hi ha: 

BARCELÓ CLAPERA, Francesc. N. a Peratallada (Baix Emp.) el 20 d’agost de 
1754. Fill del cirurgià Pere Barceló. Batxiller a Cervera, el 1787 i revalidat el 
1788. (24)

BARCELÓ COMBÍS, Francesc. N. a Peratallada (Baix Emp.) c. 1821; m. a Palma 
de Mallorca el 1889. Batxiller en Arts el 1839, batxiller en medicina el 1844 i 
llicenciat el 1846. Tot i ser metge es va dedicar a les ciències naturals i ´va fer 
la seva activitat a Mallorca. Catedràtic de Física, Química i Història Natural de 
l’Institut de Palma de Mallorca. Cultivà la frenologia i fou un dels redactors d’”El 
Eco de la Frenología” i col·laborador de “La Antorcha” i a “El Isleño”. Autor de 
Catálogo metódico de las aves observadas en las Islas Baleares (Madrid, 1866), 
Catálogo metódico de los peces que habitan o frecuentan las costas de las Islas 
Baleares (Madrid, 1868), Apuntes para la fauna balear (Madrid, 1875), Nuevos 
apuntes para una flora de las Islas Baleares (Palma, 1876), i Flora de las Islas 
Baleares (Palma, 1879 i 1881), on recull el nom vulgar d’un gran nombre de 
plantes. (50, II, pàg. 64)

BARCELÓ ROMAGUERA, Feliu. N. a Peratallada (Baix Emp.). Fill del cirurgià 
Feliu Barceló. Graduat a València el 1809. (AGHUB)

I encara, també a la mateixa zona: BARCELÓ SAGARÓ, Josep. N. a Pals (Baix 
Emp.) el 24 de maig de 1816. Primers estudis a Calella de Palafrugell i al col·legi 
tridentí de B. Després passà per l’Escola de la Junta de Comerç. Llicenciat en 
medicina el 1843. (AGHUB)
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5. Miguel Andreu, vecino de Bagur, Corregimiento de Gerona, ejerce la Cirugía 
en dicha Villa, a fuerza del título de Cirujano, dado por los SS. Directores del 
Colegio de Cirugía Médica de Barña a 27 de febrero de 1798. --- Miguel Andreu

6. Narciso Bassa y Coll, natural de Madremaña, diócesis de Gerona exerce la 
Cirugía Médica por el grado de Licdo en Cirugía Médica qe le expidió la Rl Junta 
Superior Gobernativa en Madrid a 8 días del mes de Nobre de 1819. Registrado 
fol. 18 del libro de Licenciaturas no 9. Madremaña 20 Nobre de 1831. -- Narciso 
Bassa --- 

Fou membre d’una nissaga nombrosa de cirurgians de Madremanya, entre els 
que coneixem:

BASSA i SOLANES, Miquel. N. a Madremanya (Gironès). Fill del cirurgià 
Jaume Bassa, que morí a Caldes de Montbui. Cap el 1711 exercia la cirurgia a 
Castellterçol. (AGHUB)

BASSA LÓPEZ, Miquel. Cirurgià que va exercir a Madremanya al segon terç del 
segle XVIII. Fill del cirurgià Miquel Bassa. Casat amb Margarida Hipòlit Calvo, n. 
a Madremanya el 13 de juny de 1717. Consta ja difunt el 1761. (AGHUB). Fills 
seus van ser: 

BASSA HIPÒLIT, Francesc. N. a Madremanya (Gironès) el 19 de novembre de 
1744. Fill del cirurgià Miquel Bassa López. Matriculat al R. Col·legi de Cirurgia el 
1765. Exercí la cirurgia a Madremanya, però sembla que va morir quan encara 
no havia acabat els estudis de cirurgia. (J. Ma.).

BASSA HIPÒLIT, Joan. N. a Madremanya (Gironès) el 8 d’agost de 1756. Germà 
de l’anterior. Cirurgià d’un examen, graduat el 1778. Exercí a Madremanya. 
Casat amb Maria Coll Estany i en segones núpcies amb Margarida Vert. El 1814 
ja consta difunt. (AGHUB)

BASSA HIPÒLIT, Narcís. N. a Madremanya (Gironès). Fill del cirurgià Miquel 
Bassa López. Exercí a Madremanya (J. L. Ausín) 

BASSA COLL, Narcís. N. a Madremanya (Gironès) el 10 de desembre de 1795. 
Fill del cirurgià Joan Bassa Hipòlit. Estudià filosofia al convent de santa Caterina, 
ordre de Predicadors. El 1812 féu pràctiques a la Bisbal amb el cirurgià Joan 
Cases. El 1814 ingressà al R.C. de Cirurgia de B. El 1819 de cirurgià romancista 
passà a cirurgià llatí. Exercí a Madremanya. Casat amb Rosa Cases Sala, de 
Corçà. (AGHUB)

BASSA CASES, Joan. N. a Madremanya (Gironès) el 23 d’abril de 1823. Fill 
del cirurgià Narcís Bassa Hipòlit. Féu estudis a l’Institut de Girona (1841-43). 
Batxiller en filosofia el 1844 i batxiller en medicina el 1850. (AGHUB)

7. Notícia del título de Dn José Martí Licdo en Cirugía Médica, hijo de 
Palafrugell, Diócesis de Gerona. Cursó en el Rl Colegio de la ciudad de Barña y 
fue examinado y aprobado el dia diez y siete del mes de mayo de 1820. Cuyo 
título fue firmado, sellado y refrendado en Madrid a diez del mes de junio de 
mil ochocientos veinte y cuatro. Dr. D. Agustín Frutos; Dr. D. José María Turlan; 
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Dr. D. Salvio Ylla; Jose María Pérez, Srio. Registrado fol. 4 del lib. De lic. no 13. 
Y por ser así hago y firmo de mi propio puño en Palafrugell a 7 9bre de 1831. 
– José Martí

8. Franco. Bonet y Roger. Domiciliado en la villa de Palafrugell, Correg. De 
Gerona, cursó la medicina en la universidad de Cervera, fue condecorado con 
el grado de doctor en la misma a los diez y siete días el mes de marzo de mil 
ochocientos tres; Consta en el Diploma que está en su poder firmado por el 
Iltre Dn. Mariano Ambrosio Escudero, Cancellario y por Dn. Miguel Gañet secreto 
de dicha Universidad; y el Vo ÿ Bo de D. Narciso Porcalla, Dr y Subdelo de 
Medicina en la Ciudad de Gerona a los 10 febrero de 1816. Lo Certifico 
en Palafrugell a los 10 Nbre de 1831 -- Dn. Franco. Bonet y Roger

BONET ROGER, Francesc. N. a Palafrugell (Baix Emp.) c. 1781. Fill del metge 
Joan Bonet. Doctorat en medicina, a Cervera, el 1803. Exercí a Palafrugell. Casat 
amb Antònia Miquel i Vila, filla del doctor en medicina Joan Miquel Galceran. (J. 
L. Ausín)

BONET MIQUEL, Francesc. N. a Palafrugell (Baix Emp.) l’1 de desembre de 
1811. Fill del metge Francesc Bonet Roger. Féu estudis a l’Escola de la Junta 
de Comerç. Llicenciat en medicina i cirurgia, el 1835. Exercí a Palafrugell. (J. L. 
Ausín)

9. Dn. Pedro Maranges y Pi ejerce la Medicina y Cirugía bajo el título de 
Licenciado y de Doctor en ambas Facultades expedido en Madrid por la Real 
Junta Superior de Medicina y Cirugía, el 1ro en 23 Novieme de 1829 y el 2º 
en 24 de Dicieme del mismo año. La Bisbal 13 Novieme de 1831. –Dr. Pedro 
Maranges. – Registrado el 1ro al folio 4to del Libro correspondiente no 77. El 20 
consta al folio 2, No 2do.

10. Dn Franco Carbonell, exerce la Cirugía en Corzá, villa del Corregimiento de 
Gerona, partido de La Bisbal. Por su título de Cirujano. Librado en Aranjuez a 
12 de enero de 1805. Por la Junta Supr Guvernativo de los Rls Colegios de la 
Facultad de Cirugía en todos los Reynos y Dominios de S.M. Registrado, fol., 22 
del Lib. de reval. Num. 5. -- Franco Carbonell

11. El Dr. En Medicina Josep Quirch (¿), natural del pueblo de Rupiá, Corregto 
de Gerona, Partido de La Bisbal, dice: que ejerce dicha Facultad en el mismo 
pueblo, y fue graduado de Dr. en la Universidad de Huesca a los 28 diciembre 
de 1817. Rupiá 7 Nove de 1831. --- Josef Quirch (¿) 

Sembla que sigui el mateix que: QUIRCH, Josep. N. a Rupià (Baix Emp.). 
Batxiller en medicina, a Osca, el 1815 i graduat el 1818. (309) --- Probablement 
tingui parentiu amb QUIRCH, Nicolau. N. a Rupià (Baix Empordà) es va graduar, 
a Cervera, l’any 1786, i es va doctorar el 1796. (28, 1976, VII, pàg. 4) i que 
pot ser pare de Josep.

Hi ha una segona línia de sanitaris, un cirurgià i tres metges, emparentats i amb 
exercici a Sant Feliu de Guíxols. 
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QUIRCH, Manuel. Cirurgià documentat a Sant Feliu de Guíxols, entre 1702 i 
1731. Germà del metge Benet Quirch. (B. Ju.) 

QUIRCH i BACÓ, Benet. Metge documentat a Sant Feliu de Guíxols el 1735. Fill 
del metge Benet Quirch. (B. Ju.)

QUIRCH i BACÓ, Josep. N. a Sant Feliu de Guíxols (Baix Emp.). Germà de 
l’anterior. Batxiller en medicina, a Osca, l’any 1753. (309)

QUIRCH, Benet. M. el 1746. Doctor en medicina que fou metge de l’hospital de 
Sant Feliu de Guíxols i jurat de la població. (B. Ju.)

QUIRCH, Joan. Cirurgià documentat a Sant Feliu de Guíxols els anys 1566 i 
1571. (B. Ju.)

12. Dn. Juan Font y Ferrer, natural de la villa de Corsá, exerce la Facultad de 
Medicina en la misma, a fuerza del título de Licenciado, librado por los Médicos 
de cámara, con el ejercicio del Rey Nuestro Señor, Vocales de la Real Junta 
Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Medicina y Cirugía, tomado 
el dia cinco del mes de julio de 1827 en la subdelegación de Medicina de la 
Ciudad de Zaragoza. Dado en Madrid a seis de agosto de mil ochocientos veinte 
y siete. Registrado al folio 102 del libro correspondiente núm. 952. --- Juan 
Font – 

Es correspon amb: FONT i FERRER, Joan. Metge documentat a Corçà (Baix 
Emp.) el 1832. Fill del metge Pere Font. Casat amb Rosa Pujol. (AGHUB) --- 
Probablement pare de l’anterior és: FONT, Pere. Metge documentat a Corçà a la 
segona meitat del segle XVIII. (B. Ju.)

13. Pedro Sitjas ejerce la Facultad de Medicina en la villa de Pals, Corregto de 
Gerona, cantón de La Bisbal, con el título que les expidió la Rl Junta Supr de 
Medicina del Reyno con fecha de tres Agosto de 187 (sic). Registrado fol. 35 
del lib. con el núm. 409 --- D. Pedro Sitjas

Sembla que es correspon amb: SITJAS, Pere. N. a Pals (Baix Emp.). Batxiller en 
medicina, a Osca, el 1809. (309) --- Probablement pare de l’anterior és: SITJAS 
i BUSQUETS, Joan. N. a Pals (Baix Emp.). Batxiller d’Osca el 1776, practicà a 
Girona i es revalidà l’any 1778. Dos fills seus, Joan i Pere Sitjas i Ros, exerciren 
també la medicina. (24) 

14. Juan Pi y Simon natural de la villa de Pals, Corregto de Gerona, ejerce la 
Facultad de Cirujano de rebalida librada por la Rl Junta Superior Gubernativa 
del Reyno de Madrid a los diez ÿ siete del mes de octubre de 1816; Reg. Fol. 
63 del libro corr. de reval. Num 9. --- Juan Pi y Simon Cirujano 

Podria ser el mateix (tot i la diferent indicació del lloc de naixemente: Pals i 
Palamós) que: PI i SIMON, Joan. N. a Palamós (Baix Emp.) c. 1783. Revalidat 
de cirurgià el 1816. Exercí a Pals. Casat amb Anna Rustallet. (AGHUB) que 
tingué tres fills cirurgians: ---PI i RUSTALLET, Francesc. N. a Pals (Baix Emp.) 
el 30 d’abril de 1820. Fill del cirurgià Joan Pi i Simon. Revalidat de cirurgià de 
tercera classe el 1846. Exercí a Gualta. Casat amb Josepa Ros i Prats. (AGHUB) 
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--- PI i RUSTALLET, Jaume. N. a Pals (Baix Emp.) c. 1816. Germà de l’anterior. 
Cirurgià sagnador revalidat el 1848. (J. Ma.) --- PI i RUSTALLET, Miquel. N. a 
Pals (Baix Emp.) c. 1820. Germà dels anteriors. Cirurgià sagnador revalidat el 
1846. (J. Ma.)

15. Jose Vidal y Puig exerce la Medicina en el pueblo de Peratallada. 
Corregimiento de Gerona, por el título de Licenciado en dicha Facultad expedido 
por la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina en Madrid a cuatro de Julio 
de mil ocho cientos veinte y siete. – Peratallada y Nove 29 de 1831. --- Jose 
Vidal y Puig 

16. Yo Diego Donada y Pon, natural de Amer, Corregimiento de Gerona, 
Residente en el pueblo de Sn Sadurní del Enpurdan; dende el año catorze hasta 
el presente que estoy exerciendo la Facultad de Cirujano Romancista; cuyo 
título me fue deliberado en Madrid a doze del mes de Junio de mil ochocientos 
ÿ quince. Como consta en el Fo 4º Reg. en el Libo corr. de rebalida No 16. – Diego 
Donada. 

Coincideix amb: DONADA PONT, Dídac. N. a Amer (Selva). Cirurgià sagnador 
revalidat el 1800 i cirurgià romancista el 1815. El 1811 consta com a cirurgià 
segon ajudant militar a la Seu d’Urgell. (AGHUB)

17. D. Pedro Gorgoll y Ullastres natural de la Bisbal de el ampurdan, 
corregimiento de Gerona, exerce la cirugía en San Sadurnino, Pueblo del mismo 
corregimiento, con el título de Cirujano que se libró en Madrid a 25 de junio de 
1824 por los Vocales de la Rl Junta Superior Gubernativa. Reg. Fol. 13 – San 
Sadurnino 31 octubre de 1831 – Pedro Gorgoll y Ullastres. 

Coincideix amb: GORGOLL LLASTRES, Pere. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix 
Emp.) c. 1796. Cirurgià romancista d’un examen revalidat el 1824. (J. Ma.)

18. Narciso Catalá exerce la Medicina en la Bisbal del ampurdan corregto de 
Gerona, con el título de Doctor en Medicina librado por la Pontifica Ymperial y 
Real Universidad de Palma de Mallorca el dia quince Octubre del año de mil 
siete cientos noventa y uno. – La Bisbal 1 9bre de 1831 – Dr. Narciso Català.

19. Gerónimo Catalá exerce la Medicina en La Bisbal del Ampurdan en el Corrgto 
de Gerona, con título de médico librado por la Rl Junta Superior Gubernativa de 
Medicina a los diez y ocho Abril de mil ocho cientos veinte y siete. Registrado 
fol. 94 del libro corriente N0 872. Recibido de Médico por el Protomedicato de 
Zaragoza a los nueve y diez del supradicho mes y año. --- La Bisbal 1 9bre del 
año 1831.--- Geronimo Catalá

Sembla que coincideix amb: CATALÀ COMAS, Jeroni. N. a Caçà de la Selva 
(Gironès) c. 1800. Fill del metge Narcís Català Beyà. Llicenciat en medicina el 
1827. Exercí a la Bisbal d’Empordà. Casat amb Teresa Beyà. (AGHUB) --- Fill 
seu sería CATALÀ BEYÀ, Narcís. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) el 21 
de gener de 1829. Fill del metge Jeroni Català Comas. Batxiller en filosofia el 
1844, batxiller en medicina el 1849 i llicenciat el 1851. Exercí a la Bisbal 
d’Empordà, on va ser alcalde durant la Primera República. Casat amb Teresa 
Comas. (AGHUB)
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20. Noticia del título de Dn. Cándido Marqués y Salamó, natural de la villa de 
Palafrugel diócesis de Gerona. Cursó en el Real Colegio de Cirugía Médica de 
Barcelona. Examinado y aprobado en dicho Real Colegio el dia 2 de junio de mil 
ochocientos veinte y quatro. Firmado dicho título por los S.S. de la Real Junta 
Suprema de los Reales Colegios de S. M. D.G. en Madrid a veinte y cinco Junio 
de dicho año. Registrado en el folio quatro del libro corr. De reval. Núm. Siete. 
--- Doy la presente, hecha y firmada por mí en la villa de Palafrugel a ocho 
Noviembre de mil ochocientos treinta y uno. --- Cándido Marqués y Salomó 
Cirujano. 

Coincideix amb: MARQUÈS i SALAMÓ, Càndid. N. a Palafrugell (Baix Emp.) el 
3 d’octubre de 1788. Cirurgià revalidat el 1824. (AGHUB) 

21. Pedro Marqués y Quintá exerce la Medicina en la villa de La Bisbal, 
Corregimiento de Gerona, por el título de Médico qe le despachó la Junta 
Superior de Medicina en Madrida nueve de Agosto de mil ochocientos diez y 
seis. – Registr. Fol. 6 vto. Del Lib. Corr no 67.—La Bisbal y Noviembre 20 de 
1831. – Pedro Marqués.

Malgrat la diferència de dades entre els estudis i el títol sembla que coincideix 
amb: MARQUÈS i QUINTÀ, Pere. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.). 
Llicenciat en medicina el 1810, durant la Guerra del Francès. Exercí al seu poble 
nadiu. Casat amb Josepa Morell Desclapés, de Figueres. (AGHUB) --- Fill seu 
seria MARQUÈS i MORELL, Francesc. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) 
el 17 d’abril de 1831. Fill del metge Pere Marquès i Quintà. Primers estudis 
al col·legi d’humanitats de Torroella de Montgrí. Batxiller en filosofia el 1848, 
batxiller en medicina el 1854 i llicenciat el 1856. (AGHUB) --- També hi ha 
documentat

MARQUÈS i MAURI, Francesc. N. a Begur (Baix Emp.) el 17 de setembre de 
1802. Féu estudis al Col·legi Tridentí de Girona. Batxiller en arts el 1825. Estudià 
al R. Col·legi de Cirurgia.No consta que acabés els estudis. (AGHUB)

22. Dn Narciso Oliveras y Aloÿ exerce la Cirugía Médica en la villa de La Bisbal 
en el Corregimiento de Gerona en el Principado de Cataluna; por el título de 
Licenciado en dicha Facultad expedido por el tribunal del Real Protomedicato de 
la Villa y Corte de Madrit a 20 de Julio de mil ocho cientos catorce. – Registrado 
en el Fol. 12 del Libro correspondiente. – La Bisbal 1º Noviembre de 1831 – 
Narciso Oliveras et Aloÿ.

Es correspon amb: OLIVERAS i ALOY, Narcís. N. a Corçà (Baix Emp.) c. 1786. 
Practicant durant la Guerra del Francès. Llicenciat en cirurgia mèdica el 1814. 
El 1823 exercia a la Bisbal d’Empordà. Intervingué en la Primera Guerra Carlina. 
El 1839 consta com a metge-cirurgià. Casat amb Josepa Torner i Maysonada, de 
Vilafranca del Penedès. (516, II, pàg. 100 / D. de B. 1839, pàg. 4.206) --- Fill 
seu va ser: OLIVERAS i TORNER, Eusebi. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) 
el 30 de novembre de 1826. Fill del metge Narcís Oliveras i Aloy. Batxiller en 
filosofia el 1846, batxiller en medicina el 1851 i llicenciat el 1854. (AGHUB)
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Amb una certa coincidència de noms, i pels mateixos anys, ni ha: OLIVERAS 
TORNER, Narcís. N. a Vilafranca del Penedès (Alt Pen.) c. 1814. Llicenciat en 
medicina i cirurgia el 1837. (J. Ma.)

23. Dn Josef Forgas y Mastró, natural de la villa de Bagur. Domido en Palafrugell, 
diócesis de Gerona y partido de La Bisbal. Fue matriculado en el Rl Colegio de 
Cirugía Médica de Barcelona el año 1803 en donde empezó y completó todo 
el curso. Examinado y aprobado de Cirujano por la Subdelegación que estaba 
establecida en Cathaluña en el 1º junio de 1812. Firmado el correspondiente 
título por los SS del Tribunal del Protomedicato establecido en Cádiz a 
catorce de Julio de mil ochocientos y trece. Registrado en el fol. 6 Vto del libro 
correspondiente. – Doy la presente en Palafrugell a siete Noviembre del anÿo 
mil treinta ÿ uno. --- Josef Forgas. 

Coincideix amb: FORGAS MATÓ, Josep. N. a Begur (Baix Emp.) c. 1785. 
Cirurgià romancista de dos exàmens revalidat el 1812. (J. Ma.) --- Pot haver-hi 
un possible parentiu amb: FORGAS CRUAÑAS, Rafael. N. a Palafrugell (Baix 
Emp.) c. 1819. Batxiller en medicina el 1842 i llicenciat el 1844. El 1842 
consta com a soci titular de la Societat Mèdica d’Emulació. El 1854 s’oferí com a 
metge substitut a l’hospital de la Santa Creu, però no fou acceptat. (J. L. Ausin).

24. Juan Casas y Sala exerce la Cirugía Médica en la villa de La Bisbal, Corregto 
de Gerona. Tomó el grado en el Real Colegio de Cirugía de Barna y se le expidio 
su correspondiente título en Madrid a los treinta y uno Agosto de mil ocho 
cientos diez y seis. Registrado en el folio ocho del libro de Lic. num. 4. --- Juan 
Casas --- 

CASAS SALA, Joan. N. a l’Escala (Alt Emp.) el 6 de febrer de 1783. Fill del 
cirurgià Pelegrí Casas Julià. Revalidat de cirurgià romancista el 1806. Batxiller 
en filosofia el 1816 i llicenciat en cirurgia mèdica el mateix any. Exercí a la Bisbal 
d’Empordà. Casat amb Eulàlia Manca Català, filla del cirurgià Manuel Manca. 
(AGHUB)

CASAS MANCA, Esteve. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) el 9 de desembre 
de 1818. Fill del cirurgià Joan Casas Sala. Féu estudis a l’Escola de la Junta de 
Comerç. Batxiller en medicina el 1841 i doctorat el 1844. Exercí al seu poble 
nadiu. (AGHUB)

CASAS MANCA, Joaquim. N. a la Bisbal d’Empordà (Baix Emp.) el 25 de 
novembre de 1821. Germà de l’anterior. Féu estudis de Lògica al col·legi tridentí 
de Girona i Física Experimental a la universitat de B. Batxiller en arts el 1840 
i batxiller en medicina el 1845. Doctorat amb la tesi Diferencia que ofrece el 
hombre de los demás animales así por lo que mira a su composición material 
como a las acciones (1848). (AGHUB).

CASAS SALA, Martí. N. a l’Escala (Alt Emp.) el 14 de gener de 1796. Germà de 
Joan Casas. El 1814 feia estudis a l’Escola de la Junta de Comerç i al col·legi de 
cirurgia. Batxiller en filosofia el 1816 i continuà els estudis de cirurgia. (AGHUB)

CASAS JULIÀ, Antoni. N. a l’Escala (Alt Emp.) el 18 de març de 1764. Fill del 
cirurgià Joan Casas. Exercí la cirurgia a l’Escala. (AGHUB)
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CASAS JULIÀ, Pelegrí. N. a l’Escala (Alt Emp.) el 14 de gener de 1758. Germà 
de l’anterior. Cirurgià de dos exàmens revalidat el 1782. Exercí a l’Escala. Casat 
amb Anna Maria Sala Daubé. (AGHUB)

25. El dia 19 del mes de febrero de 1812 por una comisión de facultativos 
nombrados al intento fui examinado en la Ciudad de Gerona y se me dio el 
título para exercer la Cirugia Médica. Y por la Junta Superior Gubernativa de 
Cirugía del Reyno en Madrid el dia 12 del mes de Junio de 1817, se me expidio 
el nuevo título con el cual en el dia exerzo la Facultat de Cirugía en esta villa. 
--- Dios gde a Vd. Ms as – Pals 10 Nbre 1831 – Franco Molinas Cirujo. – Sr. D.D. 
Pedro Marques Subdelego de Medicina y Cirugía del Partido de La Bisbal. 

26. Don Estevan Molinas exerce la Facultad de Cirugía en el pueblo de Palausator 
Corregimiento de Gerona en fuerza al título obra en su poder despachado por la 
Real Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Medicina y Cirugía 
a 12 de Junio de 1815. – Palausator 11 de Noviembre de 1831. – Estevan 
Molinas Cirujano.

Coincideix amb: MOLINAS CASA, Esteve. N. a Pals (Baix Emp.) c. 1778. 
Cirurgià romancista revalidat el 1815. Documentat a Palau-sator. Casat amb 
Margarida Canonge. (AGHUB)

27. Don Simon Moret ejerce las facultades de Medicina i Cirugia en el pueblo 
de Palausator, Corregimiento de Gerona, en fuerza del título obra en su poder 
despachado por la Real Junta Supereior Gubernativa de los Reales Colegios 
de Medicina i Cirugía a los diez siete de Noviembre de 1830. – Palausator 11 
Noviembre de 1831 -- Simon Moret i Sardó (¿)

Coincideix amb: MORET i SARDÓ, Simó. N. a Palamós (Baix Emp.) el 16 d’agost 
de 1807. Germà de Domènech Moret. Batxiller en filosofia el 1825. Llicenciat en 
medicina i cirurgia el 1830. Exercí a Peratallada. Exercí a Palau-sator. Casat amb 
Margarida Molinas i Moret, filla del cirurgià Esteve Molinas. (AGHUB)

MORET i MOLINAS, Esteve. N. a Palau-sator (Baix Emp.) l’1 d’agost de 1830. 
Fill del metge cirurgià Simó Moret i Sardó. Batxiller a Girona el 1850, batxiller en 
medicina el 1856 i llicenciat el 1860. Casat amb Filomena de Ciurana i Esteve. 
Exercí a Calonge de les Gavarres. (AGHUB)

MORET i CIURANA, August. N. a Calonge de les Gavarres (Baix Emp.) el 4 
d’agost de 1873. Fill del metge Esteve Moret i Molinas. Batxiller a Figueres el 
1890 i llicenciat en medicina el 1898. Exercí a Llagostera. Casat amb Rosa 
Roura i Casabosch. (AGHUB)

MORET i SARDÓ, Domènec. N. a Palamós (Baix Emp.) el 4 d’agost de 1795. 
Fill del cirurgià Salvador Moret i Martí. Féu estudis a l’Escola de la Junta de 
Comerç. Revalidat en cirurgia el 1825 i més tard llicenciat en medicina. Casat 
a Santa Maria del Mar el 16 de juny de 1829 amb Margarida Molinas, filla del 
cirurgià Esteve Molinas. (AGHUB)

MORET i SIMON, Simó. N. a Palamós (Baix Emp.) el 27 de juliol de 1701. Fill 
del cirurgià Josep Moret. Exercí la cirurgia a Palamós. Casat amb Maria Martí i 
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Vilar, filla del cirurgià Narcís Martí. Sembla que en segones núpcies es va casar 
amb Maria Bonafont. (AGHUB)

MORET i MARTÍ, Simó. N. a Palamós (Baix Emp.) el 27 de desembre de 1742. 
Fill del cirurgià Simó Moret i Simon. Practicà la cirurgia, a Palamós, amb el seu 
pare. Ingressà al R. Col·legi de Cirurgia, el 1763. Documentat a Palamós el 
1795 com a cirurgià. Casat en segones núpcies el 20-X-1794 amb Teresa Sardó 
i Surroca. (AGHUB)

Probablement de la mateixa nissaga, però anteriors, foren: --- MORET, Simó. 
Cirurgià que exercí a Palamós al primer terç del segle XVIII. (B. Ju.)--- i també 
MORET, Simó. N. a Palamós (Baix Emp.). Cirurgià fill del també cirurgià Simó 
Moret. Casat el 28 de gener de 1732 amb Francesca Solà. (Arxiu del Pi)

28. Francisco Carol residente en Rupiá, Corregimiento de Gerona tomo el grado 
de Cirujano Romancista en los días 8 y 9 de junio del año 1821. – Franco Carol.

Identificable amb: CAROL MALLEU, Francesc. N. a la Bisbal d’Empordà c. 
1795. Cirurgià romancista d’un examen revalidat el 1821. (J. Ma.)

29. Joaquin Marsal y Serra exerce la Facultad de Cirugía Médica en el pueblo 
de La Pera, corregimiento de Gerona. Fue graduado el dia veinte y seis de 
octubre de mil ochocientos diez y nueve fue registrado fol. 18 del libro de lic. 
num. 18. Hoÿ once días el mes de Noviembre de 1831. --- Joaquin Marsal y 
Serra. 

Coincideix amb: MARSAL i SERRA, Joaquim. N. a la Pera (Baix Emp.) el 12 
de febrer de 1794. Germà de l’anterior. Llicenciat en cirurgia mèdica el 1819. 
Exercí al seu poble nadiu. Casat amb Josepa Sorribas i Escaig. (AGHUB). Hi ha 
altres familiars:

* Germà:MARSAL i SERRA, Ignasi. N. a la Pera (Baix Emp.) el 15 de desembre 
de 1784. Fill del cirurgià Jacint Marsal i Bassa. Ingressà al R. Col·legi de Cirurgia, 
el 1802. (AGHUB)

Fill: MARSAL i SORRIBAS, Narcís. N. a la Pera (Baix Emp.) el 22 de gener de 
1823. Fill del cirurgià Joaquim Marsal. Batxiller en medicina el 1847 i llicenciat 
1850. Autor de la memòria Historia de las cantáridas, sus géneros y especies. 
Exercí al seu poble nadiu. (AGHUB)

Pare: MARSAL i BASSA, Jacint. N. a la Pera (Baix Emp.) el 21 de febrer de 
1754. Fill del cirurgià Jacint Marsal i Roig. Cirurgià d’un examen graduat el 
1778. Exercí al seu poble nadiu. Casat amb Antònia Serra i Ponsich. (J. Ma.) 

Oncle: MARSAL i BASSA, Miquel. N. a la Pera (Baix Emp.) el 13 de setembre de 
1758. Germà de l’anterior. Cirurgià romancista de dos exàmens graduat el 1785. 
Documentat a Olot entre 1785 i 1799. Casat amb Margarida Prats. (CRR, 156)

Avi: MARSAL i ROIG, Jacint. N. a Rupià (Baix Emp.) el 10 d’octubre de 1723. 
Fill del cirurgià Pius Marsal. Exercí la cirurgia a la Pera i a Maçanet de la Selva. 
Casat amb Teresa Bassa. (AGHUB)
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 Altres membres, potser relacionats serien: MARSAL i MAY, Jacint. N. a Corçà 
(Baix Emp.) el 8 de desembre de 1778. Nét del cirurgià Pius Marsal i fill del 
sastre Josep Marsal. El 1798 residia a Olot. Féu les pràctiques quirúrgiques amb 
Salvi Martí, de Verges. Graduat de cirurgià romancista el 1804. Casat el 19 de 
desembre de 1804 amb Francesca Galtés Canyellas. (AGHUB / ACB)

MARSAL i BASIL, Josep. N. a Sant Pere de Torelló (Osona), es va graduar, a 
Cervera, l’any 1773. Exercí a Olot, a l’hospital militar de Maó, i el 1815, s’establí 
a B. (D. de B. 4-VII-1815, pàg. 957 / 241)

Comentaris generals. 

Tot i el nombre alt de sanitaris registrats, un dels més elevats de tots els partits 
que n’han deixat rastre, i de la cura que va tenir el Subdelegat, doctor Pere 
Marquès, sembla que hi deu haver algunes absències. El nombre total és de 29. 

Tot i que la diversitat de titulacions pot ser una mica imprecisa, sembla que hi 
ha un equilibri bastant clar entre metges i cirurgians. De fet hi ha pràcticament 
un terç de casdascun dels tres grups: només metges, només cirurgians, i els que 
tenen el títol amb doble facultat de Cirurgia Mèdica. 

La procedència és gairebé total d’alumnes formats al R. Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona. Amb títol procedents d’universitats n’hi ha només quatre: Un doctor 
per Cervera el 1803, que exerceix a Palafrugell; un doctor per Osca, el 1817, 
que exerceix a Rupià , un doctor per Montpeller, que exerceix a Begur; i encara 
un doctor per la Pontificia, Ymperial y Real Universitat de Palma de Mallorca, 
l’any 1791 segons consta en l’escrit del propi doctor Narcís Català, exercint a La 
Bisbal. 

La distribució d’activitat, segons les dades del lligall, demostra la preferència 
pel treball en la ciutat cap de partit, en aquest cas La Bisbal, amb 8 metges i 
cirurgians. Segueixen, amb tres sanitaris, les viles de Begur, Palafrugell i Pals; 
altres quatre amb dos facultatius, i quatre més amb un de sol. 

Es fan notar algunes peculiaritats en els textos, que són comuns també en 
altres partits i no es refereixen a la medicina. Amb visió d’avui destaquem: -- la 
persistència de posar una dièresi sobre la lletra y grega: ÿ. – encara es manté 
la grafia “x”, en comptes del canvi a “j”, que és posterior (exemple: “baxo” per 
bajo). També l’abreviació de Barcelona, Barña, sovint amb la tilde més allargada 
per sobre de dues o tres lletres. 

Aquest treball ha tingut el suport d’un ajut del programa de recerca de la Secció de Ciències 
Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Amer D. Dídac Donada

Corçà D. Joan Font

Pals D. Joan Pi i Simón

Begur D. José Barceló

Begur D. Miquel Andreu

Corçà D. Francesc Carbonell
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La Bisbal D. Geroni Català

La Bisbal D. Josep Coll

La Bisbal D. Narcís Oliveras

La Bisbal D. Pere Gorgoll

La Bisbal D. Pere Maramgues

La Bisbal D. Narcís Català

La Bisbal D. Pere Marquès 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 175-190, ISSN: 0213-0718

Edelmira Domènech i Llaberia, Jacint Corbella i Corbella; Marc Xifró i Collsamata



189

La Bisbal D. Joan Casas

Pera D. Joaquim Marsall

Madremanya D. Narcís Massa

Palafrugell D. Josep Forgas

Palafrugell D. Francesc Bonet

Palafrugell D. Josep Martí

Palafrugell D. Candid Marquès
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Palausator D. Esteva Molinas

Palausator D. Simó Moret

Pals D. Francesc Molina

Peratallada D. Josep VidalPals D. Pere Sitjas

Verges D. Vivente Puig

Peratallada D. Josef QuirchRupià D. Francisco Carol
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APORTACIONS AL CONEIXEMENT DELS METGES I CIRURGIANS 
 DEL PARTIT MÈDIC DE MATARÓ. 1831.  

VALORACIÓ DE LES SIGNATURES COM A FONT DE MATERIAL GRÀFIC 1

XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc; GALLEGOS i PANIELLO Àngels; 
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Grup Arxiu Històric Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Resum: Dins de la línea de recerca de material d’arxiu de la RAMC i del coneixement 
de les dades dels metges i cirurgians dels diferents partits mèdics, a la primera meitat 
del segle XIX, es fa també una valoració del coneixement de les signatures. La petició 
(realment una ordre) de la reial “Junta Superior Gubernativa”, tramesa per medi de les 
Reial Acadèmies de Medicina, proporciona una quantitat important de documents. Aquí 
s’aporten dades del primer cens ordenat, l’any 1831, que va ser completat de manera 
variable segons el diversos partits. 

En aquest treball tenim dades, escrites directament a mà i signades amb rúbrica per 
cada sanitari. En alguns pocs casos pot haver-hi dubte sobre si la signatura correspon 
clarament al sanitari responsable, i ja s’indica com a signatura dubtosa. S’han analitzat 
els documents catalogats com a « Lligall 9/ any 1831/ documents núm. 237 ». En el 
partit de Mataró hi ha dades sobre poc més d’una trentena de metges i cirurgians, i 
coordinant amb altres fonts de dades, es poden establir algunes nissagues, el que pot 
incitar a una recerca posterior, de manera puntual, des dels arxius locals, principalment 
els parroquials, atès que encara no hi havia Registre Civil que es va establir més tard 
del període estudiat. 

Paraules clau: Maresme. Partits mèdics. Mataró. Cens metges i cirurgians 1831. Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nissagues de sanitaris.

INTRODUCCIÓ

TRANSCRIPCIÓ DELS DOCUMENTS (i Comentaris)

1. El abajo firmado cursó la Cirujía en el Rl. Collegio de Barna. y fue recibido 
de Cirujano Romancista en el mismo Rl. Collegio el dia veinte y uno del mes de 
Mayo de 1816. Mataró 22 de octubre de 1831. – Ignacio Martinell –

*. Aquest treball, i els altres tres junts, en la mateixa línea d’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya de l’any 1831, formen part d’una línea de recerca unitària. Les referències bibliogràfiques 
no assenyalades específicament dins el text es troben al DBMC. V. Calbet Camarasa, Josep M; Corbella 
Corbella, Jacint: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans”, Barcelona (Seminari Pere Mata, UB; 
Fundació Salvador Vives Casajuana), 1981-1983, (1a. edició) 3 vols, i a la segona edició, en procés 
de revisió. Es troba a la pàgina web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (publicacions). 

(*)
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Es correspon amb MARTINELL i PALAU, Ignasi. N. a Corçà (Baix Emp.) l’11 
de novembre de 1785. Practicant a l’exèrcit des del 1811 al 1815. Graduat en 
cirurgia el 1816. Exercí a la Bisbal d’Empordà i a Mataró. Casat amb Teresa 
Rovira, del Creixell. (AGHUB)

2. A los catorce de Junio de mil ochocientos y quince, tomé el grado de 
Licenciado en Cirugía Médica en Real Colegio de Barcelona. Mataro diez y ocho 
de Octubre de mil ochocientos treinta y uno. – Juan Desumvila ---

Es correspon amb: DESUMVILA GODALL, Joan. N. a Taradell (Osona) c. 1790. 
Batxiller en filosofia el 1814, batxiller en cirurgia mèdica el 1815 i el mateix 
any es va llicenciar. El 23 de juny de 1815 es va casar a B. amb Rosa Bonet 
Guardiola. El seu germà Pere també va fer estudis de cirurgia. (AGHUB / Arxiu 
del Pi) – Germans seus van ser també: 

DESUMVILA GODALL, Bonaventura. N. a Taradell (Osona) c. 1795. Batxiller en 
filosofia el 1818 i el mateix any era batxiller i llicenciat en cirurgia mèdica. (J. Ma.)

DESUMVILA GODALL, Jaume. N. a Taradell (Osona) c. 1797. Germà de l’anterior. 
Cirurgià romancista d’un examen revalidat el 1822. (J. Ma.)

3. El dia cinco Noviembre de mil ochocientos diez y ocho, yo el infrascrito, 
obtube el grado de Licdo en Cirugía Médica en el Rl. Colegio de Barcelona, y 
consecuente con ello egerzo la facultad con toda la amplitud de mis atribuciones. 
Mataro Octubre once de mil ochocientos treinta y no --- Antonio Malgá ---

Es correspon amb: MALGÀ i MONTANER, Josep Antoni. N. a Balaguer (Noguera) 
el 3 de setembre de 1789. Fill del cirurgià Antoni Malgà i Baró. Féu les pràctiques 
a Balaguer amb el cirurgià Josep Casals (1806-1807). Batxiller en filosofia el 
1815. Llicenciat en cirurgia mèdica el 1818 i en medicina el 1843. Residí a 
Mataró. (AGHUB)

4. El infrascrito digo: que después de haver cursado seis años en el Rl. Colegio 
de Cirujía de Barcelona obtuve el grado de Licdo a los 18 Novibre de 1819. 
Mataró 20 Octubre de 1831 --- Jayme Pou ---

No l’hem trobat amb el cognom de Pou. Atès que les fonts són sempre manuscrites, 
es podria correspondre amb: --- PONS i Torrent, Jaume. Cirurgià documentat a 
Mataró, el 1842. (AGHUB) i també a RAMC, 1840/22/144)

5. El abajo firmado después de haver cursado la Cirujía Médica en el Rl. Colegio 
de Barna obtuvo el grado Licencdo a 30 Octbre de 1815 en dicha facultad que estoy 
exerciendo en la preste Ciudad: Mataró 22 dicbre de 1831 – Anto Belllloch---

De la mateixa nissaga poden ser:

 (1) BELL·LLOCH ROIG, Anton. N. a Banyoles (Pla de l’Estany) el 1772; m. 
a Mataró el 7 de gener de 1847. Cirurgià romancista de dos exàmens, graduat 
a B., l’any 1794. S’establí a Mataró. El 1812 obtingué el títol de llicenciat en 
cirurgia mèdica. Examinador de cirurgians a Argentona fins acabada la guerra del 
Francès. Casat l’agost de 1800 amb Semproniana Griver, filla del cirurgià Sadurní 
Griver. (AGHUB) --- Podria ser el mateix que (-1) BELL·LLOCH BELL·LLOCH, 
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Antoni. Batxiller en filosofia i llicenciat en cirurgia mèdica el 1812. Examinador 
d’estudiants de cirurgia. (546, pàg. 170) (amb error o confusió en el segon 
cognom). 

(1 b) BELL·LLOCH ROIG, Francesc. N. a Banyoles (Pla de l’Estany). Cirurgià 
romancista de dos exàmens, graduat a B., el 1779. Autor de la memòria Absceso 
urinoso (1782). (179) 

(2) BELL·LLOCH GRIVER, Antoni. N. a Mataró (Maresme) el 12 de maig de 
1807. Fill del cirurgià Anton Bell·lloch Roig. Estudià a les Escoles Pies de Mataró. 
Batxiller en filosofia el 1827 i en medicina el 1830. Llicenciat el 1832. Exercí a 
Mataró. Autor dels manuscrits enviats a la R. Acadèmia Relación anatómica de 
un Cabrito Bicípete que nació en los alrededores de la ciudad de Mataró y cuyas 
cabezas y cuellos eran exactamente iguales en conformidad, volumen y pecas 
(1835), Memoria concerniente a la rotura del conducto salival de Estenon que 
cedió a beneficio de la compresión ejecutada por medio de una lámina de 
plomo (1835), Memoria de la cura de un Vocio por medio del Yodo sólido (s.d.) 
i una memòria sobre una malaltia adinàmico-atàxica, curada amb el sulfat de 
quinina. (59, pàg. 270)

(2 b) BELL·LLOCH GRIVER, Llucià. N. a Mataró (Maresme) el 19 de juny de 
1801. Germà de l’anterior. Batxiller en filosofia el 1817 a les Escoles Pies de 
Mataró. Batxiller en cirurgia el 1822. (AGHUB)

(2 c) BELL·LLOCH GRIVER, Nicolau. N. a Mataró (Maresme) el 17 d’octubre 
de 1824. Batxiller en arts el 1842, batxiller en medicina el 1847 i llicenciat 
el 1849, any en què presentà la tesina Qué procedimiento operatorio es más 
seguro para la curación radical del hidrocele. També féu estudis a la facultat de 
farmàcia. (AGHUB)

També hi ha una nissaga de Bell·lloch amb exercici a Banyoles, en dates anteriors. 

6. El abajo firmado: en virtud de la orden que recibí del Bayle, y de lo que 
nos manda en el Capítulo veinte y nueve artículo primero de ordenanza, que 
nos dice que en ninguno de los pueblos del dominio de S.MN. que ninguno 
ejerza la ciencia de curar sin presentar ante las justicias el correspondiente 
título despachado por la Rl. Junta superior gubernativa de Medicina y Cirugia; 
todo esto habiéndolo verificado por la orden dada, y al mismo tiempo también 
grado, tiempo y Colegio en que an cursado, y por lo mismo doy la presente en 
que recibí el grado de Cirujano romancista, el dia once de Octrubre del año mil 
ochocientos veinte y nueve en el Rl. Colegio de Barna. Doy la presente en Premiá 
a 31 de octubre de 1831. --- Narciso Rafart Cirujano --- 

Probablement es correspon amb: RAFART i FREIXES, Narcís. N. a B. el 12 de 
juliol de 1808. Inicià estudis de cirurgia el 1823. Encara exercia a Vilassar de 
Dalt el 1865. Casat amb Maria Verdaguer i Malla. (AGHUB). Fill seu va ser: 

RAFART i VERDAGUER, Antoni. N. a Vilassar de Dalt (Maresme) el 23 de juliol 
de 1851. Fill del cirurgià Narcís Rafart i Freixes. Batxiller a B. el 1870 i llicenciat 
en medicina el 1881. (AGHUB)
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Amb el mateix cognom i una mica posteriors són: 

RAFART i ROS, Blai. N. a Pineda de Mar (Maresme) el 3 de febrer de 1818. Féu 
estudis a l’Escola de la Junta de Comerç. Batxiller en medicina el 1843. Autor de 
la memòria Virtud antihemorrágica de la ergotina. (561, 483)

RAFART i CASTANY, Sebastià. N. a Premià de Mar (Maresme) c. 1835. Batxiller 
en filosofia el 1852, batxiller en medicina el 1858 i llicenciat el 1859. Residí a 
Vilassar de Dalt. (AGHUB)

7. Franco Campins tomé el grado de Licenciado en Ciruguia en Barcelona en el 
dia dos de Abril de mil ochocientos dies y nueve. El título se libró en Madrid a 
los Quince del mismo mes y año fue registrado en el folio diez y seis del libro 
de los Licenciados nº dies y cinco. El mismo tomo , el grado de Dr. en Ciruguia 
Medica en Barcelona el dia veinte y nueve de Mayo del año mil ochocientos dies 
y nueve y se le libró el Titulo de Madrit a los veinte y uno de Junio del mismo 
año, consta en el libro de los Doctores en el folio tres nº treinta y seis. El mismo 
fue examinado y aprobado de la facultad de Medicina en Barcelona, en el dia 
veinte y siete de Junio del año mil ocho cientos veinte y uno, y el título se le 
libró en Madrit alos veinte y seis del mismo mes del año mil ocho ciento veinte 
y quatro, fue registrado en el folio cincuenta y siete del libro correspondiente nº 
tres cientos sesenta y nueve. – Franco Campins ---

Es correspon amb: CAMPINS i PONSIRENAS, Francesc. N. a Vilassar de Dalt 
(Maresme) c. 1795. Batxiller en filosofia el 1815. Llicenciat i doctorat en cirurgia 
mèdica el 1819. (546, pàg. 130) – De la mateixa nissaga deuen ser: 

CAMPINS, Gaspar. M. a Vilassar de Dalt (Maresme) el 1747. Metge documentat 
a Vilassar de Dalt des del 1713. Casat el 19 de setembre de 1715 amb Maria 
Àngela Carbonell. (547, pàg. 78 / ACB)

CAMPINS, Pau. N. a Vilassar de Dalt (Maresme); m. a Vilassar de Dalt el 1792. 
Fill del metge Gaspar Campins. Batxiller en medicina, a Osca, l’any 1746. (547, 
pàg. 78). Probablement sigui el mateix que: CAMPINS i CARBONELL, Pau. N. 
a Vilassar de Dalt (Maresme). Doctor en medicina casat el 31 de maig de 1750 
amb Rosa Pujol Berrocada. (ACB)

CAMPINS, Josep. N. a Vilassar de Dalt (Maresme). Fill del metge Pau Campins. 
Graduat a Cervera, l’any 1776. Documentat fins el 1797, a Vilassar de Dalt. 
Casat el 23 de novembre de 1780 amb Antònia Valls. (547, pàg. 78 / ACB)

8. Para dar cumplimiento a una orden del M.Y. S. Gobr. Militar y político de 
esa ciudad y Partido sobre haber de presentar a V. una nota firmada de puño 
propio en que exprese la Universidad, Colegio, & en que los facultativos de este 
han estudiado, como igualmente la graduación que tienen, digo a V. que tiene 
la carrera teórico práctica de médico y cirujano en el Rl. Colegio de Medicina 
y cirugía de Barcelona fui licenciado en ambas facultades en el mismo Rl. 
Colegio el dia once del mes de Octubre del año mil ochocientos veinte y ocho 
según así consta del Titulo, registrado al folio 2 del libro correspondiente nº 24 
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conforme lo vio V. dos años atrás cuando se lo presenté. Dios gde. A V. ms as. 
Tiana 2 de Nove de 1831. – Juan Buixó y Vilaró. 

Es correspoon amb : BUIXÓ VILARÓ, Joan. N. a Tiana (Maresme) el 27 de maig 
de 1797. El 1825 era batxiller en arts al R. Col·legi de Cirurgia. Féu estudis 
a l’Escola de la Junta de Comerç. Batxiller en medicina el 1826 i llicenciat el 
1828. Exercí a Tiana. Casat amb Josepa Font Gallifa. (AGHUB) --- Fill seu va ser: 

BUIXÓ FONT, Joan. N. a Quel (Logronyo) el 18 de juny de 1836; m. a la Garriga 
(Vallès Or.) el 18 de maig de 1904. Fill del metge Joan Buixó Vilaró. Batxiller en 
filosofia el 1850, batxiller en medicina, el 1857 i llicenciat el 1859. Doctorat el 
1869 amb la tesi Exposición e historia crítica del principio terapéutico de los 
contrarios. Metge militar. (D. de B. 18-V-1904)

9. Consecuente con lo dispuesto por el Caballero Gobr. De Mataró y su partido 
sobre haber de pasar a V. nota firmada que exprese el Colegio que he estudiado 
y en el que recibí mi graduación &, digo a V. que estudié en el Rl. Colegio 
de Cirugia de Barña. y fui aprobado de cirujano en el mismo Rl. Colegio el dia 
quince de febrero del año mil sistecientos ochenta y uno, cuyo título se halla 
notado en el Libro de Recepciones folio. 179, numº 555. Dios gue a V. ms as. 
Tiana 7 Nove 1831 --- Pedro Juan Simon Cirugº --- 

Probablement sigui el mateix que: SIMON, Pere Joan. Cirurgià casat el 2 de 
desembre de 1779 amb Eulàlia Perramon. (ACB) -- Amb noms i època semblant 
hi ha: SIMON, Pere. N. a Verges (Baix Emp.). Batxiller en medicina, a Osca, 
l’any 1790. Exercí a Badalona. Casat el 10 de setembre de 1792 amb Teresa 
Unyó. (309) 

10. Dn Juan Faura Cirujano de Alella, Corregimiento de Mataró. En contestación 
del oficio del 24 Octubre de 1831 le participo lo siguiente, cursado seis anyos 
contando no más de cinco examinado de Cirujano Romancista y el titulo 
expedido a diez días del mes de Setiembre de mil ochocientos diez y ocho, por 
Dr. D. Agustín Fruto, Dr. D. José Maria Turlan, Dr. D. Francischo X. Balmis, Salvio 
Ylla y Miguel Gutierres de Caviedes, Srio. Y entregado a mis manos por el Dr. D. 
Antonio Mÿner Srio del R. Colegio de Medicina y Cirujia y haberle presentado 
la bolsa portátil con sus instrumentos correspondientes, los trócares y argalias 
y las Obras siguientes: Anatomia de Juan de Dios (¿), Curso completo de Bell, 
Medicina Práctica de (¿), Tratado de Partos de Navas, y Tratado de Vendages de 
Canivell. Repito examinado en el Rl. Colegio de Cirugía Médica de Barcelona 
y aprobado el dia veinte y cinco del mes de Agosto del anyo 18108 (sic) por el 
Dr. D. José Soler. El Dr. D. Antonio Mayner. El Dr. D. Antonio Sangerman. El Dr. 
D. Juan Ribot. El Dr. D. Jose Torner . Y el Dr. D. Ignacio Ameller. Dios ge a V, ms 
as. Alella 20 de noviembre de 1831. (no hi ha signatura)

Es correspon amb: FAURA i CASAJOANA, Joan. N. a Alella (Maresme) c. 1796. 
Fill del cirurgià Pere Faura i Barris. Cirurgià romancista revalidat el 1818 i el 
mateix any documentat a Vic. Anys més tard (1830) exercia al seu poble nadiu. 
Casat amb Teresa Cladellas Sales. (AGHUB)
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FAURA i CASAJOANA, Josep. N. a Vic (Osona) c. 1788. Germà de l’anterior. 
Batxiller en arts el 1806, batxiller en cirurgià mèdica el 1811, i llicenciat a Vic, el 
1813. També els seus germans Pere i Salvador van fer estudis de cirurgia. Casat 
el 28 de febrer de 1813 amb Anna Serra i Tallada. (G. V, pàg. 236)

FAURA i CLADELLAS, Joan. N. a Alella (Maresme) el 22 de novembre de 1830; 
m. a B. el 4 de juliol de 1887. Fill del cirurgià Joan Faura Casajoana. Batxiller 
en filosofia a les Escoles Pies de Mataró el 1849. Metge cirurgià. Autor de Nuevo 
manual de homeopatía doméstica, reducida a la mayor parte de las afecciones 
que se padecen en las Antillas, para uso de las familias (B. Imp Her. Pau Riera, 
1865, 94 pp.). Casat amb Avel·lina Rios Berrios. (59, 1, pàg. 574 / D. de B. 5-VII-
1887, pàg. 8.021)

FAURA CLADELLAS, Josep. N. a Alella (Maresme) el 25 d’abril de 1847. Germà 
de l’anterior. Batxiller a B. el 1866 i llicenciat en medicina el 1871. (AGHUB)

FAURA BARRIS, Pere. N. a Prats de Molló (Vallespir). Fill de cirurgià. Cirurgià 
romancista d’un examen graduat el 1786 i de dos exàmens el 1790. Casat el 4 de 
gener de 1787 amb Maria Antònia Casajoana i Mandri. (J. Ma. / ACB). Era el pare 
dels cirurgians Joan i Josep Faura Casajoana 

11. Dn. José Planas y Casas, Licenciado en ambas Facultades fue examinado en 
los días diez ÿ siete, veinte ÿ veinte ÿ de octubre de 1828. Se le libró el Diploma 
en Madrid a once de Diciembre de 1828. Está domiciliado en Barceloneta. – J. 
Planas --- 

Sense altres dades

12. El abajo firmado fue graduado de Licenciado en Cirugía Médica el dia 15 
Dbre de 1820 en el Rl., Colegio de Cirugía y Medicina de la Ciudad de Barcelona. 
San Ginés de Vilasar a los 30 Octubre de 1831. –Licdo Juan Corta (¿) – 

-- Potser pugui coincidir (si més no en les dates) amb: COSTA GENER, Joan. N. 
a Vilobí d’Onyar (Selva) el 18 d’agost de 1791. Fill de l’apotecari Narcís Costa 
Roure, i nét del cirurgià Benet Costa. Féu les pràctiques quirúrgiques de 1806 
a 1808 a Figueres, amb Ramon Coma. Batxiller en filosofia el 1819, batxiller 
en cirurgia mèdica el 1820 i en medicina el 1827. Un cop revalidat de cirurgià 
romancista, passà a cirurgià llatí, el 1819. (AGHUB)

13. El abajo firmado después de haber cursado la Cirugía en el Rl Colegio de 
Barña fui aprobado de Cirujano y expedido titulo en el dia once de febrero de 
mil setecientos ochenta y nueve. S. Ginés de Vilassar dia 31 8bre de 1831. 
--- Antonio Domenech ---

Sembla que es correspon amb: DOMÈNECH ARNAU, Antoni. N. a Sant Pol de 
Mar (Maresme) el 2 de març de 1764. Fill del cirurgià Ramon Domènech. Féu 
les pràctiques quirúrgiques amb Francesc Colomé Bruguera, de Mataró. Cirurgià 
romancista d’un examen revalidat el 1789. (AGHUB)
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14. El abajo firmado después de haber cursado la Cirugia en el Rl. Colegio de 
Barña fui aprobado de Cirujano en el dia quatro de Diciembre de mil ochocientos 
y quatro y se me libró titulo de tal en doce del mismo Mes y año por la Junta 
Superior Gubernativa de la Facultad de Cirugia del Reyno en S. Lorenzo. S. 
Ginés de Vilassar dia 31 8bre de 1831. – Felix Ximenes – 

15. Lugar de Argentona. El infrascrito Cirujano del presente lugar. Certifica que 
en el veinte y uno Mayo de 1819 se le expidió el título de Cirujano Romancista 
en Madrid, habiendo sido alumno del Rl Colegio de Cirugia de Barcelona desde 
el año 1814. Y para que conste & --- José Ximenez y Remongás --- 

Es correspon amb: XIMÉNEZ RAMONGÀS, Josep. N. a Sort (Pallars Sob.) 
el 6 d’abril de 1790. Fill del cirurgià Francesc Ximenes (sic) i Duat. Féu les 
pràctiques quirúrgiques, a Peramea, amb Alonso Argullós. Cirurgià revalidat el 
1819. (AGHUB) – El seu pare és: 

XIMENES i DUAT, Francesc. N. a Sort (Pallars Sob.) el 3 de febrer de 1736. Fill 
del cirurgià Francesc Ximenes. Cirurgià documentat a Sort. Casat en primeres 
núpcies amb Magdalena Boher i Duat, filla del doctor en medicina Celdoni Boher, 
i en segones núpcies amb Francesca Ramongàs i Font. (AGHUB). De la seva 
nissaga, d’origen pallarès, i pàssada en una branca al Maresme, devien ser: 

XIMENES de GERALT, Alexis. N. a Sort (Pallars Sob.) el 12 de desembre de 
1802. Fill del cirurgià Marian Ximenes Boher. Féu les pràctiques quirúrgiques, a 
Vilassar de Dalt, amb Feliu Ximenes Boher. Cirurgià sagnador revalidat el 1832. 
(AGHUB)

XIMENES i BOHER, Feliu. N. a Sort (Pallars Sob.) el 3 de març de 1774. Fill del 
cirurgià Francesc Ximenes i Duat. Graduat en cirurgia el 1804. Exercí a Vilassar 
de Dalt. Casat el 4 de gener de 1806 amb Francesca Fauró Gautié. (ACB)

XIMÈNES i BOHER, Marià. N. a Sort (Pallars Sobirà). Germà de l’anterior. Es 
va graduar en medicina, a Cervera, l’any 1790. Exercí a Sort, on el 1820 era 
nomenat regidor. Casat amb Antònia de Geralt i de Grandis. (AGHUB)

XIMENES, Joan. Doctor en medicina documentat el 1701. Esmentat a Mataró, 
el 1747, quan ja era difunt. (JRP, 118).

16. El abajo firmado después de haber cursado la Cirugia en el Rl. Colegio 
de Barña fue examinado y aprobado Cirujano en el dia siete de Diciembre de 
mil ochocientos y quatro y librado el titulo de tal, a favor mio por los Doctores 
Cirujanos de Camara de S.M. Vocales de la Rl. Junta Supr de los Rs. Colegios 
y de la Facultad de Cirugía en todos los Reynos y Señorios de S.M. S.Juan 
de Vilassar dia dos Novbre de mil ochocientos treinta y uno .. Jacinto Marsal 
Cirujano –

Sembla que es correspon amb: MARSAL i MAY, Jacint. N. a Corçà (Baix Emp.) 
el 8 de desembre de 1778. Nét del cirurgià Pius Marsal i fill del sastre Josep 
Marsal. El 1798 residia a Olot. Féu les pràctiques quirúrgiques amb Salvi Martí, 
de Verges. Graduat de cirurgià romancista el 1804. Casat el 19 de desembre de 
1804 amb Francesca Galtés Canyellas. (AGHUB / ACB) -- Cirurgià documentat 
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el 1811 a Vilassar de Mar. Casat amb Francesca Galtés i Caelles. (AGHUB). – I 
probablement també és el mateix: MARSAL, Jacint. “Jove cirurgià” documentat 
a Corçà, el 1778. També exercí a Olot (1799). (CRR, 155)

MARSAL i GALTÉS, Francesc. N. a Vilassar de Mar (Maresme) el 10 d’agost 
de 1811. Fill del cirurgià Jacint Marsal. Féu estudis a l’Escola de la Junta de 
Comerç. Batxiller en medicina el 1837 i llicenciat el 1839. (AGHUB)

Nota: Hi ha també dos altres cirurgians, amb al mateix nom, i d’època anterior 
i lloc diferent:

MARSAL, Jacint. N. a la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Examinat per a exercir la 
cirurgia el 2 de maig de 1658. (Pere Vallribera)

MARSAL Jacint. Cirurgià de les darreries del segle XVII. El seu fill, doctor en 
drets, es va casar a B. el 10 de maig de 1710. (Arxiu del Pi)

17. Certifico yo el abajo firmado como habiendo estudiado por el espacio de seis 
anyos continuos en Rl. Colegio de Cirugia de Barna, fui aprobado y examinado 
por dichos profesores: Dr. Franco Martines, D. Jph. Capdevila, Dr. Franco Borras, 
D. Domingo Vidal, Dn. Josef Torné y D. Esteva Marturia Los quales fui examinado 
de siete exámenes y expedido titulo de tales a favor del infrascrito los que se 
concluyeron el dia diez y siete de Enero de mil siete sientos noventa y dos. Teyá 
y Debre 15 de 1831. --- Franco Marfá Cirujano --- 

Es correspon amb: MARFÀ i ELIES, Francesc. N. a Teià (Maresme) el 7 d’agost 
de 1769. Fill del cirurgià Josep Marfà i Matheu. Cirurgià que féu les pràctiques 
amb el seu pare de 1785 a 1787. Exercí al seu poble nadiu. Casat el 28 de 
desembre de 1792 amb Maria Àngela Bruguera, i en segones noces amb 
Magdalena Marquès el 30 de maig de 1831. (ACB) -- Probablement sigui el 
mateix que MARFÀ i CHIAS, Francesc. N. a Teià (Maresme). Cirurgià romancista 
de dos exàmens graduat el 1792. (J. Ma.). (Aquest segon podria ser Elias, per la 
dificultat d’interpretació de la lletra manuscrita). Fill seu seria:

MARFÀ i BRUGUERA, Josep. N. a Teià (Maresme) el 22 de març de 1794. 
Fill del cirurgià Francesc Marfà i Elies. Cirurgià romancista revalidat el 1815. 
(AGHUB)

De la mateixa nissaga foren, probablement: 

MARFÀ, Francesc. N. a Teià (Maresme) el 12 de novembre de 1701. Exercí la 
cirurgia a Teià. Casat el 26 de març de 1738 amb Maria Matheu i Sala. Encara 
documentat el 1772. (ACB). 

MARFÀ i MATEU, Joan. N. a Teià (Maresme) el 14 d’octubre de 1751. Fill 
del cirurgià Francesc Matheu (sic). Cirurgià romancista d’un examen graduat el 
1782. Exercí a Sarrià (B.). Casat amb Rosa Petri. (J. Ma. / ACB)

MARFÀ i MATHEU, Josep. N. a Teià (Maresme) el 24 de novembre de 1739. 
Germà de l’anterior. Cirurgià que exercí a Teià, i a Vilassar de Mar. Casat el 30 
de gener de 1764 amb Maria Elies, i en segones núpcies el 31 de desembre de 
1776 amb Maria Riera, vídua. (ACB) – Fill d’aquest fóra:
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MARFÀ, Pau. Cirurgià documentat a Vilassar de Mar, el 1780. (547, pàg. 92)

18. Relacion de lo baxo firmado. Don Jose Marfá y Bruguera hacemos ha saber 
qe lo referido don Jose Marfá, natural de sant Pedro del Masnou diosesis de 
Barcelona ha sido examinado en el real Colegio de Cirugia Medica de Barna por 
el grado de licenciado en Cirugia y fue aprobado en dicho Colegio de Barcelona 
el dia seis del mes de Octubre de mil ochocientos y quince, y fue refrendado 
en Madrit a diez y nueve de dicho mes de octubre de mil ochocientos y quince. 
Y para que conste lo presente. Masnou a ocho de noviembre mil ochocientos 
treinta y uno. --- Jose Marfa Cirujano --- 

Es correspon amb: MARFÀ i BRUGUERA, Josep. N. a Teià (Maresme) el 22 
de març de 1794. Fill del cirurgià Francesc Marfà i Elies. Cirurgià romancista 
revalidat el 1815. (AGHUB)

19. Nota. D. Franco Arnau y Gavañach, natural de la diócesis de Urgel fue 
aprobado en la Facultad de Medicina el dia 22 de junio de 1822 en el Rl. 
Colegio de Medicina, o sea Escuela Especial de la Ciencia de curar a los 
hombres, de Barcelona. Se le libró el título de licenciado en medicina en 24 de 
enero de 1829 por los S.S. Medico Cirujanos de Cámara con Ejercicio del Reÿ 
N.S. y Vocales de la Real Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios 
de Medicina y Cirugia. Firmado: Dr. D. Agustín Frutos, Dr. D. José Maria Turlan. 
D.D. Pedro Castelló, Dr. D. Damian Perez Secreto ÿ por hallarse ÿa indispuesto 
no firmó D. Marcelo Sanchez Reboto (¿) lo que expresaron en Nota. Registrado 
al folio 124 del libro correspondiente nº 1270. (no hi ha signatura). 

Es correspon amb ARNAU GAVANYACH, Francesc. N. a Alp (Cerdanya) c. 1798. 
Batxiller en medicina a Cervera el 1822 i el mateix any es va llicenciar. (J. Ma.). 
Germans seus foren: 

ARNAU GAVANYACH, Antoni. N. a Alp (Cerdanya) el 28 d’abril de 1787. Fill 
del cirurgià Francesc Arnau Saleta. Ingressà al R. Col·legi de Cirurgia el 1804. 
(AGHUB)

ARNAU GAVANYACH, Josep. N. a Alp (Cerdanya) el 15 de setembre de 1792. 
Germà dels anteriors. El 1807 inicià estudis al R. Col·legi de Cirurgia. (AGHUB)

ARNAU SALETA, Francesc. Cirurgià que exercí a Alp a les darreries del segle XVIII 
(1787). Casat amb Magdalena Gavanyach Sunyer. (AGHUB) – Seria el pare dels 
tres anteriors. 

20. Yo abajo firmado recibí el título de Sangrador por el Real Colegio de Cirugía 
de Barcelona el dia veinte y siete del mes de enero de mil ochocientos diez y 
siete. Mataró 19 octubre de 1831. – Juan Cármini ---

Es correspon amb: CARMINI POCH, Joan. N. a B. c. 1788. Cirurgià sagnador 
revalidat el 1817. (J. Ma.)

21. Llavaneras. Curso los siete años de la facultad en el Rl. Colegio de Medicina 
y Cirugia de Barcelona, y en dicho Rl. Colegio tomó el grado de licenciado en 
Medicina y Cirugia a 21 de 7bre de 1831, el abajo firmado --- Juan Vieta y 
Sastre --- Con certificación librada del Rl. Colegio en 31 de 8bre de 1831. 
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Es correspon amb: VIETA i SASTRE, Joan. N. a Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme) el 3 de maig de 1799; m. a Sant Andreu de Llavaneres el 6 de gener 
de 1876. Fill de l’apotecari Joan Vieta i Catà i de Maria Paula Sastre. Féu estudis 
a l’Escola de la Junta de Comerç i el 1817 ingressà al R. Col·legi de Cirurgia. 
Llicenciat i doctorat en medicina el 1830. (D. de B. 1876, febrer, pàg. 1.353)

VIETA i CATÀ, Ignasi. N. a Caldetes (Maresme). Doctor en medicina casat el 23 
de desembre de 1745 amb Anna Sans i Saurí. (ACB).

VIETA i SANS, Francesc. N. a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). Graduat, a 
Cervera, el 1775. Casat amb Raimunda Arquer. (28, 1976, VI, pàg. 4)

22. Yo el abajo firmado digo que después de ganados los cursos de Medna 
en la Universidad de Cervera y Bachillerado en la misma obtuve el grado de 
Revalida en 17 Agosto de 1810 del Dr. Dn Fraco Santpons y Protomédico del Exto 
en Tarragona: posteriorte el titulo de Licenciado por la Junta Supr Gubernativa 
de Medna y Cirugia en 11 de Marzo de 1830. Mataró 23 de octubre de 1831. 
--- Ramon Vieta y Arqué ---

Altres metges o cirurgians amb el cognom Vieta, en temps semblant a la mateixa 
comarca: 

VIETA, Dídac. M. a Mataró (Maresme) el 12 de maig de 1709. Fill del notari 
Joan Vieta. Cirurgià documentat des del 1653 i a Sant Andreu de Llavaneres el 
1699. Casat amb Maria Rovira i en segones núpcies el 28 de juliol de 1703 amb 
Maria Àngela Sala i Camís, vídua de Josep Trias. També hem trobat un Dídac 
Vieta, cirurgià casat a B. el 22 de febrer de 1658 amb Coloma. (JRP, 98 / ACB)

VIETA, Dídac. Cirurgià vidu de Sant Andreu de Llavaneres casat a B. el 13 de 
gener de 1693 amb Maria Cases i Nonell. (ACB)

VIETA, Dídac. Cirurgià casat el 29 de gener de 1727 amb Margarida Arnau i 
Maynou, de Sant Andreu de Llavaneres, en segones núpcies el 19 d’agost de 
1735 amb Maria Anglada i Soler, de Santa Agnès de Malanyanes, i en terceres 
el 12 de gener de 1737 amb Teresa Pau, de Sant Andreu de Llavaneres. (ACB)

VIETA, Joan. M. a Mataró (Maresme) el 1681. Doctor en filosofia i en medicina. 
(JRP, 128)

VIETA, Joan. Metge que el 1821 s’oferí per anar a treballar al llatzeret de B. (J. 
L. Ausín)

VIETA i SAVALL, Francesc. Metge documentat a Sant Andreu de Llavaneres el 
1804. (Arxiu Ardiaca, Llig. Sanitat IX-24)

VIETA i GIBERT, Pere. N. a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el 23 de maig 
de 1778; m. el 7 d’octubre de 1856. Fill del cirurgià Antoni Vieta i Galceran. 
Cirurgià llatí revalidat el 1804, i llicenciat en cirurgia mèdica el 1817. Ajudant 
del doctor San German. El 1810 donà classes de cirurgia a Tarragona, i el 1812 
passà a Vic. El 1814 era catedràtic de física experimental a l’Escola de la Junta 
de Comerç. El 1815 era primer ajudant de VIETA, Ramon, Metge, registrat al 
partit de Mataró l’any 1840 (RAMC, 1840/22/144)
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23. Yo el abajo firmado Certifico: Que después de haver cursado la Medicina en 
la Universidad de Huersca, fui graduado de la dicha Facultad en la de Zaragoza, 
y revalidado en el Real Prothomedicato de Cathaluña a los quatro Julio de 1798, 
siendo su Presidente el Dr. Dn. Pedro Güell. Para qe conste firmo la presente en 
Teyá á los dos días del mes de Novbre de 1831. --- Juan Rubís Médico -- 

Es correspon amb: RUBÍS, Joan. Metge documentat a Teià (Maresme) entre 
1790 i 1800. (Arxiu Ardiaca, Llig. Sanitat VIII-2, pàg. 203)

24. En 13 Noviembre de 1816 se me libró el diploma de Médico por la Rl. 
Junta Supr. Gubernativa de medicina del Reyno. San Juan de Vilasar 1º Novbre 
de 1831. – Franco Balcells – (Cap altra data)

25. Nota. Yo Pedro Guinart recibí el grado de Licenciado o Licenciatura en la 
Facultad de Medicina en el dia diez y siete de Junio de mil ocho cientos y seis 
en la Rl y Sertoriana Universidad y Estudio General de Huesca del Reyno de 
Aragon. Argentona hoy dia dos de noviembre de mil ochocientos treinta y uno 
– Pedro Guinart – 

Es correspon amb: GUINART i BASIA, Pere. N. a Ridaura (Garrotxa). Batxiller 
en medicina a Osca, el 1802 i revalidat el 1806. Casat el 30 de gener de 1807 
amb Teresa Soler i Terrat, de Mataró. (ACB) --- Fill i néts seus foren: 

GUINART SOLER, Camil. N. a Mataró (Maresme) c. 1810. Fill del doctor en 
medicina Pere Guinart i Basia. Batxiller en filosofia el 1831, batxiller en medicina 
i cirurgia el 1836 i llicenciat el 1837. Exercí a Argentona i més tard a B. (1884). 
Casat amb Josepa Tarrés. (AGHUB)

GUINART TARRÉS, Camil. N. a Argentona (Maresme) c. 1833. Fill del metge 
Camil Guinart Soler. Batxiller en filosofia el 1863, batxiller en medicina el 1867 i 
llicenciat el 1868. Doctorat a l’any següent amb la tesi Del croup. Existe específico 
conocido para su curación ?. També fou llicenciat en ciències. (AGHUB)

GUINART TARRÉS, Francesc. N. a Argentona (Maresme) el 13 de juny de 
1850. Germà de l’anterior. Batxiller a B. el 1869 i llicenciat en medicina el 
1881. (AGHUB)

26. El abajo firmado fue graduado de Dr. en Medicina en la Rl y Pontificia 
Universidad de Cervera, cuyo diploma le fue espedido en veinte y dos de Febrero 
de mil ochocientos (sic) noventa y cinco. Mataró 27. Diciembre de 1831. – Josè 
de Calasanz Tuñí y Font --- 

Probablement es correspon amb: TUNYÍ, Josep Calassanç. N. a Mataró (Mares-
me), es va graduar, a Cervera, l’any 1795. Féu oposicions per a entrar, com a 
metge, a l’hospital de la Santa Creu, de B. El 7 de febrer de 1803, va presentar 
a la R. Acadèmia de Medicina Observación de calenturas intermitentes curadas 
con el arsenito de potasa. Encara documentat a Mataró el 1854. (241/54, pàg. 
236) --- Probablement el seu segon cognom era Font. -- Els seu pare seria:

TUNYÍ i BAIHAL, Miquel. N. a Argentona (Maresme). Graduat en medicina, 
a Osca, l’any 1765. Exercí a Mataró i, l’any 1791, consta com a “soci íntim”, 
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de la R. Acadèmia de Medicina. L’any 1771 hi va presentar la comunicació: 
Observación de una calentura. Casat amb Antònia Font. (309)

TUNYÍ, Marc. N. a Mataró (Maresme). Batxiller en Medicina, a Osca, l’any 1777. 
També graduat, a Osca, el 1778. (309). Probablement fill seu era:

26. El infrascrito después de haber estudiado en las Universidades de Cervera 
y Valencia los quatro años de Ynstituciones Medicas siguió los dos años de 
Clínica Interna en el Rl Colegio de Medicina y Cirugía de Barña y graduado en 
dicho establecimiento el dia diez Nbre del año 1831. Mataró 27 Dbre de 1831. 
--- José Calasanz Tuñí y Carbonell – (veure num. 30)

27. El infrascrito despues de ganados los cursos de Medicina en la Universidad 
de Cervera en cinco Julio de mil ocho cientos y seis fue condecorado por la 
misma con el grado de Dr. en la propia Facultad. Con fecha diez y seis Mayo 
de mil ocho ciento y siete la Junta Superior Gubernatiba del Reyno le libró el 
competente titulo de Médico que tenia solicitado al Rl Protomedicato de esta 
Provincia y en el exercicio de su profesión se ha circunscrito a las facultades 
que dicho título le concede. Mataró 16 Obre de 1831 --- Dr. Pedro Rabassa ---

Probablement es correspon amb: RABASSA i ROIG, Pere. N. a Calella (Maresme) 
el 27 de juny de 1781. Féu estudis de filosofia, a Cervera, entre 1797 i 1799. 
El 1800 ingressà al R. Col·legi de Cirurgia. Exercí a l’hospital de Mataró. Casat 
el 14 de setembre de 1813 amb Maria Pilar Camin Bonet, de Mataró. (AGHUB 
/ ACB) 

RABASSA i CAMIN, Agustí. N. a Mataró (Maresme) el 24 de setembre de 1825. 
Fill del metge Pere Rabassa. Inicià medicina el 1840. (AGHUB)

28. El que abajo firma recibió el grado de Licenciado en Medicina el dia diez 
ÿ nueve de Noviembre del año 1827 en el Rl Colegio de Medicina y Cirugia de 
Barcelona. Ejerce la Facultad de Medicina en todas sus partes. Mataró 14 8bre 
de 1831. --- Joaquin Pascual ÿ Ravell --- 

Es correspon amb: PASCUAL i RAVELL, Joaquim. N. a Argentona (Maresme) el 
6 de novembre de 1802. Fill del farmacèutic Pere Pascual i Carbonell. Batxiller 
en filosofia el 1825, batxiller en medicina el 1827 i llicenciat el 1828. Autor de 
Observación de un caso de cholera morbus accidental totalmente parecido al 
asiático (1832), i Reflexiones sobre el Magnetismo animal y sus efectos (1844). 
(AGHUB). És el mateix que: PASCUAL, Joaquim. Exercí, a Mataró, a la primera 
meitat del segle XIX. Col·laborà en el “Diario General de Ciencias Médicas”. Autor 
de Observación de un caso de cólera.morbo accidental parecido al asiático 
(1833), Reflexiones sobre el magnetismo animal y sus efectos (1844), El 
agua carbónica de Argentona (1851) i La tisis pulmonar. Consejos prácticos y 
tratamiento de esta cruel enfermedad (B. 1855). (561) 

29. D. Ygnacio Boet y Carbonell natural de la presente Ciudad y domiciliado 
en la misma. Me hallo ejerciendo la Facultad con el titulo de Licenciado en 
Medicina y Cirugia, dado en Madrid a veinte y tres de Noviembre del año de mil 
ocho cientos veinte y nueve; habiendo cursado todos los años en el Rl Colegio 
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de Medicina y Cirugía de Barcelona, en cuyos cinco últimos desempeñé en 
su mismo Hospital los destinos de Practicante Meritorio como también los de 
Colegial interno. Todo a nombramiento de la M. Y. Junta. De lo que doy a V. 
conocimto en virtud de hallarse dispuesto por la Rl Junta Superior Gubernativa 
de Medicina y Cirugía. Mataró 14 Octubre de 1831. --- Ignacio Boet – 

És el mateix que: BOET CARBONELL, Ignasi. N. a Mataró (Maresme) el 25 de 
juny de 1807; m. a Mataró el 3 de gener de 1887. Germà de l’anterior. Batxiller 
el 1825 i llicenciat en medicina el 1829. Metge visitador de naus, a Mataró. 
Ingressà al cos de sanitat militar. L’any 1872, era president de la primera junta 
de govern de la Creu Roja de Mataró. Ho fou durant un any. Metge de sanitat 
marítima. Exercí a Mataró més de cinquanta anys, on fou subdelegat. (D. de B. 
1887, gener, pàg. 262)

Probablement germà seu era: BOET CARBONELL, Francesc. N. a Mataró 
(Maresme) el 4 d’abril de 1821. Féu estudis a les Escoles Pies de Mataró i a 
l’Escola de la Junta de Comerç. Batxiller en arts el 1839 i en medicina el 1845. 
Llicenciat el 1846. Casat amb Concepció Alsina i Tomàs l’1 de març de 1834. 
(46 / Arxiu S. Just i Pastor)

30. Referenciat també en el número 26.

31. Obtengo el título de maestro Sangrador Abiendo sido examinado por el Rl. 
Colegio de Cirujia de Barcelona a los diez ÿ nueve de Febrero de mil ochocientos. 
Mataró ÿ Octubre a 19 del Ano 1831. – ÿo Jaime Pons – 

PONS, Jaume. Cirurgià documentat a Mataró, el 1842. (AGHUB)

Es correspon amb Pons i Torrents, Jaume: Cirurgià registrat al parti de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840/22/144)

32. Digo, el abajo firmado como quedé examinado de Sangrador en el Rl Colegio 
de Barcelona como consta del privilegio que obtuvo del dia veinte y uno Junio 
de mil ochocientos. --- Juan Crehuet ---

Probablement es correspon amb: CREHUET, Joan. Cirurgià casat el 9 de març de 
1796 amb Feliciana Sala, de Mataró. (ACB) --- Fill seus serien: 

CREHUET SALA, Pau. N. a Mataró (Maresme) c. 1808. Batxiller en medicina el 
1842 i llicenciat el 1844. Residí a B. (J. Ma.)

CREHUET SALA, Rafael. N. a Mataró (Maresme) c. 1805. Batxiller en medicina 
i cirurgia el 1829 i llicenciat el 1834. El 1836 sol·licità una plaça de metge 
d’hospital. Fou llicenciat a l’any següent per una hemoptisi. Casat amb Teresa 
Argullós. (J. Ma.) 

33. El abajo firmado digo: Que después de haver cursado la Cirugia en el Rl 
Colegio de Barna los años á mi pertenecientes: obtuve el grado de Cirujano 
Romancista el el 24 Novbre de 1787. Mataró 19 octubre de 1831. – Pedro 
Pons --- (sense més dades)
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*** Hi ha, a més dos fulls apaisats, d’escrit dens, en que juntament amb la 
informació ja descrita s’expliquen alguns detalls personals de 19 d’ells (“estado 
en que se hallan”: casat amb fills (11); casat sense fills (2); vidu (1); o solter (5). 

A la segona taula, més llarga y densa, i de lectura més difícil, amb 34 noms, es 
repeteixen condensades les dades de tipus de títol, dates d’examen i data del titol 
i numeració dels folis de registre. 

En tipus de lletra i cos diferents es posen algunes dades complementàries que 
consten en els articles del DBMC de Calbet i Corbella.

Aquest treball ha tingut el suport d’un ajut del programa de recerca de la Secció de Ciències 
Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

D. Francesc Campins

Argentona D. Josep Ximenez

Barcelona D. Joan Planas
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Llavaneras D. Joan Vieta

Masnou D. Josep Marfá

Mataró D. Antoni Belloch

Mataró D. Hilari Busalleu

Mataró D. Antoni Malgà

D. Ignasi Martinell
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Mataró D. Jaume Pons

Mataró D. Joan Desumvila
Mataró D. Pedro Pons

Mataró D. Ramon Vieta

Mataró D. Joan Carmini

Premià D. Narcís Rafart
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Mataró D. Pedro Pons

Sant Joan de Vilassar D. Jacint Marsall

Teià D. Francesc Marfrà

Tiana D. Joan Buixó

Teià D. Joan Rubís

Sant Genís de vilassar D. Antoni Domènech

Tiana D. Pedro Juan Simon
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CIRURGIANS DEL PARTIT MÈDIC DE TORTOSA. 1831. DADES I SIGNATURES1 

GALLEGOS i PANIELLO, Àngels; XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc  
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Grup Arxiu Històric Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’aporten dades sobre 26 cirurgians censats en el partit mèdic de Tortosa (terres 
del Baix Ebre) de l’any 1831, submistrades pels propis cirurgians, a requeriment dels 
Subdelegats de Partit, i de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El documents 
estan a l’Arxiu Històric de la RAM. És el partit mèdic del que hi ha més dades juntes de 
cirurgians en un mateix lligall, (AH-RAMC, lligall 9, any 1831, doc. 115). La ciutat on hi 
ha més cirurgians és la de Tortosa, cap del partit, amb 4; a Alcanar n’hi ha 3; a Cherta, 
La Cènia, i Galera, n’hi ha 2, i en altres 11 llocs, un de sol. 

PARAULES CLAU: Terres de l’Ebre. Tortosa. Cens cirurgians 1831. Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. Cirurgians llatins, Romancistes, Sagnadors. 

INTRODUCCIÓ

Aquest treball està en la línia de recerca sobre imatges dels metges i cirurgians de 
Catalunya a la primera meitat del segle XIX, abans de l’aparició de la fotografía, on 
la resta gràfica més freqüent és trovar algún manuscrit, o si més no la signatura. 
El material de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(AH-RAMC) és important com a font de dades i imatges en aquest sentit, tot i que 
la majoria de documents que es podrien esperar ja no es conserven. De la majoria 
d’ells en tenim poques dades afegides i l’interès més important l’aportació de les 
signatures. És dóna la transcripció dels documents, (en lletra cursiva (Calibrí, 
12) i a seguit de cada autor es fa un petit comentari sobre altres aspectes, si es 
coneixen. (s’imprimeixen en lletra diferent i de cos més petit (Times New Roman, 
11). També s’ha posat en cursiva, per a assenyalar que no es tracta d’un error 
de transcripció, sinó que en el text ja va així. Quan és habitual (p.e. la forma “x” 
abans d’uniformar-la a “j”, es marca una sola vegada). 

Les dades complementàries s’han obtingut principalment de Calbet, JM; Corbe-Calbet, JM; Corbe-
lla, J: «Diccionari Biogràfic de Metges Catalans» (DBMC) Barcelona (Fund. S. 
Vives Casajuana – Seminari Pere Mata) 1981-1983, 3 vols. I de la segona edició 
actualmente en fase de revisió. 

*. Aquest treball, i els altres tres junts, en la mateixa línea d’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya de l’any 1831, formen part d’una línea de recerca unitària. Les referències bibliogràfiques 
no assenyalades específicament dins el text es troben al DBMC. V. Calbet Camarasa, Josep M; Corbella 
Corbella, Jacint: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans”, Barcelona (Seminari Pere Mata, UB; 
Fundació Salvador Vives Casajuana), 1981-1983, (1a. edició) 3 vols, i a la segona edició, en procés 
de revisió. Es troba a la pàgina web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (publicacions). 

(*)

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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TRANSCRIPCIÓ DELS DOCUMENTS

“Lista de todos los Cirujanos Latinos, Cirujanos Romancistas y Cirujanos 
Sangradores, existentes en esta subdelegación que está a mi cargo, mandada 
formar cada tres años, según se ve en el Reglamento general, y en el párrafo 
6º y 7º de la Instrucción remitida por la Real Junta Superior Gubernativa de 
Medicina y Cirugía, a los Subdelegados (¿) y por la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de la Província. 

TORTOSA.

1. D. Ramon Roigé, Dr. en Cirugía Médica, obtuvo el grado en el Real Colegio 
de Medicina y Cirugía de Barcelona el dia 3 de Noviembre de 1807. --- Ramón 
Roigé

* Amb el nom de Ramon ROIGÉ i BORRÁS consta com a nascut a. Margalef 
(Priorat), el 1780. Doctor en cirurgia mèdica a Barcelona l’any 1807, i que fou 
subdelegat de medicina a Tortosa. (AGHUB) --- --- Probablement fill seu era 
Ramon ROIGÉ, Metge cirurgià i subdelegat de Tortosa, el 1843. (G. XXI, pàg. 
160). Cal aclarir que Tortosa és un dels pocs partits que té un subdelegat per a 
medicina i un altre per a cirurgia. 

2. Juan Galí y Sanauja, se recibió de licenciado en Cirugía en 12 de marzo 
del año 1812 en la Subedelegación de Cataluña, y en 14 de julio de 1813, 
se le libró el título en Cádiz por el Tribunal del Protomedicato. En el Colegio 
de Cirugía Médica de Barcelona se recibió de Doctor en el año 1813 y en 14 
Febrero del mismo año se le libró el título por R. Junta. Está autorizado para el 
libre exercicio de la Cirugía en todas sus partes --- Juan Galí --- 

* GALÍ i SANAÜJA, Joan. N. a Tortosa (Baix Ebre) c. 1784. Batxiller en arts el 
1804, cirurgià llatí el 1812 i doctor en cirurgia el 1815. Llicenciat en medicina 
i cirurgia el 1828. Exercí a Ceret. (546, pàg. 129). -- --- Probablement sigui el 
mateix esmentat al DBmc, GALÍ, Joan. Metge que exercí a Tortosa a la meitat 
del segle XIX. Autor de Observación de un absceso de abdomen en mujer de 42 
años (1832), Memoria acerca un tumor abdominal del cual fueron extraídos 
diez cálculos biliares (1833), Historia de una hidropesía. Ascitis en una mujer 
a quién se le hizo la operación de la paracentesis 28 veces (1834), que va 
lliurar a la R. Acadèmia de Medicina de B., i Consideraciones sobre un absceso, 
que terminó por la espulsión de cálculos biliares (1846). (58, pàg. 1181). --- 
Manuel Camps esmenta també un GALÍ, Joan. Metge militar documentat a B. 
el 1816. 

3. D. Salvador Ferreres, Cirujano romancista, graduado en el Rl. Colegio de 
Cirugía de Barcelona, librado el título en Madrid, por la Rl. Junta Superior 
en trece de febrero de 1815. Autorizado para ejercer la Cirugía. --- Salvador 
Ferreres. (està gairebé il·legible, per ser la tinta molt débil)

*Tenim dues notícies més sobre Salvador FERRERES FERNANDO, que poden ser 
tots la mateixa persona: -- Ferreres Fernando, Salvador: El 1806 inicià els estudis 
al R. Col·legi de Cirurgia i es va graduar de cirurgià romancista de dos exàmens 
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el 1814. (516, II, pàg. 82) --- FERRERES FERNANDO, Salvador. N. a Tortosa 
(Baix Ebre) c. 1786. Cirurgià romancista d’un examen revalidat el 1814. (J. Ma.)

TORTOSA EXTRAMUROS. (4). D. Manuel Vilanova, Cirujano Romancista con 
estudios, examinado en el Rl. Colegio de Barcelona y el título dado en Madrid 
a quince de febrero del mil ochocientos diez y seis; autorizado para ejercer la 
cirugía en todas sus partes. --- Manuel Vilanova 

VILANOVA i JOAN, Manuel. N. a Traiguera (Baix Maestrat) el 4 d’abril de 
1780. Fill del cirurgià Manuel Vilanova. Practicant de cirurgia des del 1808. 
Cirurgià romancista graduat el 1816. Segon ajudant de cirurgia de la segona 
Divisió de Cavalleria. Casat a B. el 12 de setembre de 1810 amb Josepa Simó 
i Bori. (AGHUB) --- Probablement era fill de VILANOVA i FERRER, Manuel. N. 
a Benicarló (Baix Maestrat) el 14 de desembre de 1745. Ingressà al R. Col·legi 
de Cirurgia el 1775. (AGHUB)

TIVENYS. (5). D. Mariano Rams, cirujano romancista sin estudios, examinado 
en el R. Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona en 11 de octubre de 1827, 
librado su título en Madrid en 17 de marzo de 1828. Me autoriza para tratar las 
enfermedades externas, incluso la sangría no pudiendo recetar remedio alguno 
interiormente. --- Mariano Rams --- 

* Probablement podem identificar-lo amb RAMS i TORRALBA, Marian. N. a 
Tortosa (Baix Ebre) el 22 de novembre de 1802. Fill del metge Miquel Rams i 
Vallespí. Féu les pràctiques quirúrgiques a Móra d’Ebre amb Josep Massot. Inicià 
els estudis de cirurgià romancista el 1820. (AGHUB) --- --- RAMS i VALLESPÍ, 
Miquel. N. a Batea (Terra Alta), l’any 1766. Sembla fill del metge Francesc 
Rams. Batxiller a Cervera, l’any 1794, es va revalidar dos anys més tard. Residí 
a Riba-roja, Móra d’Ebre i a Tortosa. El 1804 va defensar el mètode curatiu del 
seu company Francesc Arnau, “que era acusat per enveja i calumnia”. Encara 
documentat el 1831. Casat amb Rita Torralba i Blanc. (3 / 24) --- --- RAMS, 
Francesc. Metge, que exercí a Batea, cap a finals del segle XVIII. Esmentat també 
com a Ramos. I possiblement com a Ramó. (24, pàg. 80) 

BENIFALLET. (6). Ramon Andrés y Bernat, Cirujano sangrador, examinado en 
el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona en 17 de julio de 1830, 
librado el título por la Real Junta Superior de Medicina y Cirugía en Madrid en 
28 de setiembre del mismo año. Me autoriza tratar las enfermedades corrientes 
externas y practicar las operaciones que las mismas exigen inclusa la sangría, no 
pudiendo recetar medicamentos internos mas que en los casos muy hurgentes. 
--- Ramon Andrés y Bernat.

* Els Andrés i Bernat són un conjunt, com a mínim de quatre germans, tots 
ells sanitaris, nats a Vilafranca del Maestrat, el primer Romuald, el 1801, i els 
altres tres el 1806 (Ramon), 1807 (Marcel·lí i 1809 (Josep Ramon). Marcel·lí 
i Romuald foren metges i els altres dos, Ramon i Josep Ramon, cirurgians 
sagnadors. --- 

ANDRÉS BERNAT, Josep Ramon. N. a Vilafranca del Maestrat (Alt Maestrat) el 
20 de març de 1809. Cirurgià sagnador revalidat el 1830. (AGHUB)
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ANDRÉS BERNAT, Marcel·lí. N. a Vilafranca del Maestrat (Alt Maestrat) el 14 
de maig de 1807; m. el 1837. Germà de l’anterior. Féu estudis a l’Escola de la 
Junta de Comerç. Batxiller en filosofia el 1827, batxiller en medicina el 1833 i 
llicenciat el 1834. Doctorat el 1835. Exercí a Tortosa. Casat amb Dolors Altarriba 
i Pinyol. (546, pàg. 133)

ANDRÉS BERNAT, Ramon. N. a Vilafranca del Maestrat (Alt Maestrat) c. 1808. 
Germà dels anteriors. Cirurgià sagnador revalidat el 1830. (J. Ma.) 

ANDRÉS BERNAT, Romuald. N. a Vilafranca del Maestrat (Alt Maestrat) el 10 
de gener de 1801. Germà dels anteriors. Batxiller en filosofia el 1827 i llicenciat 
en medicina el 1830. (AGHUB)

ANDRÉS ALTARRIBA, Marcel·lí. N. a Tortosa (Baix Ebre) el 15 de juliol de 
1837; m. a B. l’1 d’abril de 1892. Fill del metge Marcel·lí Andrés Bernat. 
Batxiller en filosofia el 1855, batxiller en medicina el 1859 i llicenciat el 1861. 
Va ser subinspector de sanitat militar. Casat amb Concepció Gutièrrez. (D. de B. 
1892, abril, pàg. 4.195)

ANDRÉS ANDRÉS, Marcel·lí. N. a Vilafranca del Maestrat (Alt Maestrat) el 
1807; m. el 1852. Cursà medicina a B. Deixeble de Marià Graells. El 1830 
estava a Dahomei on estudià la flora i la fauna. Després anà a l’Havana, però 
tornà més tard a Dahomei, on restà dos anys. Finalment retornà a B. Autor de 
Relación del viaje de Marcelino Andrés por las costas de África, Cuba e Isla de 
Santa Elena, publicada l’any 1833. (308, I, pàg. 119)

Probablement també tingueren relació familiar amb ells, els germans Andrés i 
Barbarà, tortosins. Heus aquí: 

ANDRÉS BARBARÀ, Francesc. N. a Tortosa (Baix Ebre) el 23 de juliol de 1824. 
Féu estudis a l’Escola de la Junta de Comerç. Batxiller en filosofia el 1841 i 
batxiller en medicina el 1846. Presentà la memòria Qué entendemos por pulso y 
que diferencias ofrece mas comunmente en el estado de enfermedad. Llicenciat 
en medicina el 1847. Autor del manuscrit Influencia muy manifiesta del hierro 
en la clorosis (1847, ms. UB). (AGHUB) 

ANDRÉS BARBARÀ, Rafael. N. a Tortosa (Baix Ebre) el 26 de maig de 1815. 
Germà de l’anterior. Féu estudis a l’Escola de la Junta de Comerç. Llicenciat en 
medicina el 1840. (AGHUB)

ANDRÉS BARBARÀ, Ramon. N. a Tortosa (Baix Ebre) el 17 d’octubre de 1820. 
Germà dels anteriors. Batxiller en filosofia el 1838 i llicenciat en medicina el 
1845. (AGHUB)

CHERTA (7). D. Ramon Laplana, cirujano romancista, examinado en el Rl. 
Colegio de Cirugía de Barcelona en 8 de marzo de 1805, y librado el título 
en Aranjuez en 23 de dicho mes y año. Me autoriza para la curación de las 
enfermedades puramente externas aplicando remedios locales inclusa la 
sangría; pero de ningún modo puedo recetar remedio alguno internamente; y a 
más puedo hacer quantas operaciones juzgue conveniente. --- Ramon Laplana. 
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Possiblement tingué alguna relació amb ell, LAPLANA, Ramon. N. a Casp 
(Saragossa) c. 1782. Cirurgià documentat a Bot el 1804. (Arxiu Ardiaca, Llig. 
Sanitat, IX-24). que consta com a cirurgià ja documentat el 1804. 

CHERTA (8). Dn. José Antº Sabaté, Ayudante del Cpo. de Cirugía Militar de 
los Rs. Extos. . Colegial externo del R. Colegio de Cirugía Médica de Barna fue 
matriculado en el mismo año 6. En virtud de la ordenanza del 4º hasta que 
concluyó su carrera y fue aprobado de Cirujano en dicho Rl. Colegio por la 
Subdelegación ynterina de Barna en 29 de agosto último de 1814 y expedido 
por la Rl. Junta Superior Gubernativa de Cirugía en Madrid a 13 de Dbre de 
1814. Como consta en el Reg. Fol. 5 del Lib. corr. de reval. Núm. 3

Título de Revalida para D. José Anto. Sabaté y Andreu. Estoy autorizado para 
poder exercer toda la Cirujía en los dominios del Rey nuestro Señor, que Dios 
guarde, y de recetar todos los remedios ynternos que me sean necesarios para 
la curación de las enfermedades de Cirujía, o puramente quirúrgicas, según lo 
manda S.M. en el artículo 12 del Cap. 18 de las Rs- Ordenanzas prenarradas... 
a las que en todo me refiero. --- José Anto. Sabaté. 

* Probablement es correspongui amb: SABATÉ i ANDREU, Josep Antoni. N. 
a Gandesa (Terra Alta) el 6 de febrer de 1787. Inicià els estudis de cirurgia el 
1806. Cirurgià militar que caigué presoner durant la Guerra del Francès. Exercí 
al seu poble nadiu on és documentat el 1818. Casat amb Raimunda Artigues. 
(546, pàg. 175) 

SABATÉ i ARTIGUES, Bartomeu. N. a Gandesa (Terra Alta) el 13 de gener de 
1818. Fill del cirurgià Josep Antoni Sabaté i Andreu. Inicià els estudis de cirurgià 
sagnador el 1834. Residí a Xerta. (AGHUB)

PERELLÓ. (9). D. José Baños (¿), Cirujano Romancista, examinado y aprobado 
en Valencia en 26 de octubre de 1809, el diploma en Madrid a 30 de abril de 
1829 (sic). Me autoriza para enfermdades externas, inclusa la sangría. .--- José 
Ivañez (¿)

* No s’ha pogut identificar

GODALL. (10). D. Juan Suñé, Cirujano Romancista, examinado por práctica 
en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona en el cinco de julio del año 1826 y 
librado el título en Madrid el dia diez y siete de dicho mes y año. Me autoriza 
para emplear los medicamentos locales hacer las operaciones que juzgase 
convenientes inclusa la sangría para la curación de las enfermedades externas 
.--- Juan Suñer Cirujano ---

(compte, l’encapçalament: “Suñé” i la signatura “Suñer”, la lletra i la tinta són 
diferents).

* Possiblement sigui el mateix: SUÑÉ i TORRALBA, Joan. N. a Arbolí (Priorat) 
el 7 de gener de 1800. Féu les pràctiques quirúrgiques a Tivenys, amb Pasqual 
Vergé. Revalidat en cirurgia el 1826. (AGHUB)
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CENIA (11). D. Pascual Verge, Cirujano Romansista con estudios, en atención a 
que se me perdió el Título original en la guerra de la independencia se me libró 
por el Secretario de la extinguida Real Junta Superior Gobernativa de Cirugía, 
una certificación en diez de agosto de 1816. Me autoriza para ejercer aquella 
parte de Cirugía pudiendo resetar por interno en las enfermedades externas; 
pero de ningún modo en las internas o mixtas. --- Pasqual Verge Cirujano (amb 
una lletra i tinta ben diferents).

CENIA (12). Dn. Ramon Vidal Cirujano romansista examinado por prácticas en 
el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona en el día 12 de Diciembre 
de 1828 y con el título librado en Madrid el diez y siete del mes de Marzo 
del año 1829. Me autoriza para emplear los medicamentos locales, hacer las 
operaciones que juzgare convenientes inclusa la sangría para la curación de las 
enfermedades externas. --- Ramon Vidal Cirujano.

* Potser amb alguna relació, però en tot cas, treballant en el mateix partit mèdic 
és: VIDAL i PRADES, Ramon. N. a Rossell (Baix Maestrat) el 16 de febrer de 
1791. Fill del cirurgià Antoni Vidal. Cirurgià sagnador revalidat el 1825. Residí 
a Masdenverge. (AGHUB)

SANTA BÁRBARA (13). Dn. Alejando Puig Cirujano romansista por práctica, 
examinado en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona en los días diez y siete 
y diez y ocho de junio de 1817 y el título dado en Madrid el tres de Julio 
de dicho año. Estoy autorizado para emplear los medicamentos locales, aser 
operaciones que juzgue convenientes, inclusa la sangría, para la curación de 
las enfermedades externas. --- Alexandro Puig Cirujano. 

* Cap altra dada fins ara.

GALERA (14). D. Miguel Mariano Verge, Cirujano romancista por práctica, 
examinado por la antigua subdelegación de Valencia en los días diez y seis y 
diez y ocho de mayo del año pasado 1797. Me autoriza para exercer la facultad 
de cirugía en todas sus partes y operaciones en las Ciudades, Villas y Lugares 
de los Reynos y Señorios de S.M. empleando los medicamentos locales y las 
operaciones para la curación de las enfermedades externas. Dado en Madrid a 
nueve de enero de 1798. --- Miguel Mariano Verge Cirujano ---.

* Identificat amb : VERGÉ, Miquel Marian. Cirurgià titular de la Galera –Tortosa-, 
el 1825. (JMSR)

Podrien tenir una possible relació, pel temps i la localització: 

VERGÉ i AMORÓS, Domènec. N. a Xerta (Baix Ebre) el 17 de desembre de 
1817. Fill del cirurgià Pasqual Vergé i Roda. Practicà, a B. amb Pere Vidal i Elies. 
Cirurgià de tercera classe revalidat el 1841. (AGHUB) 

VERGÉ i BAYARRI, Joaquim. N. a la Jana (Baix Maestrat) el 16 d’octubre de 
1780. Féu les pràctiques quirúrgiques, a Alcanar, amb Josep Boix. Ingressà al R. 
Col·legi de Cirurgia el 1815. (AGHUB) 
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VERGÉ i RODA, Pasqual. N. a Bot (Terra Alta) el 8 d’abril de 1776. Cirurgià 
sagnador el 1798. Documentat a Xerta el 1817, i a Tivenys el 1824. Casat amb 
Antònia Amorós i Cases. (AGHUB)

GALERA (15). D. Pedro Vidal fue aprobado de Cirujano Romancista en el Real 
Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona en 28 de setiembre último, como 
lo acredita la certificación dada por el Dr. D. Ramon Frau. --- Pedro Vidal 
Cirujano –

* Amb el nom de Pere Vidal s’han identificat dos cirurgians: VIDAL i ELIES, 
Pere. N. a Xerta (Baix Ebre) el 15 de gener de 1792. Fill del cirurgià Pere Vidal. 
Llicenciat en cirurgia mèdica el 1829. Exercí a B. on és documentat el 1839. 
Casat amb Teresa Pous. (AGHUB). Les dades poden ser coïncidents, i un segon, 
que consta es llicencià alguns pocs més tard: VIDAL i BORT, Pere. N. a Traiguera 
(Baix Maestrat) el 7 de juny de 1809. Cirurgià de segona classe el 1831, i 
llicenciat en cirurgia el 1835. Residí a Ulldecona. (AGHUB)

ULLDECONA (16). D. Pedro Boix, Cirujano Romancista, examinado de Práctica 
por la antigua Subdelegación de Valencia, en los días diez y nueve y veinte uno 
de Julio el año 1791. Me autoriza para exercer la facultad de Cirujía y todas 
sus partes y operaciones en todas las Ciudades Villas y Lugares de los Reynos y 
Señorios de S.M. empleando los medicamentos locales y las operaciones para 
las enfermedades externas. Dado en Madrid ha trese de agosto de 1791. --- 
Pedro Boix Cirujano 

ULLDECONA (17). Dn. Joaqn Verge Cirujano Romancista. Examinado de Práctica 
por la antigua Subdelegación de Barcelona en los días cuatro y cinco de Junio 
del año mil ochocientos quinze. Me autoriza para ejercer la Facultad de Cirugía 
y todas sus partes y operaciones en todas las Ciudades Villas y Lugares de 
los Reynos y Señorios de S.M. Empleando los medicamentos locales y las 
operaciones para las enfermedades externas. Dado en Madrid a los quinze días 
el mes de Setiembre del año mil ochocientos quinze. ---Joaqn Verge --- 

MAS DE BARBERANS (18). Dn Nicolas Ramon y Masip Cirujano Romancista 
examinado en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona y aprobado en vente y 
nueve de mayo último, y librado el título en Madrid a vente y tres de junio de 
1817. Me autoriza a exercer la Cirujia empleando los medicamentos locales y 
hasiendo las operasiones que juzgue convenientes, e incluso la sangría para 
la curación de las enfermedades externas y de ningún modo podrá ordenar 
medicina alguna interna. – Nicolas Ramon –

* Pot ser coincident: RAMON i MASIP, Nicolau. N. a Benicarló (Baix Maestrat) 
el 6 de desembre de 1791. Fill del cirurgià Vicenç Ramon i Fresquet. Féu les 
pràctiques quirúrgiques amb el seu pare a Benicarló i a Coves de Vinromà. 
Ingressà al R. Col·legi de Cirurgia el 1816. (AGHUB) --- Germà seu va ser: 
RAMON i MASIP, Vicenç. N. a Benicarló (Baix Maestrat) el 2 de setembre de 
1784.. Ingressà l R. Col·legi de Cirurgia el 1805. (AGHUB) –- El pare d’ambdós 
fou: RAMON i FRESQUET, Vicenç. Cirurgià documentat a Benicarló, l’any 1791, 
amb motiu del naixement d’un fill. 
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ALDOVER (19). Dn. Pedro Colomer y Perez Cirujano Romancista, examinado 
por práctico en la Ciudad de Tortosa, en virtrud de Real Orden, Librado el título 
en Madrid a 17 de Junio de 1819. Me autoriza para las enfermedades externas, 
inclusa la sangría, pero no para recetar interiormente. –Pedro Colomé Cirujano– 

ALCANAR (20). Felipe Trullet, Cirujano Latino, recibió el grado de Licenciado en 
Cirugía Médica en el Real Colegio de Cirugía Médica de Barna el dia 12 de julio 
de 1824, cuyo título fue librado en Madrid a 12 de Julio de 1824. Me autoriza 
para el libre ejercicio de la Cirugía – Felipe Trullet –

* Es tracta de Felip Trullet de Bòria, membre d’una nissaga de quatre generacions 
com a mínim, i dels que ell seria el segon. 

TRULLET i MATILLÓ, Felip. N. a Prats de Molló (Vallespir) el 29 de novembre 
de 1762. Cirurgià romancista de dos exàmens revalidat el 1794. Serví durant la 
Guerra Gran i el 1799 exercia a Cadis. Casat amb Rosa Bòria Matamoros. Consta 
ja difunt el 1817. (AGHUB)

TRULLET de BÒRIA, Felip. N. a la Isla de León (Cadis) c. 1799. Fill del cirurgià 
Felip Trullet. Casat amb Maria del Pilar Atxer. Cirurgià que el 1821 s’oferí per 
anar al llatzeret de B. també residí a Alcanar. Féu estudis de filosofia a Tortosa. 
Llicenciat en cirurgia mèdica el 1824. (AGHUB)

TRULLET d’ATXER, Felip. N. a B. el 9 de febrer de 1823; m. a B. el 10 de febrer 
de 1890. Fill del cirurgià Felip Trullet de Bòria. Batxiller en filosofia el 1842, 
batxiller en medicina el 1847 i llicenciat el 1849. Metge intern del manicomi de 
Sant Boi (1854). Autor del treball Historia de la quina, sus preparados, males 
en que conviene y modo de obrar (1849). Casat amb Beatriu Texidor Martínez. 
(D. de B. 11-II-1890, pàg. 1.919)

TRULLET TEXIDOR, Josep Maria. N. a Arenys de Munt (Maresme) c. 1858; 
m. el 1897. Fill del metge Felip Truillet d’Atxer. Batxiller a Tarragona el 1879 
i llicenciat en medicina el 1884. Subinspector mèdic del cos de sanitat militar 
(1888) destinat a B. Col·laborà a la “Gac. Sanitaria de Barcelona” i a la “Rev. 
de Med. y Cir. Prácticas”, de Madrid. Casat amb Paula Ribas Tamayo. (AGHUB)

ALCANAR (21). Tadeo Boix y Sagarra fue examinado y aprobado de cirujano 
romancista en el Rl. Colegio de Cirugía médica de Barcelona el dia ocho del 
mes de febrero de 1821, y librado el título en Madrid a trece de Maio de 1829. 
Me autoriza para el libre exercicio de la Cirujia.--- Tadeo Boix—

* Coincideix amb: BOIX SAGARRA, Tadeu. N. a Alcanar (Montsià) c. 1794. 
Cirurgià romancista revalidat el 1829. També el seu germà Francesc va fer 
estudis de cirurgia. (J. Ma.) 

ALCANAR (22). José Boix fue examinado y aprobado en el Rl. Colegio de Cirugia 
Médica de Barcelona el dia 14 del mes de Junio de mil setecientos noventa y 
nueve, de Cirujano Romancista y librado su título en el R. citio de S. Ildefonso 
a 5 de agosto de 1799. Me autoriza para el libre exercicio de la Cirugia.—Josef 
Boix Cirujo -- . 

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 209-222, ISSN: 0213-0718

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



217

* Sense coincidencia exacta de dades, s’ha trobat: Josep Boix, Cirurgià documentat 
a Vinaròs el 1787 i a Alcanar el 1815 (JRRC). 

SAN CARLOS (23). Antº Mira y Borrell fue examinado y aprobado de cirujano 
romancista en el Real Colegio de Cirugía y Medicina de Barcelona el dia veinte 
ocho de mayo del año veinte nueve y librado el título de Madrid el dia veinte 
uno de Junio del año treinta. Me autoriza para el libre exercicio de la Cirujia. 
--- Antº Mira ---

* Pot ser tingué relació amb: MIRA BORRELL, Francesc. N. a Vinaròs (Baix 
Maestrat) c. 1796. Cirurgià romancista graduat el 1830. (J. Ma.)

AMPOSTA (24). Dn. Miguel Urquizu fue examinado en Zaragoza de práctica en 
el mes de abril de mil Setes noventa y uno y no pudiendo ejercer la facultad en 
todos los dominios de S.M. se le nombró otro título valedero para practicar la 
Cirugía en todos los dominios de S.M. sin incurrir en pena alguna, Y fue librado 
dicho título en Madrid a veinte y ocho de octubre de mil setecientos noventa y 
nueve que autoriza para el libre exercicio de la cirujia. – Miguel Urquizu

* Correspon amb Miguel URQUIZU, cirurgià documentat a Tortosa el 1804. 
Casat amb Josepa Manuel Martínez (AGHUB) – Fill seu seria: Ramon URQUIZU 
MANUEL, n. Tortosa (Baix Ebre), 1l 10 d’abril de 1804. Cirurgià de tercera 
revalidad el 1838. (AGHUB)

FREGINALES (25). Dñ Josef Polo y Boix, Profesor de Cirugía. Certifico que por la 
Orden …(¿) y para cumplimiento de lo mandado devo decir que fui revalidado 
en el Real Colegio de Barcelona el dia 19 de mes de dibre (¿) de 1803, para 
ejercer dicha facultad en todos los dominios de España Cirujano romancista y 
para que conste lo firmo en los Fraginales a 21 Dicbre de 1831. --- Josef Polo 
y Boix ---

* No hi ha altres dades

PAULS (26). Carlos Domenech, Cirujano Romancista, solo tengo una 
Certificación de haber sido examinado en el Rl. Colegio de Medicina y Cirugía 
de Barña, librado por el Secretario que lo es, el Dr. D. Ramon Frau, con fcha 8 
de octubre de 1831. – Carlos Domenech --- 

* Probablement es pot identificar amb : DOMÈNECH CARBONELL, Carles. N. a 
Corbera de Terra Alta el 19 de juliol de 1803. Fill del cirurgià Josep Domènech 
Jornet. Graduat de cirurgià romancista el 1831. (AGHUB) --El seu pare seria: 
DOMÈNECH JORNET, Josep. Cirurgià documentat a Corbera de Terra Alta, el 
1803. Casat amb Teresa Carbonell. (AGHUB)

Aquest treball ha tingut el suport d’un ajut del programa de recerca de la Secció de Ciències 
Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Alcanar D. Felip Trullet

Aldover D. Pere Colomer

Amposta D. Miquel Urquizu

Alcanar D. Tadeu Boix

Benifallet D. Ramón Andrés
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Cenia D. Ramon Vidal

Extramurs Tortosa D. Manuel Vilanueva

Galera D. Miquel Marariano Verge

Freginals D. Josep Polo

Cenia D. Pacual Verge

Godal D. Joan Suñé

Mas de Barberans D. Nicolau Ramon
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Paüls D. Carles Domènech

Santa Bàrbara D. Alexandre Puig

Tivenys D. Mariano Rams

Perelló D. Josep Baños

Tortosa D. Joan Galí

Sant Carles de la Ràpita D. Antoni Mira
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Tortosa D. Salvador Ferreres

Ulldacona D. Pere Boix

Xerta D. Josep Antoni Sabaté

Ulldecona D. Joaquim Verge

Tortosa D. Ramon Roige

Xerta D. Ramon Laplana
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LA MEMORIA SOBRE LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES  
DE SAN PEDRO DE TORELLÓ DEL DR. CLEMENTE CAMPÁ (VIC, 1858)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent RAMC

   

RESUM: El 1858 el Dr. Climent Campà, com subdelegat de medicina del partit de 
Vic, va dirigir al Governador Civil de la província de Barcelona, un informe sobre la 
composició química i les indicacions terapèutiques d’una deu poc coneguda d’aigües 
mineromedicinals existent al terme de Sant Pere de Torelló; sobre el qual ja en 1846 
havia publicat algunes notícies, junt amb el farmacèutic de Vic Fortià Feu a La Abeja 
Médica. A l’estudi d’aquest treballs es dedica aquest comunicació.

PARAULES CLAU: Aigües mineromedicinals, Sant Pere de Torelló, Climent Campà, 
metge de Vic el 1858, La Abeja Médica.

RESUMEN: En 1858 el Dr. Clemente Campá, como subdelegado de medicina del partido 
de Vic, dirigió al Gobernador Civil de la provincia de Barcelona, un informe sobre la 
composición química y las indicaciones terapéuticas de un manantial poco conocido de 
aguas minero-medicinales existente en el término de san Pedro de Torelló; sobre el que 
ya en 1846 había publicado algunas noticias, junto al farmacéutico de Vic Fortián Feu, 
en La Abeja Médica. Al estudio de estos trabajos se dedica esta comunicación.

PALABRAS CLAVE: Aguas minero-medicinales, san Pedro de Torelló, Clemente Campá, 
médico de Vic el 1858, La Abeja Médica.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de los numerosos centros termales existentes en Cataluña de 
reconocido prestigio y amplia utilización por muy diversas clases de enfermos 
deseosos de curar, o cuanto menos aliviar, diferentes patologías, estudiados, en 
ocasiones con exhaustividad, a lo largo del tiempo; el manantial de aguas minero-
medicinales de san Pedro de Torelló, enclavado en la provincia de Barcelona, y 
partido judicial de Vic, apenas cuenta con representación en la extensa bibliografía 
balnearia española. De ahí la significación y el valor del informe que con fecha 
30 de septiembre de 1858 fue enviado por el médico titular y subdelegado de 
medicina de la ciudad de Vic, Clemente Campá y Cardona, al Gobernador Civil 
de la provincia de Barcelona, exponiendo su situación geográfica, un análisis 
químico de sus aguas, y las indicaciones terapéuticas que de él se desprenden; 
con la casi segura finalidad de darlas a conocer a las autoridades, y favorecer así 
su explotación futura.

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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Como era habitual el Gobernador remitiría este trabajo a la Dirección General de 
Beneficencia y Sanidad, encuadrada en el ministerio de la Gobernación, de ahí 
que hoy forme parte de la valiosa colección de memorias balnearias custodiada 
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid1.

El interés del Dr. Campá por las aguas de san Pedro de Torelló venía ya de lejos, 
pues en 1846 había publicado, en unión del farmacéutico Fortián Feu, en La 
Abeja Médica, un breve estudio sobre ellas, en el que anticipa las aspectos 
fundamentales que doce años después trataría con mayor profundidad2 .

EL AUTOR

Hijo y padre de médico, la mayor parte de las noticias de que disponemos acerca 
de la trayectoria vital y profesional de Clemente Campá y Cardona proceden de 
Calbet y Corbella3, por ellos sabemos que nació en Folgueroles (Osona) en junio 
de 1811, donde su padre, Esteve Campá, natural de Bagà (Berguedà), ejercía la 
medicina desde 17804.

Al poco de licenciarse en Medicina se instaló en la ciudad de Vic, donde por en-
tonces residía su padre, en 1836 le podemos encontrar ya como médico en ejer-
cicio y subdelegado de medicina del partido de Vic, de donde nunca saldría. Fue 
socio agregado de la Academia de Medicina y de la de Buenas Letras, y médico 
auxiliar de Sanidad Militar. Por su destacada actuación frente a la epidemia de 
cólera de 1854 el Ayuntamiento de Vic le obsequió con una pluma de oro. Re-
dactó también los artículos correspondientes a los pueblos del partido de Vic del 
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ul-
tramar de Pascual Madoz. Con 56 años falleció en Vic el 12 de marzo de 1868.

Escribió y publicó algunos trabajos en diversas revistas profesionales de la época, 
en especial en La Abeja Médica y en El Monitor de la Salud. Entre ellos cabe 
citar: “Estadística sanitaria del partido de Vic, con datos médico-topográficos”, 
“Memoria sobre el cólera morbo desarrollado en Vich en 1854”, “Reseña del 
cólera morbo asiático observado en 1855 en Calldetenas, Santa Eugenia de 
Berga y Taradell”, “Reseñas de las enfermedades agudas que se han observado 
en la ciudad de Vich en 1854, 1855, 1857 y 1858”, y “La dirección de las 
pasiones del niño debe ser la primera base de la educación”.

Su hijo Francisco de Paula Campá y Porta nacido en Vic el 3 de abril de 1838, 
una vez licenciado en Medicina en Barcelona, inició una carrera docente que le 
1.  Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (BFMC), sig. Ca 
2801(13). También puede encontrarse su reseña en: MARTÍNEZ REGUERA, Leopoldo, Bibliografía 
hidrológico-médica española, Segunda Parte (Manuscritos y biografías), Tomo Primero, Madrid, 
Establecimiento tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1896, p. 241, nº 622.

2.  CAMPÁ, Clemente, FEU, Fortián, “Agua mineral de la Font Santa de San Pedro de Torelló, partido 
de Vich”, La Abeja Médica, nº 5, mayo de 1846, pp. 135-136.

3.  CALBET i CAMARASA, Josep M. y CORBELLA i CORBELLA, Jacint, Diccionari biogràfic de 
metges catalans, Primer Volum A-E, Barcelona, 1981, pp. 106-107.

4.  Ibidem, Tercer Volum R-Z y Addenda, Barcelona, 1983, p. 220.
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llevó en 1872 a ganar por oposición la cátedra de Obstetricia de la Universidad 
de Valencia, pasando en 1889 a desempeñar por permuta la misma asignatura 
en la Facultad de Medicina de Barcelona, en donde falleció tan solo tres años 
después, el 10 de febrero de 1892. Escribió numerosos trabajos y libros de su 
especialidad5.

LA DESCRIPCIÓN DE LAS AGUAS MINERALES DE LA FONT SANTA DE SAN 
PEDRO DE TORELLÓ PUBLICADA EN LA ABEJA MÉDICA (1846)

Este breve estudio firmado por Clemente Campá y Fortián Feu en Vic el 1 de 
mayo de 1846, y realizado el año anterior, lleva por título “AGUA MINERAL DE 
LA FONT SANTA de San Pedro de Torelló, partido de Vich”. Comienza con una 
introducción en la que los autores tratan de explicar los motivos que les han 
llevado a hacer recalar su atención en estas aguas:

“Al acercarse la época de tomar las aguas minerales, persuadidos de que el 
conocimiento de los principales mineralizadores que las constituyen es de sumo 
interés para la más acertada aplicación terapéutica de agentes medicinales tan 
poderosos, creemos hacer un servicio a nuestros comprofesores publicando las 
noticias que acaba de proporcionarnos el examen de las de la FONT SANTA 
del término de San Pedro de Torelló. La antigua celebridad de estas aguas y la 
falta absoluta de un análisis que nos indicase su composición, nos movieron a 
emprender un trabajo que estamos muy distantes de creer que hemos llenado 
cumplidamente, habiéndolo hecho a tanta distancia del manantial sin exacto 
conocimiento de su situación, de la naturaleza del terreno, de los vegetales que 
se hallan alrededor de la fuente, y de otras circunstancias, cuyo estudio tanto 
facilita estas investigaciones, pero tal como es, sujetamos al juicio de nuestros 
ilustrados comprofesores”.

Tras este preámbulo Campá y Feu se centran en el análisis químico de las 
aguas, concluyendo que parecen pertenecer a las “sulfurosas sulfhídricas, pues 
los ensayos para los reactivos han señalado la presencia de ácido sulfhídrico 
libre, azufre muy disgregado, hidroclorato de sosa, sulfato de sosa, sulfato de 
magnesia, glerina y materias de orígenes orgánico y térreo en corta cualidad”.

De estas características químicas deducen las patologías que mejor pueden 
combatirse con su uso:

“Las propiedades terapéuticas de las aguas de la FONT SANTA poco difieren de 
las de los demás manantiales del mismo orden. Así es que producen excelentes 
resultados en los afectos herpéticos y en varias enfermedades cutáneas propias, 
siendo también muy útiles en el vicio escrofuloso6 por la marcada influencia 
que ejercen sobre el sistema linfático.

5.  Ibidem, Primer Volum A-E, Barcelona, 1981, p. 107.

6.  Se denominaba con este nombre a un tipo de tuberculosis extrapulmonar que se diseminaba 
por vía linfática, colonizando los ganglios cervicales y ocasionando en ellos un tipo de ulceraciones 
típicas, las escrófulas, que supuraban con frecuencia, dando lugar por su tendencia a la cronicidad a 
notables deformaciones en el cuello.
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También hemos visto buenos efectos de su uso en el asma húmedo, las 
congestiones linfáticas, las supresiones menstruales atónicas, las obstrucciones 
de las vísceras abdominales con tal que no estuviesen sostenidas por una 
flegmasía crónica, y generalmente en todas aquellas enfermedades dependientes 
de un vicio cutáneo retropulso. No aprovechan, sino que casi siempre dañan, en 
la tisis, tanto pulmonar como laríngea, mayormente si está un poco adelantada, 
pero son útiles en los simples catarros pulmonares crónicos, cuya enfermedad 
se modifica generalmente con estas aguas, disminuyendo notablemente la 
excitación fluxionaria del pulmón; y todos los años vemos personas afectadas 
de esta enfermedad que encuentran en las aguas de Torelló, cuando menos la 
curación temporal de sus dolencias”.

Finalizan su exposición afirmando que “como la virtud medicatriz de estas aguas 
sea debida principalmente al ácido sulfhídrico libre, y atendida la facilidad con 
que éste se evapora a poco tiempo de extraídas del manantial, creemos que 
para conseguir de su uso todo el efecto posible, es preciso beberlas en la misma 
fuente, y tanto más cuanto abrigamos la convicción de que la eficacia de las 
aguas minerales recibe un auxilio muy poderoso del cambio en las condiciones 
higiénicas de los enfermos”.

EL INFORME DEL DR. CLEMENTE CAMPÁ SOBRE LAS AGUAS MINERO-
MEDICINALES DE SAN PEDRO DE TORELLÓ (1858)

Es muy probable que el interés del Dr. Campá por el manantial de san Pedro 
de Torelló se fuese incrementando a lo largo de los años, sin duda aconsejó 
su utilización a aquellos de sus pacientes que consideró susceptibles de verse 
mejorados con su uso, y tuvo oportunidad de valorar el efecto terapéutico que 
experimentaron; de ahí que doce años después del trabajo que acabamos de 
analizar escribiese otro, esta vez en solitario, de mayor extensión, 5 páginas en 
folio, manuscritas y autógrafas, con la clara intención de extender su conocimiento 
y favorecer su prescripción7.

Este segundo escrito lleva por título completo Informe sobre las virtudes 
medicinales de las aguas minerales de San Pedro de Torelló, que eleva al 
Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia, en virtud de oficio de 23 del actual, 
el infrascripto Subdelegado de Sanidad del Partido de Vich. Comienza con una 
descripción de la situación geográfica de estas aguas:

“Al extremo norte del llano de Vich, y al pie de las escarpadas montañas de 
Bellmunt, sobre un hermoso terreno cubierto de lozana y animada vegetación, 
llano en su mayor parte, y cortado tan solo por pequeños cerros que le hacen 
más pintoresco, se levantan los pueblos de San Felíu, San Vicente y San Pedro, 
que los tres llevan el epíteto de Torelló. Dentro del término municipal de éste 
se encuentra la llamada Font Santa, situada a la derecha y muy inmediata a 
la orilla del río Gergá, un cuarto de hora al Sur del pueblo de San Vicente, y a 
media hora larga de las villas de San Felíu y de San Pedro.

7.  BFMC, sig. Ca 2801(13).
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Desde tiempo inmemorial son conocidas las aguas sulfurosas de San Pedro de 
Torelló, especialmente de los naturales de aquella comarca, que en varias de sus 
dolencias acudían a beberlas o lavarse en la sucia poza en que antiguamente 
estaban contenidas; y a los admirables efectos que de ellas experimentaban 
creese fue debido el adjetivo de Santa con que es conocida”.

Tras esta introducción topográfica el Dr. Campá recuerda lo publicado en La Abeja 
Médica, y se centra en el análisis químico de las aguas de san Pedro de Torelló, 
que podemos considerar una versión casi idéntica a la aparecida en 1846:

“No sé que nadie se hubiese dedicado a examinar la composición de las aguas 
hasta el año 1845, en que emprendimos este trabajo en unión con mi amigo 
el laborioso y distinguido farmacéutico de esta Ciudad D. Fortián Feu, cuyo 
análisis, acompañado de una breve reseña de las propiedades medicinales de 
estas aguas, lo publicó en el número 5º, correspondiente al mes de Mayo de 
1846, La Abeja Médica, revista que veía entonces la luz pública en Barcelona. 
Nuestros experimentos dieron el resultado siguiente:

Una botella de agua a las doce horas de recogida del manantial y transportada 
a esta Ciudad, se presentó apenas untuosa al tacto, de sabor hidrosulfuroso no 
desagradable, los dedos mojados en ella exhalaron el mismo olor, pero débil, 
sin color, trasparente, peso de unos cuatro granos por onza mayor que el agua 
destilada pura, y de temperatura poco más baja que la atmosférica; las paredes 
de la botella que la contenía quedaron ligeramente tapizadas, una moneda 
nueva de plata después de un cuarto de hora de inmersión en el agua ha sufrido 
la pérdida del brillo metálico que antes tenía. Ninguna acción ha ejercido en el 
papel de tornasol8, el de cúrcuma9 ha sido algo sensible, ha hecho adquirir color 
pardo al de Saturno10, y ha tomado tinte amarillento mezclada con una solución 
de ácido arsenioso. Calentada despide olor amargo semejante al que se observa 
en los huevos empollados; después de hervida queda desposeída del sabor y 
olor, y hasta en parte de su anterior diafanidad; evaporada hasta sequedad deja 
por residuo aproximadamente un tercio por ciento de una masa cenicienta. No 
se le ha reconocido la existencia del ácido carbónico, ni de carbonato alguno, 
por lo que es de creer que el desprendimiento de burbujitas observado por 
algunos en el agua al salir del manantial es debido a aire viciado que tal vez 
lleva interpuesto. Parécenos por lo tanto pertenecer ésta a las aguas minerales 
sulfurosas sulfidricadas, pues los ensayos por los reactivos nos señalaron la 
presencia de ácido sulfídrico libre, azufre muy disgregado, hidroclorato de sosa, 
sulfato de sosa, sulfato de magnesia, glerina y materias de orígenes orgánico y 
terreo en corta cantidad”.

La reflexión que Clemente Campá hace sobre sus virtudes curativas es más 
amplia y detallada que la recogida por La Abeja Médica, probablemente porque 

8.  Materia colorante azul violácea de origen vegetal que sirve de reactivo para reconocer los ácidos, 
pues la tornan roja.

9.  Sustancia resinosa y amarilla que se extrae de la raíz de una planta procedente de la India. 
Adquiere un color rojo sanguíneo por la acción de los álcalis, por lo que sirve de reactivo en química.

10.  Plomo.
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en los años trascurridos entre una y otra tuvo oportunidad de conocer con más 
extensión y profundidad los efectos que percibían los que las utilizaban:

“Las propiedades medicinales de las aguas de la Font Santa poco difieren 
de las de los demás manantiales del mismo orden. Su uso continuado por 
algún tiempo produce una excitación muy marcada en todo el organismo, 
determinando un movimiento del centro a la periferia, a cuya acción particular 
sobre el sistema dermoide se deben seguramente los buenos resultados que 
producen tomadas interiormente en las enfermedades internas crónicas. En las 
afecciones herpéticas es donde especialmente sobresale la virtud medicatriz 
de estas aguas, produciendo también buenos resultados en el vicio escrofuloso, 
por la marcada influencia que ejercen sobre el sistema linfático.

También hemos visto buenos efectos de estas aguas en las supresiones 
menstruales atónicas, en las obstrucciones de las vísceras abdominales con 
tal de que no estén sostenidas por una flegmasía11 crónica, y generalmente 
en todas aquellas enfermedades dependientes de un vicio cutáneo retropulso. 
También nos han dado a veces buenos resultados, tomadas interiormente y en 
baño, en algunos casos de reumatismo crónico y de gota atónica.

Estas aguas, como todas las sulfurosas, han gozado de una gran reputación 
en el tratamiento de la tisis, no faltando quien las haya atribuido curaciones 
admirables; pero si se atiende a que más de una vez se ha confundido la tisis 
con un catarro pulmonar crónico, especialmente cuando el diagnóstico de estas 
enfermedades no tenía la exactitud que le presta ahora la auscultación, no 
creo aventurado el decir que muchas de las tisis que se han supuesto curadas 
con el uso de estas aguas no pasaban de un simple catarro pulmonar crónico. 
Tratándose de una verdadera tisis, sobre todo si estaba ya adelantada, no solo 
no he visto jamás buenos resultados de estas aguas, sino que muy al contrario, 
he observado que su uso aceleraba rápidamente la funesta terminación de esta 
enfermedad, ya causando un notable aumento de calentura, ya aumentando 
la diarrea y sudores --- que acaban de agotar las débiles fuerzas del enfermo. 
Creo, pues, que únicamente pueden ser útiles en una tisis incipiente, y 
particularmente si el vicio herpético ha contribuido al desarrollo de esta 
dolencia; pero jamás cuando ya está adelantada. Pero no sucede los mismo con 
los catarros pulmonares crónicos, cuya enfermedad se modifica generalmente 
con las aguas sulfurosas, que disminuyen de una manera notable la excitación 
fluxionaria del pulmón”.

Prosigue el Dr. Campá explicando la mejor manera de tomar estas aguas, para 
conseguir de ellas los efectos más benéficos posibles:

“Las aguas de la Font Santa se toman en bebida y en baño, para administrarlas 
bajo esta última forma es preciso calentarlas, con lo cual no dejan de perder 
algunas de sus cualidades; así es que los baños solos, sino van acompañados de 
la bebida, muy poco aprovechan. Conviene beber estas aguas con moderación, 
empezando por la cantidad de dos a tres vasos, y aumentar progresivamente la 
dosis, según la facilidad con que atraviesen el canal digestivo; sin llegar jamás 
11.  Inflamación.
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a beberla en cantidad exorbitante, como hacen algunos cuya imprudencia no 
deja a veces de costarles cara.

Los enfermos de tisis incipiente deben comenzar por muy cortas dosis, como 
de un vaso por ejemplo, y acaso será bueno en estos casos atenuar su acción 
cortándola con un poco de leche; pudiendo después tomarlas puras y en mayor 
cantidad, pero estando siempre muy atentos a sus efectos secundarios, para 
evitar los inconvenientes que muchas veces siguen a su uso inmoderado”.

 A juzgar por los últimos párrafos de este informe, la defensa y la difusión que 
el Dr. Campá hizo de las propiedades terapéuticas de las aguas de san Pedro de 
Torelló no fueron estériles, pues ya en 1847, tan solo un año después de su primer 
análisis en La Abeja Médica, se había levantado junto al manantial un edificio 
donde los enfermos pudieran beberlas y bañarse con comodidad suficiente:

“Hasta el año 1847 no hubo un local a propósito contiguo a la fuente donde 
pudiesen administrarse los baños cual se requiere para sacar de ellos todo el 
partido posible. Pero desde aquella fecha se halla a disposición del público 
un buen edificio inmediato a aquella, donde además de poderse hospedar 
los bañistas, hay un local para los baños, que reciben el agua directamente 
del mismo manantial, después de haberla calentado antes con todas las 
precauciones posibles para evitar su evaporación.

Estas aguas deben tomarse de quince a veinte días, y si la enfermedad está muy 
arraigada será bueno tomarlas dos temporadas, al principio y al fin del verano.

Pueden usarse estas aguas desde últimos de Mayo a primeros de Octubre, pero 
son mejores y más activas cuanto mayor es el calor.

Las únicas aguas minerales de esta provincia que se asemejan, más o menos, 
a las de la Font Santa de San Pedro de Torelló son las de Esparraguera y Olesa, 
que están de muchos años a esta parte bajo dirección facultativa, y cuyo 
establecimiento está ocho horas de Barcelona”.

No consta que a este informe siguiese la declaración de utilidad pública de las 
aguas de san Pedro de Torelló, requisito imprescindible para su explotación 
balnearia reglada, ni que por consiguiente estuviesen nunca bajo el control 
facultativo de un médico del cuerpo de baños. En el libro que, con el título de 
Reseña de los principales balnearios de España por los médicos directores de 
baños, fue redactado por Joaquín M. Aleixandre y Arturo Pérez Fábregas, con 
ocasión del XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid en abril 
de 1903, y ofrecido a todos los participantes, no se recoge en ninguno de sus 
apartados la existencia de las aguas de san Pedro de Torelló; ni tampoco aparece 
en el Mapa Hidrológico Oficial de España elaborado por el Dr. Aleixandre12 en 
esa misma fecha, obsequiado también a los congresistas. Es probable que el uso 
de estas aguas continuase a principios del siglo XX por su buen crédito entre los 
habitantes de la comarca.

12.  Era entonces médico director de los baños de San Telmo en Jerez de la Frontera.

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 223-230, ISSN: 0213-0718

La memoria sobre las aguas minero-medicinales de San Pedro de Torelló del Dr. Clemente Campá



 



231

EL DR. SANDALIO PALOMINO ESTEBAN, UN BURGALÉS CORRESPONDIENTE  
DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA (1805-1872)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent. RAMC

RESUMEN: Siguiendo la línea de investigación iniciada hace ya algunos años, se estudia 
en este trabajo el recorrido vital y profesional y la obra científica de un médico burgalés, 
Sandalio Palomino Esteban, que desde un ámbito absolutamente rural supo desarrollar 
una labor clínica con la suficiente originalidad como para ser elegido correspondiente de 
la entonces Real Academia de Medicina de Barcelona, hoy de Cataluña.

Palabras clave: Sandalio Palomino Esteban, Real Academia de Medicina de Cataluña, 
académico correspondiente, Burgos, ejercicio rural, labor científica.

RESUM: Paraules clau: Sandalio palomino Esteban, Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, acadèmic corresponent, Burgos, exercici rural, tasca científica.

INTRODUCCIÓN

Hace ya algunos años se publicaron sendos trabajos dedicados a dos médicos 
burgaleses, que en el siglo XIX, vieron premiadas las memorias que dirigieron 
a la Real Academia de Medicina de Barcelona con el título de académicos 
correspondientes, se trataba de los Dres. Ildefonso Díez Santaolalla1, y Bonifacio 
Gil Rojas2. Ahora centramos la mirada en un tercer médico, Sandalio Palomino 
Esteban, natural de un pequeño pueblo de la Ribera burgalesa, al sur de la 
provincia, San Martín de Rubiales, en el que además desarrolló la mayor parte 
de su actividad profesional como titular, sin por ello abdicar de su interés por 
los progresos científicos y los problemas clínicos que se le iban planteando; 
fruto de esta constante preocupación fueron dos estudios que se conservan 
manuscritos en la Real Academia de Medicina de Cataluña, el primero sobre los 
tumores blancos de las articulaciones3, presentado en 1846, por el que obtuvo 
el título de académico correspondiente; y el segundo acerca de un proyecto de 
reglamento para el ejercicio de la medicina bajo la dependencia de las autoridades 
municipales, redactado tres años después4; y un tercero, dedicado a las aguas de 
1.  LÓPEZ GÓMEZ; José Manuel, Las topografías médicas burgalesas (1884-1917), Barcelona, 
Publicaciones del Seminari Pere Mata de la Universidad de Barcelona, nº 109, 2004, pp. 77-144.

2.  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, “Un médico burgalés correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Barcelona: Bonifacio Gil Rojas (1810-1877)”, Gimbernat, 53, 2010/1, pp. 65-77.

3. CORBELLA, Jacint, Memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Barcelona, 
Publicaciones del Seminari Pere Mata de la Universidad de Barcelona, nº 52, 1993, p. 10, nº 19.

4.  Ibidem, p. 12, nº 31.
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Linares (Segovia), escrito en 1851, y custodiado en la actualidad en la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid5.

RECORRIDO VITAL Y PROFESIONAL

San Martín de Rubiales es un pequeño municipio burgalés cuyo término está 
atravesado por el río Duero, a lo largo del siglo XVIII el aumento de la superficie 
dedicada al viñedo, y la mayor valoración de la producción vinícola fueron di-
rectos responsables del incremento de la población y de la riqueza en todos los 
pueblos de esa zona. En 1788 contaba San Martín con 180 vecinos, algo más de 
700 habitantes6, medio siglo más tarde, cuando Madoz redacta su Diccionario 
Geográfico, y el Dr. Palomino escribe su primera memoria, contaba ya con 238 
vecinos, que hacían 954 almas.

Pascual Madoz nos proporciona algunos datos que nos permiten entrever como 
era el San Martín de Rubiales en el que nació y desarrolló su actividad clínica 
Sandalio Palomino. Nos dice que estaba situado “en una colina a la derecha del 
río Duero, goza de buena ventilación y clima sano, siendo las enfermedades más 
comunes las intermitentes. Tiene 210 casas de un solo piso y medianamente 
distribuidas en lo interior; un pósito con 400 fan. de trigo mediano, una escuela 
de primera educación concurrida por 80 niños y 50 niñas, cuyo maestro está 
dotado con 7 rs. diarios. Una pequeña plaza cuadrada con soportales, dos 
fuentes públicas de agua potable y de mediana calidad, con otros tantos pilones, 
una dentro de la población y otra a la salida oriental; una iglesia parroquial 
(San Martín) servida por un cura párroco, un sacristán y un organista, cuyo 
curato es de segundo ascenso, una ermita (San Juan Bautista) y un cementerio 
(…). El terreno en general es secano de buena y mediana calidad, cruza por él 
el río Duero, sobre el cual hay un puente de piedra de 6 arcos y 25 varas de 
elevación. Caminos: pasa por dicho puente el que dirige a Valladolid, Soria y 
Aragón; todos los demás son comunales, y se hallan en mal estado (…)”7.

En este pueblo nació el 3 de septiembre de 1805 Sandalio Eugenio, hijo legítimo 
de Santiago Palomino y María Esteban, de familias con raíces centenarias en 
San Martín de Rubiales8. Este matrimonio antes había engendrado a Petronila 
(1799)9 y Cesárea Ángela (1802)10, después vendría Manuela (1811)11.
5.  Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (BFMC), sig. 
Ca 2800 (10).

6.  LOPERRAEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma, Madrid, Imprenta 
Real, 1788 (Edición facsímil de Ed. Turner, Segundo Tomo, Madrid, 1978, p. 155).

7.  MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, Madrid, 1845-1850 (Edición facsímil realizada por la Junta de Castilla y León, Tomo 
correspondiente a la provincia de Burgos, Valladolid, Ed. Ámbito, 1984, p. 370).

8.  Archivo Diocesano de Burgos (ADBu), Libro 8º de Bautismos de la parroquia de San Martín de 
Rubiales (1782-1822), fol. 201 r. Fue bautizado el 6 de septiembre siguiente por el Dr. D. Luis 
Martín Delgado, cura párroco de la villa, siendo padrinos su tío, Anastasio Esteban, y su mujer Tadea 
Rincón.

9.  Ibidem, fol. 164v.

10. Ibidem, fol. 183r.

11. Ibidem, fol. 246v.
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Santiago Palomino era un agricultor acomodado que ocupó los más relevantes 
cargos de la administración municipal, en 1801 y 1802 fue mayordomo de 
la fábrica parroquial12, y al año siguiente primer alcalde de la villa13, lo que le 
ocasionó, como no era infrecuente, diversos pleitos y enojos. Su pertenencia 
durante el Trienio Liberal a la “confederación de Comuneros de la octava torre 
de la Merindad de Valladolid que se tenía en el lugar de Nava de Roa14”, hecho 
que le supuso ser encarcelado, prisión de la que curiosamente fue liberado por 
el obispo de Osma, al que recurrió15, le sitúan con claridad en el campo de los 
liberales, en el que siempre también se situó su hijo.

La buena posición económica de la familia y el ser el único hijo varón permitieron 
que fuese enviado a estudiar medicina a Valladolid, donde obtuvo el grado de 
Bachiller el 11 de junio de 182716, cuando todavía no había cumplido los 21 
años. Quizá en esta elección profesional pudo influir la relación con Antonio Álvaro 
Puigdevall, que había nacido en el propio San Martín de Rubiales en 178417, 
cuando su padre Salvador Puigdevall Pou, natural de Esponellá, obispado de 
Gerona, desempeñaba en la villa la plaza de médico titular18, que años después 
también ejerció19 su hijo, al que con seguridad conoció y trató el joven Sandalio.

Terminados sus estudios inició, como era común en la época, su carrera profesional 
sirviendo diversos partidos médicos. En la portada de la memoria que sobre las 
aguas minero medicinales de Linares remitió el año 1851 al Gobernador Civil 
de Segovia, refiere ser “Doctor de Medicina y Cirugía, condecorado con la Cruz 
de Epidemias, Socio de las Academias de Medicina y Cirugía de Valladolid y 
Barcelona, exAyudante del Cuerpo de Sanidad militar, Médico electo de las 
villas de Nava de Roa, Fuentes de Nava y Almacén, Médico Cirujano propietario 
de San Martín de Rubiales”.

Con la documentación de que disponemos cuesta un tanto establecer la secuencia 
precisa con la que desarrolló estos diversos empleos, aunque contamos con 
algunos elementos para aproximarnos a ella. Sabemos que a finales de 1838 
era titular de Nava de Roa, porque figura como tal en la lista de miembros por 
provincias elaborada por la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos en esa 

12.  Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBu), Protocolos Notariales (PN), 2070, fol.1r-1v.

13.  AHPBu, PN 2401/2, fol. 51r-52v.

14.  Contiguo a San Martín de Rubiales.

15.  AHPBu, PN 2401/4, fol. 32r-33v.

16.  PRIETO CANTERO, Amalia, Bachilleres médicos vallisoletanos (1546-1870), Valladolid, Acta 
Histórico-Médica Vallisoletana IV, 1974, p. 145, nº 1646.

17.  ADBu, Libro 8º de Bautismos de la parroquia de San Martín de Rubiales (1782-1822), fol. 
20v-21r. Nació el 19 de febrero de 1784.

18. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, “El Dr. Planes y la escuela catalana de práctica médica del 
Hospital del Rey de Burgos en el siglo XVIII”, Gimbernat, 27, 1997/1, pp. 81-93.

19.  ADBu, Libro 8º de Bautismos de la parroquia de San Martín de Rubiales (1782-1822), fol. 
296r y 313v-314r. El 5 de mayo de 1818 nació en San Martín de Rubiales su hijo Agustín, y el 9 
de noviembre de 1819 Teodoro.
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fecha20; por otra parte su esposa, Antolina21 Alonso García era natural de Nava 
de Roa, y su primera hija, Dolores, también nació en Nava de Roa en 183222.

De estos datos se puede inferir que el Dr. Palomino comenzó su ejerció 
profesional en Nava hacia 1830 o 1831, por desgracia el pueblo fue quemado 
completamente el 2 de junio de 1840 por las tropas del general carlista Juan 
Manuel de Balmaseda23, no quedando apenas casas en pie, por lo que no existe 
ningún tipo de registro anterior a esa fecha, ni sacramental, ni municipal que 
nos permita aquilatar el momento exacto de su llegada. Madoz que redactó su 
Diccionario muy poco tiempo después de estos sucesos, los recoge con exactitud: 

“Este pueblo que fue incendiado (…) por las tropas de D. Carlos, mandadas 
por el cabecilla Balmaseda, en el día solo consta de dos casas que se libraron 
del horroroso incendio, y unas 50 chozas levantadas posteriormente; desde esa 
época sus moradores no han pagado contribución de ninguna especie, pues 
el Gobierno en vista de la cruel desgracia que pesaba sobre esos infelices, 
víctimas de su decidido patriotismo y amor a las instituciones liberales, les 
eximió de aquellas. La casa municipal ha sido reedificada en la mitad, hay una 
cárcel, escuela de primeras letras, a la que asisten de 60 a 80 niños bajo la 
dirección de un maestro dotado con 200 ducados y una cántara de vino por 
cada alumno; varios pozos en la población y una fuente rodeada de pantanos 
(…); una iglesia parroquial matriz de 2º ascenso (San Antolín Mártir), de cuyo 
edificio no existe tampoco más que la mitad, y está muy deteriorada a causa 
del citado incendio (…). El terreno es de buena calidad para viñedo y arbolado, 
pero no así para granos; hay un monte con prado de 1 legua de largo por media 
de ancho (…)”24.

La destrucción de Nava de Roa supuso un empobrecimiento importante para 
los 600 habitantes con que entonces contaba el pueblo, afectando sin duda al 
propio Dr. Palomino, y en especial a la familia de su esposa, siendo con gran 
probabilidad el detonante que le determinó a trasladarse profesionalmente a San 
Martín de Rubiales, su pueblo natal, a tan solo unos pocos kilómetros al norte de 
Nava; donde ya le podemos situar formalmente a principios de 184125, del que 
ya no se moverá hasta su jubilación casi treinta años más tarde.

 La década de los treinta del siglo XIX la pasó, pues, el Dr. Palomino en Nava de 
Roa, pero no por completo. En la introducción de su memoria sobre los tumores 
blancos de las articulaciones expone “que la circunstancia de haber servido en 
el Cuerpo de Sanidad Militar durante la última guerra, y la de haber tenido a mi 

20.  Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, Tomo quinto, nº 194, 20 de noviembre de 1838, 
p.107.

21.  San Antolín es el santo titular de la parroquia de Nava de Roa.

22.  AHPBu, PN 2411, fol. 9r-10v.

23.  LAZO; Sebastián, Memorias del alcalde de Roa Don Gregorio González Arranz 1788-1840, 
Madrid, Ed. Espasa-Calpe S.A., 1935, pp. 272 y 294.

24.  MADOZ, Pascual, op. cit., p. 390.

25.  AHPBu, PN 2401/6. Melitón Oña vecino de San Martín de Rubiales vende una tierra en ese 
término municipal a Sandalio Palomino.
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cargo la dirección facultativa del Depósito general de inútiles y convalecientes 
del Ejército del Norte a donde llegaban muchos enfermos con tumores blancos 
articulares, me proporcionaron buenas ocasiones de observar esta enfermedad”.

Afirmación de la que se desprende que participó como médico en la primera 
Guerra Carlista en el bando isabelino, al que sin duda era ideológicamente 
más afín. Al morir Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, de inmediato 
su hermano Don Carlos se autoproclamó rey, dando inició a la guerra, que no 
terminó hasta la firma del Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839. Por 
consiguiente al estallar el conflicto Sandalio Palomino acababa de cumplir 28 
años, y aunque casado y con hijos, se hallaba en disposición de ser movilizado; 
no sabemos con exactitud en qué momento, ni por cuánto tiempo, pero sí que 
desarrolló esa función en ese periodo.

En la portada de la memoria sobre las aguas de Linares nos dice también que 
fue médico electo de la villa de Fuentes de Nava y Almacén. Fuentes de Don 
Bermudo era y es una localidad palentina, en el partido de Frechilla, lindante 
con los términos de Paredes de Nava y Becerril de Campos, que por encontrase 
junto a una gran laguna o nava, ha sido conocida popularmente como Fuentes de 
Nava; a 150 pasos del casco de la población se encuentra el Canal de Castilla, 
con un puente, un muelle y dos grandes almacenes, de ahí que el Dr. Palomino 
diga que fue electo médico del pueblo y de las cercanas dependencias del Canal. 
A mediados del siglo XIX, cuando la describe Madoz contaba con dos parroquias 
y 450 vecinos, que hacían 2.372 habitantes26.

El término electo no implica necesariamente que desempeñara la plaza, quizá 
optó a ella y se la concedieron sin que llegase a ejercerla, en caso de que lo 
hiciera habría que situarle en ella al comienzo de su ejercicio profesional, entre 
1827 y 1830 o 1831; y no deja de sorprender un tanto que para una población 
de cierta importancia y no poco vecindario se optase por un médico recién salido 
de la Facultad, con la escasa experiencia clínica que cabría suponerle.

De lo que no hay duda es que en la década de los cuarenta del siglo XIX estaba 
bien asentado en San Martín de Rubiales, en donde el 7 de abril de 1843 nació 
su hija Epifanía27, y el 3 de diciembre de 1844 su hijo Francisco28. A finales de 
1850 su hija mayor, Dolores, se casó con Miguel Pinedo Lacassi29, que murió 
al cabo de pocos años como Secretario de la Junta de Instrucción Pública de la 
ciudad de Burgos30.

No tardó mucho tiempo Sandalio Palomino en complementar su actividad clínica 
con la agraria, poniendo en valor las no escasas propiedades que tanto él como 
su esposa habían heredado, y dando, con los rendimientos obtenidos, inicio a 

26.  MADOZ, op. cit., p. 107.

27.  ADBu, Libro 9º de Bautismos de la parroquia de San Martín de Rubiales (1823-1843), fol.182r.

28.  ADBu, Libro 10º de Bautismos de la parroquia de San Martín de Rubiales (1843-1851), fol. 
16r. Murió a los pocos meses, el 22 de agosto de 1845.

29.  ADBu, Libro 5º de Casados de la parroquia de San Martín de Rubiales (1765-1852), fol. 21v 
(2º cuaderno suelto).

30.  AHPBu, PN 2411, fol. 9r-10v.
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una política de préstamos y compra de nuevas tierras, en especial viñas, que le 
depararon apreciables utilidades. Numerosas son las escrituras notariales que 
acreditan esta actividad en diversos pueblos de la comarca a lo largo de veinte 
años.

En 1855 otorgó su primer testamento junto a su esposa “algo delicada a causa 
de unas calenturas”, pero los dos en su cabal juicio, por el instituían como 
herederas a sus tres hijas: Dolores, Isabel y Epifanía a partes iguales, deduciendo 
la dote dada a la mayor ya casada31.

Tras enviudar en 1862 su hija Dolores regresó a la casa familiar de San Martín de 
Rubiales, y el 22 de febrero de 1869 contrajo nuevo matrimonio con el médico 
Juan Antonio Beltrán de las Heras, natural del cercano pueblo de Pedrosa de 
Duero, donde su padre ejercía como cirujano titular32.

Esta boda, probablemente arreglada por ambas familias, permitió a don Sandalio 
retirarse de su actividad profesional, tras más de cuarenta años de ejercicio, 
traspasando al poco tiempo la plaza de médico titular de San Martín de Rubiales 
a su yerno, que ya figura como tal al nacer su hija Elvira el 25 de noviembre de 
187033. Para no generar innecesarias tensiones con sus antiguos paciente don 
Sandalio trasladó su residencia a la cercana villa de Peñafiel, ya en la provincia 
de Valladolid, donde la familia de su esposa había vivido muchos años, y contaba 
con propiedades y relaciones, allí otorgó un nuevo y definitivo testamento el 16 
de abril de 1872, dejando mejorada a su esposa y herederas a partes iguales a 
sus hijas Dolores e Isabel, pues Epifanía había ya fallecido sin descendencia34; 
muriendo pocos meses más tarde, el 16 de septiembre de 187235, recién 
cumplidos los 67 años.

OBRAS

· La Memoria sobre los tumores blancos de las articulaciones (1846)

Se trata de un manuscrito de 56 páginas más la portada firmado al final por el 
autor, y remitido por éste a la Real Academia de Medicina de Barcelona donde 
se conserva en la actualidad36, con la finalidad de optar a uno de los premios 
que convocaba anualmente, y que llevaban aparejados el título de académico 
correspondiente, lo que consiguió.

Para su trabajo el Dr. Palomino escogió un tema complejo, sobre el que los autores 
que lo habían tratado manifestaron opiniones diversas, cuando no enfrentadas. 
31.  AHPBu, PN 2403, fol. 253r-255r.

32.  ADBu, Libro 6º de Casados de la parroquia de San Martín de Rubiales (1852-1887), fol. 63v.

33.  ADBu, Libro 12º de Bautismos de la parroquia de San Martín de Rubiales (1869-1878), fol. 
17v-18r.

34.  Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPVa), PN 17204, fol. 402r-405v.

35.  Archivo Diocesano de Valladolid (ADVa), Libro 4324, fol. 299r de la parroquia de San Miguel 
de Reoyo de la villa de Peñafiel.

36.  CORBELLA, Jacint, op. cit., p. 10, nº 19. Consta como fechado en 1845, aunque en realidad 
lo fue en 1846.
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Lo primero que cabe preguntarse es qué se entendía comúnmente en la época 
por tumor blanco de las articulaciones, siguiendo a un diccionario médico francés 
coetáneo: “les chirurgiens désignent, par cette expression, les gonflements 
des grandes articulations sans changement de couleur à la peau, et d’une 
consistence plus o moins solide, soit qu´elles dépendent de l´altération des 
parties osseuses ou des parties molles articulaires”37.

Con el bagaje etiopatogénico y fisiopatológico de que hoy disponemos no sería 
desacertado afirmar que se trataba de un cajón de sastre que incluía patologías 
de origen considerablemente variado que afectaban a las grandes articulaciones.

Ya hemos anticipado que Sandalio Palomino escogió este tema, a pesar de su 
potencial dificultad, por la experiencia que sobre él había adquirido durante su 
etapa como médico militar en la primera guerra carlista, como el mismo confiesa 
en una de las dos páginas introductorias de su trabajo, que divide en tres grandes 
capítulos. El primero de ellos lo dedica a exponer algunas consideraciones ge-
nerales acerca del tumor blanco de las articulaciones, en el segundo describe el 
tumor blanco cuando se asienta en las superficies huesosas de las articulaciones, 
y en el tercero cuando lo hace en las cubiertas.

El primer apartado comprende de la página 3 a la 16. Comienza con un estudio 
anatómico de las articulaciones, para aseverar que no en todas se asienta el 
tumor blanco, sino fundamentalmente en las grandes: codo, muñeca, pie, 
rodilla, cadera. Admite tres variedades de tumor blanco articular: el que se 
desarrolla como consecuencia de la predisposición escrofulosa, el que está bajo 
la dependencia de la reumática, y el producido por causas internas. Concluye 
diciendo que los tumores que afectan al hueso tienen en general un origen 
escrofuloso, mientras que los asentados en las cubiertas de las articulaciones 
son de carácter reumático.

El segundo gran capítulo, de la página 17 a la 40, está dedicado al análisis 
del tumor blanco de las superficies huesosas articulares que tiene un origen 
básicamente escrofuloso, es decir tuberculoso, pues se entendía por escrofulismo 
a un tipo de tuberculosis extrapulmonar que se diseminaba por vía linfática, 
colonizando los ganglios cervicales y ocasionando en ellos un tipo de alteraciones 
características, las escrófulas, que supuraban con frecuencia, y desde las cuales 
el agente tuberculoso podía afectar a otras partes del organismo. El Dr. Palomino 
prosigue describiendo las causas del cuadro clínico y los elementos terapéuticos 
de que se disponía.

El tercer y último gran capítulo lo dedica al tumor blanco de las cubiertas 
articulares, o de origen reumático, estudiando también sus causas, sus caracteres 
anatómicos, sus síntomas, su curación y su pronóstico, siempre mejor que el de 
origen escrofuloso. Finaliza con una breve conclusión en la que se excusa de no 
trascribir casos clínicos concretos de las diferentes patologías tratadas, para no 
hacer demasiado extenso el trabajo que presenta. 

37.  MIGNE, L´Abbé, Nouvelle encyclopédie théologique, ou nouvelle série de dictionnaires sur 
toutes les parties de la science religieuse, Tome dix-septième: Dictionnaire de médicine-pratique, 
Paris, J.P. Migne Éditeur, 1852, pp. 1023-1025.
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· El Proyecto de Reglamento para el ejercicio de la Medicina bajo la dependencia 
de las autoridades municipales (1849)

Es este cronológicamente el segundo de los trabajos redactados por el Dr. 
Palomino, está fechado el año 1849, y fue también remitido a la Real Academia 
de Medicina de Barcelona, en cuyo archivo se conserva en la actualidad38. Se 
trata de un manuscrito de 37 páginas en folio más otra de portada, en el que 
aborda una problemática que sin duda vivió en primera persona a lo largo de toda 
su trayectoria profesional como médico titular rural, sobre la que reflexionó y sacó 
sus propias consecuencias.

Es bien conocida la precariedad con que en ocasiones debían desarrollar su 
labor los médicos de los pueblos, sometidos muchas veces a la conducta 
arbitraria de las autoridades municipales, que seguían actitudes absolutamente 
caciquiles en su contratación, en el pago de sus salarios, en sus condiciones 
laborales y en sus despidos, situaciones que generaban controversias, tensiones 
y sinsabores, cuando no laboriosos pleitos de incierto desenlace. Los médicos 
titulares se sentían desamparados frente a una oligarquía que no tenía reparo, 
ni contemplación alguna en cesarles, o dificultar su trabajo, si no se atenían con 
exactitud a las directrices político-sanitarias marcadas, que por otra parte podían 
variar con los vaivenes de los gobiernos nacionales o locales.

Esta indefensión generó entre los propios facultativos una corriente de opinión 
que pretendió dar un rigor y cohesión a la provisión de vacantes, sometiéndola a 
una reglamentación de carácter nacional, que evitase su exclusiva supeditación a 
la cambiante voluntad de los ayuntamientos; es en este movimiento de defensa 
de sus propios intereses en donde hay que enmarcar este trabajo de Sandalio 
Palomino.

La obra se divide en dos grandes apartados. En el primero que abarca del folio 
1 al 19, el autor desarrolla una serie de consideraciones generales acerca de 
la asistencia prestada por los médicos titulares, comentando algunos de los 
artículos del Reglamento. El segundo es el Reglamento propiamente dicho, que 
divide en 47 artículos agrupados en 6 grandes capítulos:

Cap. 1: De los empleos o plazas y su número (Art. 1 al 6)

Cap. 2: De las dotaciones (Art. 7 al 17)

Cap. 3: Provisión de las plazas municipales de Medicina y Cirugía (Art. 18 al 23)

Cap. 4: De los profesores y sus obligaciones (Art. 24 al 38)

Cap. 5: Recompensas y castigos (Art. 39 al 43)

Cap. 6: Disposiciones generales (Art. 44 al 47)

La lectura del conjunto del articulado permite obtener una clara idea de cómo 
consideraba el Dr. Palomino que debía desarrollarse el ejercicio clínico por los 
médicos y cirujanos españoles dependientes de las corporaciones locales. Quizá 
los 15 artículos del capítulo 4 sean los más ilustrativos al respecto, permitiéndonos 
38.  CORBELLA, Jacint, op. cit. p. 12, nº 31.
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entrever el modo con que los médicos titulares llevaban a cabo su práctica 
cotidiana: “Todo Profesor municipal hará dos visitas diarias, una por la mañana 
y otra por la tarde a los enfermos (…) que se hallen en cama con calentura, 
o sin ella, siempre que la dolencia sea aguda o de cuidado. A los demás les 
visitará una vez al día, hasta que salgan o se entreguen a sus ocupaciones, y a 
todos cuando lo juzgue conveniente para fijar mejor sus observaciones”39.

· La Memoria acerca de las aguas minero-medicinales de Linares, Provincia de 
Segovia (1851)

Linares, nos dice Madoz en su Diccionario, muy pocos años antes de que el Dr. 
Palomino escribiese este trabajo40, es un lugar con ayuntamiento en la provincia 
y diócesis de Segovia y partido judicial de Riaza, situado entre varias cuestas al 
pie de un pequeño valle; contaba entonces con 33 casas de pobre construcción, 
y con 26 vecinos que hacían 96 habitantes, que se surtían de “aguas potables 
de varias fuentes que hay esparcidas por el término, encontrándose inmediata 
a la población una de agua abundante y mineral”41.

En 1781 Juan Francisco de la Monja, vecino y boticario en aquellas fechas del 
pueblo de Campillo de Aranda, al sur de la provincia de Burgos, y cercano al de 
Linares, al pasar por allí camino de la villa de Maderuelo, con la finalidad de 
reconocer una botica, se topó con un manantial de aguas cristalinas y abundantes, 
se paró a degustarlas y supo poner en valor sus propiedades terapéuticas, sobre 
las que escribió un breve texto que circuló manuscrito por la comarca. Entrado 
ya el siglo XIX, un médico, Manuel Arranz, natural de Roa, y titular de Aranda de 
Duero, se interesó también por estas aguas, de las que realizó un análisis químico; 
siendo nombrado en 1820 director de las mismas, cuando ya lo era del balneario 
de Quinto , en la provincia de Zaragoza, plaza que había obtenido por oposición 
nacional. Las circunstancias políticas hicieron que en 1823 el Dr. Arranz fuese 
despojado de la Dirección de las aguas de Linares, que experimentaron unas 
décadas de relativo olvido; la memoria del Dr. Palomino, y alguna otra paralela, 
hay que encuadrarla en un intento de revitalizarlas. 

Se trata de un manuscrito de 61 páginas más dos portadas, firmado al final por 
el autor; remitido originariamente al Gobernador Civil de la provincia de Segovia, 
quien lo reenvió a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, conservándose 
hoy en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid42.

Se inicia con una advertencia sobre la escasa atención dedicada por las 
autoridades a las aguas de Linares y un esquema de la obra, seguida de cinco 
capítulos y un apéndice final sobre las aguas de la fuente de La Cenizosa, en el 
mismo término municipal.

39.  Reglamento, art. 26.

40.  MADOZ, Pascual, op.cit., pp. 110-111.

41.  En la actualidad el pueblo se encuentra bajo las aguas de un pantano, inaugurado hace más 
de cincuenta años.

42.  BFMC, Ca 2800(10). También aparece reseñada en MARTÍNEZ REGUERA, Leopoldo, op. cit., 
Segunda parte, Tomo primero, Madrid, 1896, p. 234, nº 603.
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Sigue el Dr. Palomino la estructura habitual de este tipo de memorias hidrológicas. 
El primer capítulo está dedicado a exponer unas consideraciones generales sobre 
la excelencia médica de las aguas minerales y su importancia económica; continúa 
con una descripción topográfica del lugar de Linares; para pasar a centrarse en 
la fuente de los Aguachines, objeto principal del estudio, su descubrimiento, 
sus diferentes épocas, el estado en que se encontraba, y las mejoras que en 
ella podían realizarse. Prosigue con el análisis físico y químico de esas aguas, y 
con las indicaciones terapéuticas que de él se desprenden, que es el apartado 
de mayor extensión. Describe el modo de administrarlas, el número de días que 
conviene tomarlas, sus contraindicaciones, los inconvenientes de utilizarlas fuera 
del manantial, y la mejor manera de transportarlas.

Considera que las aguas de la fuente de los Aguachines, en el lugar de Linares 
pueden clasificarse en el grupo de las salinas, frías, alcalino-gaseosas; y destaca 
entre sus principales efectos el de ser laxantes suaves.

Es muy posible que, al redactar esta memoria y remitirla a las correspondientes 
autoridades, estuviese en el ánimo del Dr. Palomino potenciar las aguas de 
Linares, que no contaban con instalación balnearia aneja de ningún tipo, y 
quizá llega a ocupar en un futuro la dirección del establecimiento; objetivo que 
ciertamente no alcanzó.

Estos son los tres únicos trabajos que, hasta la fecha, se han podido encontrar 
debidos a la pluma de Sandalio Palomino, no sería descabellado suponer que 
escribiese algunos más; el hecho de ser correspondiente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Valladolid, y de poseer el grado de doctor así lo permiten 
sospechar. 
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TAULA RODONA: RECERCA I DOCÈNCIA SOBRE HISTORIA DE LA INFERMERIA: 

CONÈIXER EL PASSAT PER A CONSTRUIR EL FUTUR
XX CONGRÈS D’HISTORIA DE LA MEDICINA A CATALANA 

Taula Rodona: Recerca i Docència sobre Història de la Infermeria. Conèixer el passat 
per construir el futur 

Presentació: Dra. Paola Galvany Estragués, degana de la Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar de la UVic-UCC 

Intervenció 1. LA MEMORIA HISTÒRICA DEL TENIR CURA A LA COMARCA D’OSONA 

Sra. Cinta Sadurní Bassols, professora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
de la UVic-UCC 

Cada any la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) plateja una 
activitat transversal que té la finalitat de fomentar el debat a les aules, al voltant 
d’un tema d’actualitat. En el curs 2017-18, l’activitat que es va plantejar portava per 
títol Memòria democràtica: Guerra Civil i postguerra.  

Va ser en aquests marc on es va proposar un projecte docent “La memòria històrica del 
tenir cura a la comarca d’Osona” que pretén realitzar una investigació sobre el 
desenvolupament i els canvis que hi ha hagut en el tenir cura i la professió infermera en 
aquesta comarca, al llarg del període que abarca l’etapa franquista fins l’acabament de 
la transició democràtica (1939-1982). Aquest projecte també pretén que els estudiants 
d’infermeria integrin les activitats que hi desenvoluparan com una experiència 
significativa en el seu procés d’aprenentatge. 

Explicar les profundes transformacions que ha experimentat la professió d’infermera 
des de finals del segle passat i principis d’aquest segle XXI i seguir avançant en la 
consolidació i el creixement professional exigeix recuperar les vivències vinculades amb 
el tenir cura i amb l’experiència vital i professional d’infermeres i infermers tant de 
manera individual com col·lectiva, així com els records de l’experiència de tenir cura que 
tenen les persones grans, com a receptores i/o agents de cures. 

 Posar en valor la paraula de les protagonistes de la història ha de permetre trencar 
silencis, a fi de que aflorin records d’experiències que a vegades, per dolorosos, poc 
gratificants o  considerats insignificants no s’han narrat i que són del tot indispensables 
per omplir buits de la història contemporània de la comarca d’Osona en relació al tenir 
cura i l’aportació de la infermeria.  

Les activitats, que es van proposar dur a terme, giren al voltant de cinc eixos que es 
desenvoluparan en diferents etapes: 

1- Recollir i analitzar els relats dels testimonis sobre la pràctica del tenir cura 
durant aquest període. 
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2- Recollir, inventariar i catalogar fonts documentals (fotografies, documents i 
objectes personals, publicacions oficials, textos bibliogràfics, memòries, etc.) 
relacionades amb la pràctica del tenir cura durant aquest període, que ajudaran 
a contextualitzar la professió en una societat i en un moment històric 
determinats. 

3- Fomentar que els estudiants del grau d’infermeria, a través de la cerca i anàlisi 
de fonts orals i documentació, puguin identificar i relacionar aspectes de gènere, 
econòmics, socials, polítics, religiosos, entre d’altres, que han influït en el 
recorregut històric del tenir cura i la pràctica d’infermeria a la comarca d’Osona. 

4- Organitzar activitats i elaborar material divulgatius per donar a conèixer i 
visibilitzar les aportacions de la infermeria a la comarca d’Osona durant el 
període franquista i de transició democràtica. 

5- Promoure grups per recuperar la memòria sobre com era l’atenció sanitària a 
la comarca d’Osona durant aquest període, afavorint la participació d’estudiants 
d’infermeria i la col·laboració amb institucions públiques i privades. 

El projecte s’ha implementat en el marc de tres assignatures, concretament, Bases 
Teòriques en Infermeria (BTI), de primer curs, i Bases Metodològiques en Infermeria 
(BMI) i Comunicació Terapèutica (CT), de segon curs. En totes elles es va programar una 
activitat d’avaluació continuada grupal, desenvolupada al llarg del primer semestre i que 
ha consistit en la realització d’una entrevista en profunditat a una persona, per recollir 
el seu relat a l’entorn del tenir cura. 

Aqueta activitat avaluativa ens ha permès obtenir diferents resultats, uns vinculats amb 
una perspectiva pedagògica i els altres, amb l’obtenció d’informació sobre el tenir cura 
en un període històric concret, en aquest cas, el franquista fins l’acabament de la 
transició democràtica (1939-1982). 

En aquesta presentació s’exposaran el procés de creació del projecte, els canvis que es 
proposen a partir de les reflexions fetes pels estudiants, així com la continuïtat  del 
projecte durant el curs 2018-2019.  
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Intervenció 2. GENEALOGIA DE L’HOSPITAL DOMÈSTIC A CATALUNYA A PARTIR DEL CAS 
DE L’HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA DE TARRAGONA 

Dr. Josep Barceló Prats, personal docent i investigador d’accés al SECTI del Departament 
d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) 

INTRODUCCIÓ: En el context europeu de finals del segle XVIII i principis del XIX, el procés 
de medicalització –entès com un fenomen històricament definit que va suposar 
l’assumpció dels discursos mèdics i, posteriorment científics en la vida social y cultural dels 
hospitals– va comportar canvis en la manera d’atendre les necessitats de cura física i 
espiritual dels malalts. En l’àmbit local tarragoní, però també en moltes d’altres hospitals 
de ciutats catalanes com Barcelona,1 Lleida,2 Reus3 o Valls,4 aquests canvis van propiciar 
l’entrada d’Ordes religiosos en la gestió i control de les institucions hospitalàries com, per 
exemple, l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.5 

OBJECTIU: Descriure i fer visible la manera com les religioses van donar resposta a les 
necessitats de gestió de l’hospital tarragoní i de cura dels seus malalts, a través de fonts 
primàries, articulant els interessos «materials» d’administradors i metges amb els 
«espirituals» del seu Institut. 

FONTS: Documents, convenis i reglaments dipositats a l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla (AHSPT), compresos entre principis del segle XVIII i meitat del segle XX. 

RESULTATS i CONCLUSIONS: Les activitats desenvolupades per les religioses, tals com 
nutrició, higiene, neteja, custòdia de béns, gestió de medicaments i roba, es van incardinar 
–ràpidament– en l’imaginari col·lectiu de la població. Tal va ser la importància en el dia a
dia de la institució assistencial que, autors com Rosenberg,6 han definit aquesta etapa del 
procés de medicalització com «d’hospital domèstic».7 Les religioses, en definitiva, van 
desenvolupar un conjunt de significats claus per a la instauració i evolució dels rols 
d’infermeria. La visibilització d’aquest llegat, sens dubte, ha de servir de base per afrontar 
els reptes de present i futur de la disciplina infermera. 

1 Danón, J. (1978) Visió històrica de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona. Barcelona: 
Fundació Salvador Vives Casajuana.
2 Tejero, L. (2016) Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el Hospital de Santa María, 
la Casa de Maternidad y la Casa de Misericordia de Lleida (1792-1936). Aportaciones a la 
enfermería. [Tesi doctoral] Lleida: Universitat de Lleida.
3 Anguera, P. (1990) Hospital de Sant Joan de Reus: 1240-1990. Reus: Hospital de Sant Joan 
de Reus;
4 Comelles, J.M.; Arnau, M.; Daura, A.; Martín, E. (1991) L’Hospital de Valls. Assaig sobre 
l’estructura i les transformacions de les institucions d’assistència. Valls: Estudis Vallencs.
5 Barceló, J. (2017) Poder local, govern i assistència pública: l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
de Tarragona. Tarragona: Arola editors.
6 Rosenberg, C. E. (1987) The Care of Strangers: The Rise of America’s Hospital System. New 
York: Basic Books.
7 Long, D. E.; Golden, J. (eds.) (1989) The American General Hospital: Communities and Social 
Contexts. New York: Cornell University Press.
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Intervenció 3. VISIBILITZACIÓ DE LA HISTÒRIA INFERMERA A PARTIR DE FONS 
PRIMARIES: EL CAS DE L’INFERMERIA LLEIDATANA 

Dra. Lorena Lourdes Tejero Vidal, professora associada Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i infermera Hospital Universitari Santa Maria. 

L’estudi de la història infermera és relativament recent, però no menys important.  El 
Dr. García Guillén deia que “la Historia de la Enfermería es la historia de los cuidados, 
todo un mundo al que no se le ha prestado atención por parte de los historiadores 
hasta muy recientemente”. 

Fins fa uns anys, a Lleida es desconeixia quin havia estat el nostre bagatge fins a 
l’actualitat. La meva companya la Dra. Carmen Torres, va iniciar un procés de construcció 
de la història més contemporània focalitzant els seus estudis en el període convuls de la 
Guerra Civil espanyola. Aquest estudi, utilitzant fons primàries va estar l’embrió d’estudis 
posteriors en els quals jo hem vaig incorporar. 

Totes dues vam reconèixer la dificultat que estranyava el intentar desgranar el que havia 
estat la nostra historia i especialment, per les escasses fons primàries de les quals 
disposàvem. 

L’elaboració d’aquest puzle per intentar reconstruir la historia de la infermeria lleidatana 
va començar des de l’època contemporània per anar tirant enrere fins l’edat mitjana.  
Les fonts utilitzades han estat principalment, fonts primàries escrites (estatus, 
llibres de comptabilitat, capbreus, llibres de patrimoni hospitalari, protocols notarials, 
testaments, llibres d’expòsits o llibres d’òbits) i orals.  

Els arxius consultats han estat municipals, provincials, nacionals e internacionals. 

L’interès que totes dues manifestàvem, era el d'intentar conèixer quina havia estat la tasca 
de cuidar dels professionals dedicats a les cures en diferents moments de canvis 
socials, econòmics, polítics i inclús de regulació professional.  

A més, al llarg dels nostres estudis, hem intentat identificar com s’anomenaven aquestes 
persones, quina era la seva tasca i inclús, quina havia estat la seva contraprestació 
econòmica. 
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Intervenció 4. GRUP FEBE. ESTUDIAR LA HISTÒRIA. 

Dra. Amèlia Guilera Roche, directora del Campus Docent Sant Joan de Déu i membre 
del grup FEBE. 

FEBE com a grup de treball de les professores d’Escoles Universitàries que impartien o 
estaven interessades per la Història de la Professió Infermera, té dècades de vida, una 
vida plena, farcida d’articles, pòsters, comunicacions, capítols de llibres i llibres. Al maig 
del 2017 es constitueix com a associació definida com a “grup de professores i 
estudioses de la Història de la Infermeria de Catalunya, les Illes Balears i Andorra i 
d’altres territoris de llengua catalana”.   

La seva finalitat és consolidar la Història de la Infermeria en els àmbits docents i de 
recerca, a més de donar-se a conèixer en altres àmbits disciplinaris i socials. I per assolir 
aquesta fita realitza les activitats següents: 

1.- Investigacions en temes històrics d’infermeria, majoritàriament en els seus territoris. 

2.- Divulgació  dels resultats de les recerques en Història de la Infermeria a través 
d’articles, llibres, conferències, Jornades, Congressos etc. 

3.- Establiment d’estratègies encaminades a la catalogació, conservació i divulgació del 
Patrimoni Històric de les Infermeres i Infermers. 

4.- Creació d’espais de diàleg i reflexió per compartir experiències docents i materials 
didàctics entre els membres de l’associació així com organitzar seminaris, taules 
rodones, conferències destinades a impartir formació cap a l’exterior de l’Associació. 

5.-  Disseny d’estratègies encaminades a crear nous recursos docents. 

6.-Desenvolupament d’estratègies encaminades aconseguir el més alt nivell de 
reconeixements socials i acadèmics.   

S’intenta combinar la recerca, la conservació del Patrimoni Històric, la divulgació com a 
transferència del coneixement, tenint sempre present la necessitat de generar nous 
recursos docents per millorar la docència universitària, sempre dins del nostre àmbit de 
Catalunya, les Illes Balears i Andorra i d’altres territoris de llengua catalana.   

Actualment l’Associació està integrada per 28 membres que mantenim en construcció 
diferents projectes de recerca i estudi. Un projecte neix, es planifica, desenvolupa i 
abans de tancar-lo ha donat origen a un altre projecte. 

Enfermeras de guerra reunia el testimoni d’infermeres que havien participat a la Guerra 
Civil espanyola, vàrem tenir molta sort al poder entrevistar personalment un grup de 
dones dels dos bàndols que van decidir “cuidar” en un conflicte bèl·lic; mentre es 
construïa el relat el grup es va preguntar perquè no reunir en un llibre infermeres que 
haguessin estat pioneres en algun dels àmbits professionals i va néixer Infermeres 
Pioneres a Catalunya. Del franquisme a la democràcia. El llibre reuneix vuit dones 
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infermeres que han estat referents per a la professió com Adela Simón, Pilar Masgrau, 
Maria Llobet, Pilar Argelès, Carolina Meléndez, Roser Tey, Teresa Piulachs, Carmen 
Bolea, Sor Genoveva Massip, o Mercè Sanz. 

Quan encara no havíem tancat del tot el text a publicar, ens vàrem fer una reflexió, quan 
pensem en professionals infermers destacats tots pensem en un grup de persones en el 
qual fàcilment coincidirem, però... i tots els professionals que ens han marcat per la seva 
forma de ser i fer, però que no són coneguts, dels que hem admirat la feina i dedicació, 
però que es mantenen en la foscor. De la reflexió sorgeix una determinació i Ediciones 
San Juan de Dios fa un encàrrec concret: iniciarem una col·lecció de publicacions, en la 
qual buscarem a tots aquests professionals desconeguts i els farem sortir a la llum, neix 
el nostre projecte Infermeres Invisibles. El primer recull de perfils ja s’està 
confeccionant i esperem tenir llesta la primera publicació en uns sis mesos. 

L’agost de 2017 es produeix el terrible atemptat de La Rambla de Barcelona, les imatges 
impactants i els testimonis de les primeres hores, ens mostren al costat de les víctimes 
infermeres i infermers que els atenen, sigui sobre l’asfalt al mateix lloc dels fets, sigui als 
hospitals i creiem que aquesta tasca s’ha de donar a conèixer, que hem d’explicar-ho i 
ens posem a buscar testimonis a fer entrevistes i a treballar sobre l’actuació dels 
professionals, el projecte no té un nom concret però esperem poder publicar-ho abans 
del proper mes d’agost. 

El grup és viu, un projecte ens porta a un altre, les adhesions són per afinitat i 
interessos, ens complementem, treballem bé uns amb els altres, confiem. Estem 
units en un projecte comú per donar visibilitat a la nostra història, per 
difondre-la, per fer-la accessible. 
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DELS LLATZERETS A L’HOSPITAL DELS INFECCIOSOS DE BARCELONA

VILA GIMENO, Carme; VILLAVIEJA BUENO, Pilar Infermera jubilada 

CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL: DELS LLATZERETS A L’HOSPITAL 
DELS INFECCIOSOS

A principis del Segle XX, hi havia a Barcelona dos Llatzerets (imatge,1) principals 
en els que s’atenia a les persones afectades per les epidèmies del moment, el de la 
Casa Antúnez i el de la Secció Marítima del Parc. Durant el 1905, segons explica 
Bosch, es produiria a Barcelona una important epidèmia de pesta bubònica, 
provocada per la importació de cotó procedent d’Esmirna i de Bombai, ciutats 
en que la pesta era endèmica. La causa d’aquesta importació, va ser econòmica, 
doncs a finals del 1904 aquesta matèria primera per les indústries de teixits i 
filats del nostre país, va tenir una important pujada de preus que amenaçava 
amb la paràlisi d’aquesta indústria i per evitar-ho, es va decidir la importació 
del cotó dels països asiàtics. Al aparèixer els primers casos, es van obrir ambdós 
llatzerets, el de la secció marítima del Parc, seria perquè els possibles contagiats o 
les seves famílies, passessin la quarantena que era de deu dies, o més curta si es 
deixaven vacunar. Mentre que els diagnosticats de pesta, eren traslladats a Casa 
Antúnez (Bosch, 1986). Aquest llatzeret de la Secció Marítima del Parc, està 
considerat el precedent de l’Hospital dels Infecciosos de Barcelona (imatge,2).

En el 1914 es produiria una gran epidèmia de febre tifoide produïda per la 
contaminació de l’aigua provinent de la mina de Montcada, aquest ramal abastia 
d’aigua els barris de la Barceloneta, ciutat Vella i diferents indrets del sud del 
carrer Aragó. Aquesta epidèmia pertorbaria seriosament la vida ciutadana i va 
plantejar greus problemes sobretot, en la gestió del problema original, causa 
del gran nombre de morts. També es va demostrar la inoperància d’hospitals 
provisionals, per això, la Comissió de Governació, per iniciativa del seu president 
el Sr. Francesc Puig i Alfonso (1865-1946) va acordar l’any 1914, declarar de 
caràcter permanent l’Hospital Municipal Marítim d’Infecciosos (Bosch, 1986).

Un cop finalitzada a l’abril del 1915 l’epidèmia de tifus, es van començar a 
realitzar projectes i obres de manteniment d’ambdós centres. Mentre a Casa 
Antúnez s’intentava habilitar un centre amb capacitat per 600 llits i la substitució 
del sistema de la il·luminació del centre, aprovat pel govern de l’alcalde Guillem 
Boladeres i Romà (1853-1928) (Lander i Martí 2017), també se’n feien a la 
Secció Marítima del Parc, sobre uns terrenys de la Secció Marítima del Parc de 
la Ciutadella, una extensió de 27.250 metres quadrats, que l’ajuntament havia 
adquirit el 4 d’octubre de 1899, pel preu de 500.000 pessetes, segons consta 

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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en l’escriptura del Notari Jaume Bruguera (Bosch, 1986) i així es troba al diari La 
Vanguardia, del 26 de setembre de 1915, ressaltant que el nou alcalde n’Antonio 
Martínez Domingo (1867-1942), havia estat visitant les obres que ja estaven 
molt avançades, doncs “s’estaven acabant quatre amplis pavellons per malalts, 
isolats els uns dels altres i de l’edifici principal, per patis, amb un sistema de 
ventilació en la part superior i en la inferior de les parets. El terra dels pavellons 
era de pòrtland, les parets estucades amb sòcol de rajoles, les tauletes de nit 
eren de ferro per facilitar la seva desinfecció. A més hi havia tres pavellons més 
per malalts convalescents, instal·lats en un dels edificis de l’Exposició Universal, 
amb capacitat per a 650 pacients”. (La Vanguardia 26 setembre 1915). En el 
mateix període l’alcalde en persona, va encapçalar una inspecció a Montcada, 
per garantir que l’abastament de l’aigua potable estava assegurada pel nou centre 
hospitalari. (Lander i Martí, 2017; La Vanguardia 26 setembre 1915).

En la reunió del consistori del 29 de febrer del 1916 es va demanar novament 
que fos declarat com a Hospital permanent, el llatzeret de la Secció Marítima 
del Parc, i així queda reflectit en el Despatx Ordinari, Comissió de governació de 
la Gaseta Municipal del 1 de març del mateix any, on hi consta: Què es declari 
de servei permanent l’Hospital d’infecciosos establert en la secció marítima 
del Parc. Que s’aprovin les regles pel seu règim administratiu. Que s’afegeixi 
en el pressupost, els crèdits necessaris per cobrir les places d’administrador, 
auxiliar i porter-conserge, i que siguin aquestes places cobertes per persones 
de les dependències municipals que designi el Sr. Alcalde, i que proposi la 
Comissió de governació, tenint en compte la idoneïtat i els serveis que els hi 
correspongui per el seu nomenament. Que es formalitzi un contracte amb la 
Comunitat de les Darderes en les condicions de les regles adjuntes. Que les 
despeses de les estances dels malalts, infermeres i servents en el hospital, 
siguin coberts amb càrrec a la consignació del capítol 5è, article 3er, partida 
1era. Que la despesa de la retribució de les infermeres i els servents que estan 
pressupostats en cinc mil pessetes aquest any, es paguin amb el pressupost 
d’imprevistos, previ informe de la comissió d’hisenda abans que sigui aprovat 
l’acord, o amb càrrec a un altre pressupost que, a proposta de la comissió, cregui 
l’ajuntament més encertat. Que l’atenció mèdica es decideixi interinament per 
l’alcaldia a proposta de la Comissió de governació, etiquetant aquest servei 
com un dels que han de realitzar, el cos mèdic de la ciutat, amb l’objectiu que, 
alliçonat amb la pràctica, pugui aquesta comissió proposar a l’ajuntament les 
regles definitives del règim mèdic a través del qual, s’hagi de regir l’Hospital 
dels infecciosos (imatge,3).

Aprovat amb la declaració del Sr. President de la comissió d’hisenda, que 
aquesta havia assenyalat el capítol d’imprevistos del pressupost vigent, 
per aplicar la quantitat de cinc mil pessetes a que es refereix el punt sisè 
(Ajuntament, 1916).

A rel d’aquesta reunió consistorial, i durant el mateix mes de març es realitzaria 
el contracte amb la congregació de les Darderes. Cal dir que abans s’havia ofert 
aquest servei a les Religioses de la Sagrada Família, perquè es consideraven 
persones expertes en l’assistència als malalts, però varen rebutjar aquest servei. 
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Així es contractaria a la Comunitat de les Darderes que s’havien estat fent càrrec 
de l’atenció dels malats infectats en les diferents epidèmies, i que eren traslladats 
al Llatzeret de la Casa Antúnez. 

Aquest conveni es va signar, amb les següents condicions i pactes: La Comunitat 
de les Darderes, s’encarregarà de tenir cura dels malalts que estiguin ingressats en 
l’Hospital sense cap distinció de procedència dels malalts ni de les malalties que 
pateixin. El nombre d’infermeres que la comunitat haurà de tenir constantment 
destinades a l’Hospital serà de quatre (imatge, 4), amb aquest número haurà 
d’atendre les necessitats del servei fins a quaranta malalts. El número d’infermeres 
en una per cada quinze malalts que excedeixin de la quarantena. L’augment 
o disminució de les infermeres es realitzarà immediatament que el nombre de 
malats augmenti o disminueixi en la proporció indicada, i sense que hi hagi la 
necessitat d’un avís previ. Per ajudar a les infermeres hi haurà un nombre de 
servents o minyones necessari pel servei en el número i proporció assenyalada 
en les regles que abans s’ha fet referència, o en aquella altre proporció que s’hagi 
acordat. Totes les infermeres de la comunitat contractada per donar servei a 
l’Hospital, hauran de viure dins del centre, obtenint del municipi l’alimentació i 
una habitació en correctes condicions. La seva remuneració serà de dues pessetes 
diàries per cadascuna d’elles, que s’abonarà mensualment. La durada d’aquest 
contracte serà de sis mesos començant a data d’avui, i serà considerat prorrogat 
per períodes iguals, mentre una de les parts contractants no ho denuncií tres 
mesos abans d’acabat el termini. El que creguin necessari les infermeres per 
l’acompliment de la missió encomanada, hauran de reclamar-ho a través de 
l’administració de l’Hospital, que serà l’encarregat de cursar les sol·licituds.

Se sap que l’estada mitja del mes de març va ser de 50 malalts i 11 persones 
entre monges i infermeres se’n varen fer càrrec, mentre que del servei mèdic 
s’encarregava el cos mèdic de la ciutat. A partir del dia 1 d’abril del 1916, es van 
instal·lar les Darderes com a Fundació permanent a l’Hospital dels Infecciosos 
de Barcelona. Aquest mateix dia fora nomenada la primera Superiora del centre 
sanitari en la persona de M. Concepción Tort (Lander i Martí, 2017).

Cal dir que, en el 1916, encara no hi havia cap escola d’infermeria a Catalunya, 
tant sols n’hi havia dues a Madrid, la Real Escuela Santa Isabel de Hungría, 
inaugurada el 1896 i una segona escola, aquesta de caire religiós, Escuela de 
Enfermeras de las Siervas de María Ministras de los enfermos, aquesta havia 
estat inaugurada en el 1915 (Domínguez,2017). Per tant es contractava a les 
monges per la seva trajectòria en la cura de les persones malaltes, tant elles com 
els monjos o capellans, eren considerats experts en el tracte amb els malalts, 
alhora que al llarg de la història havien donat proves d’eficiència i eficàcia com a 
bons gestors hospitalaris (Reventós,1996). Per tant es podria dir que, a les dones 
que anomenen infermeres, serien dones formades per les mateixes monges o per 
altres, per poder realitzar les cures pertinents. Les Darderes tenien i tenen com a 
lema: “servir a Jesucrist a través dels malalts i dels necessitats com si fos la seva 
persona” (Martí i Lander, 1981).
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Aquesta seria una primera rehabilitació dels llatzerets i dels edificis que encara hi 
havia de l’exposició Universal del 1888, doncs si el funcionament de l’Hospital 
era satisfactori, no ho eren les seves instal·lacions, s’han trobat en documentació 
de la mateixa congregació afirmacions com aquesta: “havia rates, xinxes, de tot”, 
l’estat dels pavellons era molt precari, tant deficient era l’estat de l’Hospital que 
se’n feia ressò les sessions de l’ajuntament. Tant es així que es fan pressupostos 
per posar electricitat a l’Hospital, es col·locaren persianes, es construí un safareig 
per les monges, es repassaren les esquerdes i les juntures del paviment dels patis 
amb els edificis. Es va col·locar una porta a la muralla del mar, es van reparar 
les goteres, es va construir una paret de separació entre el safareig i el rober, la 
construcció de tres basses d’un metre quadrat per 0,80 d’alçada, enrajolades per 
dins, per poder realitzar una primera desinfecció, es va instal·lar gas i enllumenat 
a tot el recinte. Posteriorment es demanaria pressupost per poder comprar taules 
pels difunts i taüts de diferents mides (Lander i Martí,2017).

A finals de l’any 1916, la Superiora de les Darderes, presenta un reglament per 
l’Hospital que ratifica el Consistori Barceloní, essent aprovat el 14 de desembre 
del 1916 i diu així (Per el seu interessant contingut, es decideix transcriure’l 
íntegrament):

L’Hospital dels infecciosos amb servei permanent, es regirà per les regles de 
funcionament signades per l’ajuntament el 29 de febrer de l’any en curs i per les 
següents:

EN QUANT A LA INSPECCIÓ

És responsabilitat de l’ajuntament, la inspecció dels serveis donats a l’Hospital, 
realitzada per la comissió d’higiene i salubritat. Els inspectors faran: Inspecció 
i vigilància dels serveis, el personal haurà de facilitar aquesta feina. Visitar 
l’hospital, assabentant-se del tracte que és donat als malalts i de les possibles 
novetats. Fer propostes per la millora dels serveis.

LES OBLIGACIONS DEL PERSONAL

L’administrador serà triat per l’ajuntament i sota el seu mandat tindrà un auxiliar, 
un escrivent i un porter - conserge.

Correspondrà a l’administrador: Com a Cap de personal, definir les funcions a 
realitzar cada membre de l’equip. Controlar que tots els departaments estiguin 
en ordre, que existeixi una rigorosa disciplina per part dels dependents, que 
s’atenguin als malats amb cura i bones maneres i se’ls hi doni amb puntualitat 
i exactitud les medecines, les racions i d’altres, que prescriguin els facultatius. 
Procurar que el condiment dels aliments es facin de conformitat amb les regles 
higièniques, advertint de les deficiències observades a la Superiora. Realitzar 
diàriament, una visita a les sales dels malalts a les hores del dinar i del sopar 
per comprovar el bon servei. Atendre les queixes del hospitalitzats sobre el tracte 
rebut i prendre les mesures oportunes, si fos necessari. Realitzar les comandes 
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oportunes, necessàries segons el reglament del 29 de febrer. Realitzar les ordres 
rebudes de l’alcaldia i proposar les millores que cregui convenients als diferents 
serveis. Mantindrà en custodia, documentació, joies i objectes de valor dels 
hospitalitzats. 

Correspon a l’auxiliar de l’administració: Substituir a l’administrador quan no hi 
sigui. Portar la comptabilitat i realitzar les estadístiques. Cuidar de l’admissió 
dels malalts, realitzant el registre d’entrada on hi constarà nom i cognoms 
del malat,els dels seus pares,lloc de naixement, edat, estat, ofici o professió, 
domicili,la roba que porti el malalt, especificant la classe de teixit i el seu 
estat, diners, joies i documents, així com la sala i el número del llit on estigui. 
Semestralment elaborarà un document per quadruplicat del moviment de malalts, 
per l’administrador, inspectors, President del Comitè i l’alcalde.

Serà obligació de l’escrivent, oferir els seus serveis corresponents a les ordres de 
l’administrador i de l’auxiliar.

Correspon al porter – conserge: Cuidar i controlar l’entrada de l’hospital, barrant 
el pas al que no tingui autorització del facultatiu. Entrar a la sala d’inspecció 
als malats que presentin la documentació corresponent. Impedir la sortida dels 
malats que no presentin l’informe d’alta. Donar informació de l’estat dels malalts, 
a qui pregunti, dins de les hores corresponents.

Les monges infermeres s’hauran de dedicar a la cura directa dels malats i a les 
prescripcions dels facultatius.

El personal de servents i minyones, dependrà directament de l’administrador, qui 
indicarà les feines a realitzar per la neteja del servei on estiguin, mentre que la 
Superiora, els hi indicarà les activitats a realitzar en referència als malalts, segons 
les instruccions que hagi rebut dels facultatius.

EL SERVEI MÈDIC

El servei mèdic serà regit pel Cos mèdic Municipal, que sota el seu Cap decidirà 
qui haurà de realitzar-lo i quants en funció del nombre de malalts. Entre els 
metges encarregats de l’assistència als malalts, n’hi haurà un responsable de la 
Direcció. Durant les hores del matí i de la tarda que es decideixi (2h per torn), 
hi haurà guàrdia mèdica, i seran aquestes hores les destinades a l’ ingrés de 
malalts. La guàrdia facultativa per la nit, serà permanent. En el hospital hi haurà 
una farmaciola, de la qual s’encarregarà el director mèdic, que decidirà què hi ha 
d’haver i la utilització que se n’ha de fer.

EL RÈGIM D’HOSPITALITZACIÓ

Donat que l’hospital està destinat a les persones atacades per malalties infeccioses, 
i que seran assistits per la beneficència Municipal, serà imprescindible per 
poder ser admès una ordre escrita del metge de la beneficència que atengui 
al malalt, en que hi consti el tipus de infecció que presenta; quan el malalt 
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no estigui assistit per la beneficència Municipal, haurà de portar una papereta 
en la que hi consti, la malaltia infecciosa que presenta firmada per un metge 
de l’ajuntament i una papereta de l’alcaldia del barri en que hi consti el seu 
estat de pobresa. La direcció mèdica i l’administració, fixaran els horaris de mati 
i tarda en que ingressaran els pacients, que hauran d’entregar les paperetes 
degudament complimentades i seran conduïts per el porter – conserge a la sala 
de reconeixements, on seran visitats pel metge corresponent que decidirà a quina 
sala haurà d’ingressar, un cop realitzat el tràmit del registre d’entrada. Només en 
casos d’urgència podran ser admesos malalts fora d’aquesta franja horària. En 
aquest hospital hi haurà a més de la divisió per sexes, infermeries diferents per 
els diferents tipus d’infeccions i un altre d’observació per casos dubtosos. Un cop 
el malalt estigui instal·lat en el llit corresponent, es col·locarà prop del llit, una 
còpia del registre d’entrada, amb la relació d’objectes que quedin en custòdia 
de l’administració del centre. La roba i la resta de pertinences, un cop ingressat, 
seran degudament desinfectades i guardades a l’oficina de l’administració, fins 
que sigui donat d’alta, o per ser entregat als hereus en cas de resultat de mort. 
El malalt haurà d’estar a l’hospital fins que el metge cregui que està curat del 
seu procés infecciós, en aquest moment farà l’informe d’alta per duplicat, un per 
el malat i un altre per l’administració. En cas de mort d’algun ingressat, caldrà 
traslladar el cos a la sala destinada per ells i per el seu trasllat al cementiri seguint 
les recomanacions mèdiques pertinents, es procurarà avisar a la família, que si 
no pogués pagar l’enterrament, l’administració serà l’encarregada de tramitar-ho 
a través de la beneficència municipal, omplint la documentació necessària per a 
tal efecte. Per la tipologia hospitalària queden prohibides les visites als malalts, 
però durant una hora el matí i un altre per la tarda, prèviament programada, 
el porter-conserge donarà la informació pertinent de l’estat dels malalts a les 
persones que ho demanin, per això els metges donaran, a través de les monges 
infermeres, la informació necessària a l’administració per poder ser donada de 
forma adient. Queda totalment prohibit al personal de l’Hospital, demanar i/o 
acceptar propina dels malalts o de les seves famílies. Tot el personal que treballi 
al Hospital, respectarà les creences religioses dels hospitalitzats, que no podran 
ser molestats per les que tinguin, ni obligats a la pràctica de cap acte religiós. En 
cas d’epidèmia es dictaran les mesures necessàries i aquest reglament només es 
seguirà, si no es contrari a les disposicions especials que és requereixin (Gaseta 
15 desembre 1916). 

El nombre de Monges infermeres i auxiliars, estava fixat per contracte, 4 monges 
per 40 malalts i cada 15, una més, amb una retribució de 2 pessetes al dia 
cadascuna. Els infermers civils cobraven el doble. Les dones auxiliars fins a 40 
malalts i una més cada 20, cobraven a raó d’1 pesseta diària més menjar i 
dormir, doncs havien de viure internes, mentre que l’auxiliar masculí cobrava 3 
pessetes diàries, en el registre de personal hi consten les infermeres civils: Josefa 
Gómez, Maria Figueres, Mercedes Butró, Rosa Biosca i Patrocinio Méndez. Els 
homes cobraven 2,50 pessetes diàries (Lander i Martí, 2017; Venteo,2015).

Amb aquest reglament es creaven les bases del que havia de ser la cura dels 
malalts i el funcionament del primer Hospital Municipal d’Infecciosos de caire 
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permanent de Barcelona, posant ordre al seu funcionament. Però l’hospital seguia 
presentant serioses deficiències estructurals que suposaven despeses continues. 
Com modernització d’habitacions, banys, calefacció, repintar sales, etc. Sempre 
amb un pressupost municipal molt deficitari (Bosch, 1986).

Mentre, les monges comprarien màquines de cosir per confeccionar els seus 
propis vestits i l’aixovar dels llits de l’Hospital (imatge,5), a més també s’han 
trobat dades de la compra d’una nevera, una bateria de cuina (imatge,6), 
elements necessaris per proporcionar una bona alimentació als malalts i un entorn 
agradable, compatible amb una bona administració (Lander i Martí, 2017).

Arran de la recerca feta per Daniel Venteo durant la commemoració del centenari 
de l’Hospital, es va trobar el que va qualificar com un intent fallit de construcció 
del nou Hospital, resulta que en el mes de novembre del 1920 es va realitzar un 
projecte per construir un hospital per infecciosos signat per l’arquitecte, Antoni 
Falguera. En la seva memòria, es donen les claus per entendre el sentit de la seva 
proposta. D’aquest projecte no se’n sabia de la seva existència (Venteo, 2015).

A partir de la dècada dels anys 20 es començaren a plantejar la necessitat de la 
construcció d’un nou Hospital, es una dècada en que no hi ha grans epidèmies 
i són ingressades persones indigents, i moltes d’incurables, el que va provocar 
la necessitat d’utilitzar dos pavellons del mateix Hospital dels Infecciosos 
per l’Hospital dels Incurables. Aquests pavellons suposaven 80 llits que es 
descomptarien de l’altre Hospital (Infecciosos) doncs haurien d’estar atesos 
per el mateix personal. Tot i així es buscaren nous terrenys on poder ubicar el 
nou hospital d’incurables, que posteriorment s’anomenaria Hospital de Nostre 
Senyora de l’Esperança i quedaria ubicat, al barri de la Salut.

Simultàniament es seguien buscant nous terrenys per el nou Hospital del 
Infecciosos. Però tot i les queixes dels veïns del Somorrostro, de les indústries i de 
la Cámara de Comerç i Navegació, van ser rebutjades les queixes, fonamentades 
en la por dels Veïns al contagi dels malalts, per el mateix Ajuntament, que, 
davant la impossibilitat del trasllat, es van començar les obres d’un nou Hospital 
en la mateixa Secció Marítima del Parc, podent ser inaugurat el 1930 (Lander i 
Martí, 2017).

L’Hospital Municipal d’Infecciosos va esdevenir una de les millors institucions 
sanitàries de l’Ajuntament de Barcelona, per a protegir la ciutat contra les invasions 
epidèmiques i contra les malalties infeccioses i transmissibles en general. 

La seva edificació estava emplaçada entre el viaducte i el futur passeig marítim de 
la ciutat i des de la fàbrica de la Catalana de Gas, fins al camí del Somorrostro. Es 
va construir a partir de pavellons individuals, que permetien l’isolament personal 
de cadascun del malalts internats en una habitació àmplia, neta i confortable, 
que dintre de les més rígides normes sanitàries, es podia atendre a qualsevol 
tipus de malalts que estiguessin afectats d’un procés infecto-contagiós.

Aquest hospital, tenia com a missió fonamental, contribuir a la defensa de la salut 
pública com a instrument de la lluita sanitària, per això, l’Ajuntament de Barcelona 
el considerava com una part integrant de l’Institut Municipal d’Higiene, a més i com 
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especialista, el centre es va comprometre a l’estudi de les malalties infeccioses 
en l’obligació d’organitzar cursets d’investigació, conferències, publicacions, etc., 
a càrrec del personal facultatiu, caps dels serveis, i la col·laboració del personal 
tècnic auxiliar del mateix hospital i dels elements forans que volguessin aportar-
hi el seu esforç. Com que el tipus de malalties tractades tan sols es realitzava en 
aquest hospital, doncs com a hospital especialitzat, hi haurien d’anar tots aquells 
metges que volguessin documentar-se i especialitzar-se en malalties infeccioses. 

El nou edifici va inaugurar-se el 1930. El projecte d’aquest hospital va ser 
realitzat per l’arquitecte municipal Sr. Josep Plantada (imatge,7). Es va escollir 
aquest emplaçament perquè les úniques construccions que hi havia al voltant 
eren industrials i s’evitaven les possibles queixes dels veïns, com havia passat a 
Casa Antúnez. Es va establir l’entrada general per la seva façana principal (per la 
zona del viaducte), reservant l’entrada del camí del Somorrostro, per la part de 
l’hospital destinada a malalties infeccioses exòtiques, i la que hi havia a la part 
del passatge, quedaria destinada tan sols per treure’n els cadàvers.

La disposició general estava de la següent manera:

Al davant de l’entrada de l’hospital existia una amplia plaça circular, que permetria 
l’entrada de vehicles a l’establiment (imatge,8). La plaça estava tancada per una 
reixa amb una porta de ferro en el seu front, i en els cantons, els dos pavellons 
d’entrada, destinats, el de l’esquerre, a dispensaris, reconeixement, i classificació 
de malalts. Mentre que el de l’administració era el de la dreta.

L’eix de la construcció formava una perpendicular amb la reixa d’entrada; i a un i 
altre costat s’aixecaven set pavellons generals, destinats a les diferents malalties 
infeccioses: dedicats a homes, els de la dreta, i a dones, els de l’esquerre. L’últim 
pavelló estava reservat exclusivament a malalties infeccioses dels nens.

Al fons, i perpendicularment a l’eix central dels edificis, hi havia el pavelló destinat 
a menjadors, cuina, farmàcia i laboratori, és a dir, a serveis generals de l’hospital.

Juntament a l’anterior pavelló de la dreta, es trobava la Capella (imatge,9), i a 
l’esquerre, que coincidia amb la porta d’entrada del camí del Somorrostro, el 
pavelló de despollament. A prop, hi havia el que es destinava a desinfecció i 
rentat mecànic.

Amb una lleugera desviació de l’eix dels edificis, de forma perpendicular al futur 
passeig marítim, existia la secció d’hospital destinada a malalties infeccioses 
anomenades exòtiques, com còlera, pesta, etc., i també el llatzeret.

El llatzeret el formaven dos edificis a una i altre banda (homes i dones) de l’eix, 
els quals tindrien façana orientada al futur passeig marítim, per tant estaven 
d’esquena a la resta de l’Hospital.

També a la part esquerre, i pròxima a la porta d’entrada del camí de Somorrostro, 
hi havia dos pavellons permanents per l’observació de casos isolats de les 
esmentades malalties exòtiques l’un, i per l’ isolament de famílies l’altre (imatge, 
10). També hi havien, ocupant la resta del solar, pavellons Dokers (de fusta 
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desmuntable), en nombre de sis, els quals una vegada passada l’epidèmia que 
dissortadament hagués envaït la ciutat, es cremarien.

La secció d’hospital de malalties infeccioses exòtiques estava separat de la secció 
de malalties infeccioses corrents.

Tots els pavellons estaven en comunicació a través d’una galeria subterrània de 
1,50 m, d’ample per 1,90 m, d’alçària, la qual cosa permetia que el pas del 
servei de l’hospital es realitzes a través de rails, plataformes i vagonetes, des 
de l’un a l’altre pavelló, així com també l’accés al servei de metges, infermeres, 
monges, en casos de pluja o diferència notable de temperatura exterior, i això des 
del pavelló d’entrada fins al de cuines i farmàcia que era l’últim.

A més hi havia una altre galeria, també subterrània, d’evacuació de totes les 
robes i efectes dels malalts i de les sales, que comunicava tots els pavellons amb 
el de desinfecció i neteja mecànica per mitjà de rails, plataformes i vagonetes 
hermèticament tancades, les quals anaven des dels departaments d’evacuació 
dels efectes, als diferents aparells de desinfecció, sense comunicar-se amb 
l’exterior.

Constituïen el servei sanitari de l’hospital una xarxa de claveguerams unida a 
una cloaca que seguia l’eix de l’edifici, la qual estava situada sota de la galeria 
subterrània del servei net i finalitzava amb una gran fossa sèptica. A la sortida de 
la secció de liqüefacció hi havia un departament que permetia l’examen i anàlisi 
dels líquids abans de la seva definitiva evacuació.

CIRCUIT DEL PACIENT

El malalt, en entrar a l’hospital, se l’inscrivia en el pavelló d’entrada, i després 
d’haver-li tret la roba que portava, (que era immediatament conduïda per la 
galeria subterrània al pavelló de desinfecció), se’l afaitava i se’l netejava, 
sotmetent-lo a un bany d’aigua molt calenta. Un cop realitzat aquest procés, 
quedava en observació els dies que calia, en unes dependències individuals 
existents a la mateixa planta, fins que el metge encarregat del servei d’entrada 
pugues classificar la malaltia que patia el malalt. Una vegada diagnosticat, era 
traslladat al pavelló corresponent.

Als pavellons, classificats per malalties, el malalt era sotmès al règim cel·lular, 
això volia dir què, cadascun tenia una habitació independent. A cadascuna 
d’aquestes dependències també hi havia un vàter, un lavabo i una porta d’accés 
de dimensions suficients per a entrar-hi banyeres portàtils, per si havien de ser 
sotmesos a prendre banys.

El malalt es mantenia totalment isolat durant la seva malaltia, però podia ser 
visitat per la seva família. Tots els pavellons tenien una galeria nomenada de 
visites, des de la qual es podia veure als malalts sense posar-s’hi en contacte 
directe.
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El servei bugaderia per la roba del malalt i del seu llit, era conduit des de la galeria 
del servei del seu pavelló, pel corredor soterrani, fins al pavelló de desinfecció, 
des del qual, una vegada desinfectada, netejada, planxada i repassada tota la 
roba, es conduïa pel corredor soterrani net, al magatzem establert als respectius 
semisoterranis de cada pavelló.

El servei de menjador era propi de cada pavelló i es desinfectava als soterranis 
corresponents que cadascun tenia, per mitjà d’una màquina esterilitzadora 
situada al costat de l’estança dels serveis de taula. 

El conjunt de l’hospital tenia una capacitat per a quatre-cents malalts (Ajuntament, 
1932). L’activitat realitzada en l’hospital dels infecciosos des de l’any 1917 al 
1931 queda reflectida en les (Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3).
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ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS (SUMARÍSSIMS) A L’ARXIU  
DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCER DE BARCELONA:  

LA DEPURACIÓ DELS METGES CATALANS

CARRAU BUENO, Ida
Arxivera, Regió Sanitària Barcelona (Servei Català de la Salut)

RESUM: L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer l’Arxiu del Tribunal 
Militar Territorial Tercer de Barcelona, ubicat a les dependències del Govern Militar de 
Barcelona. Aquest arxiu conté un valuós fons documental: els sumaríssims realitzats 
a totes aquelles persones que van ser encausades per traïció, rebel·lió o desafecció 
al règim. L’article, s’acompanya d’una relació de tots aquells metges que van ser 
represaliats pel franquisme.

Paraules clau: Procediments judicials, sumaríssims, depuració metges, Arxiu del 
Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona, Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar.

RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el Archivo del Tribunal 
Militar Territorial Tercero de Barcelona, que se encuentra en las dependencias del 
Gobierno Militar de Barcelona. Este archivo contiene un valioso fondo documental: los 
sumarísimos realizados a todas aquellas personas que fueron juzgadas por traición, 
rebelión o desafección al régimen. El artículo, se acompaña de una relación de todos 
aquellos médicos que fueron represaliados por el franquismo.

Palabras clave: Procedimientos judiciales, sumarísimos, depuración médicos, Archivo 
del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, Auditoría de Guerra de la IV Región 
Militar.

L’any 1939, finalitzada la Guerra Civil espanyola, el règim franquista va publicar 
en el Boletín Oficial del Estado, la Orden de 6 de octubre dando normas para la 
depuración, por los Colegios de Médicos, de la conducta político-social de sus 
miembros. A Barcelona, el Col·legi de Metges va constituir el Tribunal de Depu-
ració de Responsabilitats Polítiques on els metges catalans van ser processats i 
sancionats per la seva filiació política i sindical. 

A banda d’aquesta depuració, s’iniciaren els procediments judicials militars, els 
nomenats sumaríssims, a la població civil i a personalitats polítiques com el pre-
sident Lluís Companys i Jover, escriptors i museòlegs com Joaquim Folch i Torres, 
i metges com Joaquim Trias i Pujol, els quals van ser interrogats per l’Auditoria de 
Guerra de la IV Regió Militar sota sospita de ser considerats desafectes al règim.

Aquests procediments judicials són consultables a l’Arxiu del Tribunal Militar 
Territorial Tercer de Barcelona (archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es), situat a 
la plaça del Portal de la Pau de la ciutat de Barcelona. La totalitat dels seus 
expedients es poden, també veure a la pàgina web de l’Arxiu Nacional de Catalunya 

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018
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(ANC), sota el títol “Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme”, 
després que es publiqués, el 7 de juliol, la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de 
reparació jurídica de víctimes del franquisme. Cal dir, que gràcies a l’ANC i el 
Memorial Democràtic, s’ha portat a terme un treball minuciós d’inventariar tots 
els documents que conformen aquests aproximadament 70.000 sumaríssims.

Entre les tipologies documentals d’aquests procediments, les més rellevants són 
els sumaríssims d’urgència, que s’iniciaven per mitjà d’una denúncia o actuació 
d’ofici per part de les forces policials. Seguidament es nomenava un jutge ins-
tructor que realitzava l’atestat, prenia declaració a l’acusat i es demanava els 
informes relatius als seus antecedents i càrrecs exercits (Ajuntament, Guàrdia 
Civil, Policia, SIPM -Servicio de Información y Policia Militar-). Tot això era reco-
pilat a l’autoresum que elaborava el jutge. Seguidament es celebrava el ‘Consejo 
de Guerra’, es formulava el plec de càrrecs a l’acusat perquè realitzés les al-
legacions convenients i presentés els avals per a la seva defensa. Finalment es 
dictava la sentència i es notificava a l’afectat la pena corresponent. 

En aquesta llarga llista de persones encausades hi figuren metges catalans que 
van ser interrogats per la justícia militar com els germans Antoni i Ramon Oriol 
i Anguera, Bel·larmí Rodríguez i Arias, Carles Soler i Dopff, Emili Gil i Vernet, 
Eduard Pons i Tortella, Alfons Trias i Maxenchs, Francesc Domènech i Alsina, 
Joaquim Trias i Pujol, Jaume Prat i Solé, Laureà Prats i Cateura, Salvador Arias 
i Manén, Pere Tarrés i Claret, Rafael Battestini i Galup, Joan Olivé i Capdevila, 
Santiago Vivancos i Ferrés, entre altres. 

Una altra tipologia documental consultable en aquest arxiu, són les declaracions 
jurades dels funcionaris obligats a presentar-se al Juzgado Especial de Depuración 
de Funcionarios Civiles que depenia de l’Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar. 
En aquestes declaracions s’interrogava l’encausat sobre les seves activitats abans 
i després del 18 de juliol de 1936: ¿Ha estado afiliado o alguna asociación 
sindical o partido político de los que integraron el llamado Frente Popular?, ¿Ha 
formado parte de algún batallón de milicianos?, ¿Fué en su caso voluntario o 
forzoso, en este caso diga quien le obligó y si ejerció algún mando?. En aquest 
arxiu s’hi custodien la declaració jurada dels metges Moisès Broggi i Vallès i 
Salvador Gil i Vernet, entre altres. 

Per aquesta recerca, les fonts utilitzades han estat les comunicacions presentades 
en el marc del Congrés d’Història de la Medicina Catalana de l’any 2008: “Metges 
de Catalunya morts durant la guerra civil i la repressió franquista: resultats 
preliminars” i “El tribunal de depuració de responsabilitats polítiques del Col·legi 
Oficial de Metges (1939-1941)”, i els llibres dels historiadors Josep Maria Solé i 
Sabaté i Joan Villarroya i Font i altres articles publicats en aquesta revista.

A continuació es mostra una taula d’alguns d’aquests metges que van ser objecte 
de la política repressiva del franquisme i que poden ser consultats en aquest arxiu 
militar.
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 Les dades han estat extretes de la Llista de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme, consultable a l’ANC. Per motius d’espai, s’han obviat algunes de 
les dades obertes que s’inclouen en aquest fitxer i que són les següents: Nom 
del processat, Repressió (sí/no), Número de localització a l’arxiu, Any inicial del 
procediment, Any final del procediment, Any de la sentència o any d’aprovació 
de la sentència, Delicte, Pena imposada, Executat (sí/no), Edat, Sexe, Lloc de 
naixement i Lloc de residència.

RELACIÓ DE METGES ENCAUSATS

Cognoms nom Núm. causa Pena Commutació Afusellats

ABELLÓ ROSET, 
Joaquín

007455 Sobreseïment   

AGELET 
ARGILAGA, José

004034 Absolt   

AMELL SANS, 
Agustín

018619 Llibertat   

ANFRUNS 
ARMENGOL, 
Mariano

000251 Absolt   

ARIAS MANÉN, 
Salvador

029891 Sobreseïment   

ARROYOS 
NOVELLA, 
Agustín

004671
Sense 
declaració de 
responsabilitats
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ARTIGAS ROCA, 
Miguel

000680
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

AUBERT 
COROMINAS, 
Trinidad

002319
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Vuit anys de 
presó major

 

BADIA PÉREZ, 
Antonio

000807 Llibertat   

BARCELÓ 
TORRENT, Pedro

000966 Sobreseïment   

BARRI 
CASANOVAS, 
Francisco

-- Rebel·lia i arxiu   

BATTESTINI 
GALUP, Rafael

000702 Mort  executat

BAU 
LAGARRIGA, 
Manuel

001025 Sobreseïment   

BAYONA MARTÍ, 
José

027121 Presó preventiva   

BELLÍ CASTIEL, 
Epifanio

000699 Absolt   

BERNAT 
CARRERAS, 
Manuel

001590
Dotze anys de 
presó major

  

BILBAO 
LUMBRERAS, 
Pablo

000143 Absolt   

BOADA 
CALZADA, 
Francisco

033555 Absolt   

BOADA TORRES, 
José

013243
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

BOFARULL 
TOUS, Manuel

000760 Llibertat   

BORDALBA 
ARMENGOL, 
Francisco

000134
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 259-274, ISSN: 0213-0718

Carme Vila Gimeno, Pilar Villavieja Bueno



263

BORDALBA 
ARMENGOL, 
Ramón

000134
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

BORRÀS 
ESTIARTE, 
Antonio

001413 Sobreseïment   

BRIANSÓ 
SALVADOR, José

002846
Trenta anys de 
reclusió major

  

BROGGI 
GUERRA, 
Francisco

001057 Llibertat   

BROGGI VALLÉS, 
Moisés

048899

Declaració 
jurada en 
el Juzgado 
Especial de 
Depuración de 
Funcionarios 
Civiles

BRULL ORRIOLS, 
Ramón

028771
Quinze anys 
de reclusió 
temporal

  

BUCH 
CASAMOR, 
Antonio

000684 Llibertat   

CABANES 
BADOSA, 
Estanislao

000143
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

CABRÉ 
GARRIGA, Juan

000207 Llibertat   

CAMPINS ALLES, 
Juan

020443 Absolt   

CAMPS 
JUNCOSA, Pedro

000816 Llibertat   

CANAL COMAS, 
Alfredo

003612
Reclusió 
perpètua

Sis anys de 
presó menor

 

CARBÓ 
CAMPILLO, 
Carlos

000134
Desglossament 
en un altre 
procediment

  

CARDELÚS PRAT, 
Jaime

016504 Sobreseïment   
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CARRÉ CIVIT, 
José María

008693
Trenta anys de 
reclusió major

Vuit anys de 
presó major

 

CASANOVAS 
VIADÉ, Modesto

021910
Sis anys i un dia 
de presó major

Tres anys de 
presó menor

 

CASTANY 
BERNAT, Joaquín

000056 Sobreseïment   

CASTELLS 
BATALLA, 
Domingo

000658/
IV49

Dos anys de 
presó menor

  

CAVANILLAS 
SÁNCHEZ, 
Federico

001233
Quinze anys 
de reclusió 
temporal

Dos anys 
de presó 
menor/ 
Indultat/

 

CELIS PUJOL, 
Luis

016153 Sobreseïment   

CID PRAT, José 
María

000443 Llibertat   

CLOTET VIVES, 
Jaime

005236
Reclusió 
perpètua

Indultat  

CODERCH MIR, 
Raimundo

000217 Llibertat   

COLL 
MASSAGUER, 
Santiago

000437 Llibertat   

COMELLAS 
CASALS, Antonio

012366 Llibertat

COTRINA 
FERRER, 
Modesto

000251 Absolt  

CROS FORNÉ, 
Joaquín

023763 Sobreseïment   

CUGAT 
GIRONELLA, José 
María

000440 Llibertat   

CUSÍ COSTA, 
Juan

002299
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Sis anys i un 
dia de presó 
major

 

DALMAU SITGES, 
Joaquín

002679 Llibertat   
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DANÉS TORRAS, 
Joaquín

027419
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

  

DASVEUS 
FARELL, Camilo

014268 Llibertat   

DENCÁS 
PUIGDOLLERS, 
Cándido

013470 Llibertat Sobreseïment  

DEVESA 
BAYONA, Pedro

001216 Llibertat   

DOMENECH 
ALSINA, 
Francisco

014606
Dotze anys 
d’inhabilitació 
especial

  

DULANTO 
ESCOFET, Felipe

000801 Sobreseïment   

DURÁN MERINO, 
Alfonso

000299
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
menor

Sis anys 
de presó 
menor/ 
Indultat

 

ECHARTE 
EZCURRA, Daniel

--
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

ESCARDA 
SENOSIAIN, José

000276
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

ESPADA 
SÁNCHEZ-
BARBUDO, 
Manuel

000143 Absolt   

FERRANDO 
SUBIRAT, Ramón

001410 Llibertat   

FERRER 
ESPÍGOL, Jaime

001413 Sobreseïment   

FONTANET 
CASANOVA, 
Pedro

027032 Sobreseïment   

FONTANET 
PETIT, José

020389 Sobreseïment   

FONTBONA 
VÁZQUEZ, 
Francisco

000729 Llibertat   
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FORMIGUERA 
MANENT, León

001588 Mort  executat

FORNOS GAYÁ, 
Carlos

026884 Sobreseïment   

FUENTES 
VALDÉS, Ignacio

015139 Elevat a causa  Absolt  

GARCÍA 
GUARDIOLA, 
Francisco

000242 Llibertat   

GIL VERNET, 
Emilio

001199 Llibertat   

GIL VERNET, 
Salvador

004122

Declaració 
jurada en 
el Juzgado 
Especial de 
Depuración de 
Funcionarios 
Civiles

GILI BURGUET, 
Antonio

003197
Reclusió 
perpètua

Indultat  

GÓMEZ 
HORRILLO, Pablo

000299
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

Indultat  

GÓMEZ 
MÁRQUEZ, José

001093 Arxiu   

GRAU BLANCH, 
José María

014605 Sobreseïment   

GUALLART DÍAZ, 
Manuel

000283
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Tres anys i 
un dia de 
presó menor

 

GUARDIOLA 
DURÁN, José 
María

000237
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

GUBERN 
SALISACHS, Luis

006031

Absolt, remissió 
o a disposició 
d’altres 
autoritats

  

GUMMÀ AYMAR, 
Juan

008103
Reclusió 
perpètua

  

HERRERO 
BESADA, Miguel

016634 Sobreseïment  Absolt  
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HIDALGO 
PARRA, Manrique

000172
Un any de presó 
menor

  

IBUSQUIZA 
PLATAS, José

001217
Quinze anys 
de reclusió 
temporal

Sis anys i un 
dia de presó 
major

 

IBUSQUIZA 
PLATAS, José

003127 Sobreseïment   

IMBERT 
CASACUBERTA, 
Francisco

010646 Llibertat   

IRAZOQUI 
VILLALONGA, 
Enrique

006494 Sobreseïment   

IZAGUIRRE 
GISPERT, 
Severino

000413 Llibertat  
Sobreseïment  

JARUFE 
SELEMA, Jorge

007666
Vint anys 
de reclusió 
temporal

Dotze anys 
i un dia de 
presó major

 

JORDÀ 
CABALLER , Juan

006976
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

JORDÁN 
NAVARRO, 
Vicente

-- Llibertat   

LAPORTA BUGAT, 
Jaime

000453 Absolt   

LEY GRACIA, 
Adolfo

001397 Llibertat   

LEYDA RUBIO, 
Luis

000143 Absolt   

LINARES 
VERGARA, 
Cesidio

025777
Reclusió 
perpètua

  

LLORET 
BARBER, Nicolás

010646 Llibertat   

LÓPEZ ARIAS, 
Eduardo

017715 Llibertat   

MAIDEU 
AUGUET, Baltasar

000125 Sobreseïment   
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MALET FLIX, 
Daniel

023605
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

MAÑÉ 
MARQUÉS, 
Francisco

001265 Llibertat   

MARÍ GUINART, 
Agustín

011985 Llibertat   

MARIMON 
PEDRET, Juan

000155
Reclusió 
perpètua

  

MARTORELL 
OTZET, Fernando

017854 Llibertat   

MAS OLIVER, 
Pedro

024930 Sobreseïment   

MASCARÓ Y 
PORCAR, José 
María

006030

Absolt, remissió 
o a disposició 
d’altres 
autoritats

  

MASSONS 
ESPLUGAS, José 
María

017920 Llibertat   

MENA DE LA 
TORRE, Francisco

000770 Absolt   

MENEZO 
ÁLVAREZ, José 
María

000120
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

MERINO 
PAMPIN, 
Francisco

000279
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Tres anys de 
presó menor

 

MOLINS 
CERVELLÓ, José

001288 Llibertat   

MONTSERRAT 
ESTEVE, Santiago

004510
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

MORAGAS 
GALLISÀ, 
Jerónimo

000484 Llibertat   

MORAGAS 
SUBIRACHS, Luis

002290
Sense 
declaració de 
responsabilitats
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MORERA FARRÉ, 
Pío

003709 Absolt   

MUÑOZ 
ESCODA, José

022241 Sobreseïment   

NICOLAU 
BLANCH, Tomás

000658
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

NIUBÓ MUNTÉ, 
Juan

000098 Llibertat   

NOGUER MORÉ, 
Santiago

026754 Sobreseïment   

NUBIOLA 
SOSTRES, 
Joaquín 

--
Trenta anys de 
reclusió major

Vint anys 
de reclusió 
temporal

 

NÚÑEZ 
ESPINAZO, José 
María

025102 Absolt   

OLIVÉ 
CAPDEVILA, Juan

027777 Mort  executat

ORIOL 
ANGUERA, 
Antonio

029631 Absolt   

ORIOL 
ANGUERA, 
Ramón

000540 Absolt   

PAITUVI 
BORREL, 
Saturnino

000671 Llibertat   

PALLÈS ROIG, 
Luis

000716 Llibertat   

PASCUAL 
CARBÓ, Pompeyo

002759 Sobreseïment   

PERERA SANS, 
José

000425
Vint anys 
de reclusió 
temporal

  

PÉREZ AMAT, 
José

-- Llibertat   

PERIS TORRES, 
Manuel

000143
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor
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PI FIGUERAS, 
Jaime

000276 Sobreseïment   

PIFARRÉ 
MAYORAL , José

012334 Llibertat   

PIJOAN 
SOTERAS, 
Baltasar

000060
Sense 
declaració de 
responsabilitats

Sobreseïment  

PONS 
TORTELLA, 
Eduardo

017454 Llibertat   

PRAT SOLÉ, 
Isidro

003352
Reclusió 
perpètua

Vint anys i 
un dia de 
reclusió 
major

 

PRAT SOLÉ, 
Jaime

000143
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

PRATS CATEURA, 
Laureano

000281/39
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
menor

  

PUIG 
VILAJUANA, Luis

013915 Llibertat   

PUJOL ARRIETA, 
Enrique

-- Llibertat   

PUJOL 
CAPSADA, José

005298

Absolt, remissió 
o a disposició 
d’altres 
autoritats

  

PUJOL CASAS, 
Pedro

000434 Llibertat   

PUJOL PIÑOL, 
José

000223
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

REVILLA 
MARTOS, Luis

023753 Sobreseïment   

RIBERA 
REGUANT, Jaime

011920 Absolt   

RODRÍGUEZ 
ARIAS, Belarmino

013615 Absolt   

RODRÍGUEZ 
RUIZ, Rafael

003814 Llibertat   
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ROJAS DORADO, 
Carlos

000103 Llibertat   

ROSELLÓ DUCH, 
Francisco

004058 Absolt   

ROVIRA ROSELL, 
Joaquín

000563
Reclusió 
perpètua

Sobreseïment  

RUIZ 
CONTRERA, José

022567
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

SABATÉ BARJAU, 
Primitivo

000723 Mort  executat

SALA LLADÓ, 
Juan

001246
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

SALA MARSAL, 
Ramón

003904
Quinze anys 
de reclusió 
temporal

Indultat  

SALAMERO 
ROJAS, Ángel

009625
Quinze anys 
de reclusió 
temporal

Indultat  

SALVADOR 
ROCA, Juan

005637 Absolt   

SÁNCHEZ 
BORJAS, Eduardo

000172
Sis mesos i un 
dia de presó 
menor

  

SANS 
SALAFRANCA, 
Juan

002461 Sobreseïment   

SANTAMARIA 
JAUME, José

033305 Llibertat   

SASTRE PIQUÉ, 
José María

002325

Absolt, remissió 
o a disposició 
d’altres 
autoritats

  

SASTRE 
TORRUELLA, 
José

000328 Sobreseïment   

SIMÓN 
ZAPATERO, José

-- Arxiu   

SOLER BACHS, 
Miguel

000106 Llibertat   
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SOLER DOPFF, 
Carlos

007873 Llibertat   

SUBIRÓS 
CARDONER, 
Francisco Javier

000003
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

TARRÉS CLARET, 
Pedro

000411 Llibertat   

TAVERNA ÁVILA, 
Antonio

000263
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

TAVERNA TORM, 
Miguel

001281 Llibertat   

TEIXIDÓ FINO, 
Francisco

026087
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
menor

Sis anys de 
presó menor

 

TORRALBA 
GÓMEZ, Mariano

000658/
IV49

Dos anys de 
presó menor

  

TORRAS SORIA, 
Pedro

000687
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Vuit anys 
de reclusió 
temporal

 

TORRAS SORIA, 
Pedro

018292 Sobreseïment   

TORRUELLA 
PAUSAS, Joaquín

001372 Llibertat   

TRALLERO 
FÉLEZ, Miguel

018369
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal

Sis anys i un 
dia de presó 
major

 

TRIAS MAXENCS, 
Alfonso

001917 Sobreseïment   

TRIAS PUJOL, 
Joaquín

000658/
IV49

Dos anys de 
presó menor

  

USUA MARINÉ, 
José

-- Absolt   

VALLS 
CONFORTO, 
Antonio

002224
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

VAYREDA PUJOL, 
José María

000109
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

VERGÉ 
MUSELLA, Luis

000445 Llibertat   
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VIDAL COLOMER, 
Enrique

000458 Llibertat   

VIDAL JORDANA, 
Gregorio

008174
Dotze anys i un 
dia de reclusió 
temporal 

 Llibertat  

VILA FERRAN, 
Juan

016624 Sobreseïment   

VILADEVALL 
MATHEU, Luis

-- Llibertat   

VILARDELL 
PERMANYER, 
José María

006391
Sense 
declaració de 
responsabilitats

  

VIÑETA FONT, 
José

000031 Sobreseïment   

VIVANCOS 
FERRÉS, 
Santiago

000076 Mort  executat

Sumaríssim doctor Joaquim Trias Pujol
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Sumaríssim doctor Antoni Oriol Anguera
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EL DOCTOR MARIO HUGUET JOVÉ, (C. 1897 - M. 1978), METGE D’ALCARRÀS

CAMPS i SURROCA, Manel
Universitat de Lleida

Quan el dia 1 d’agost de 1951 arribava a Alcarràs, procedent de la Portella, 
primer destí de metge del meu pare Manuel Camps Clemente, el Dr. Mario 
Huguet Jové tenia 54 anys, en aquells temps un metge ja gran. Al meu pare, 
que en tenia 31, li van començar a dir el metge nou. Ambdós metges, nou i vell, 
juntament amb l’apotecari Ramon Queralt Sans, cobrien l’assistència sanitària de 
la població i el seu extens terme. 

Sense que ningú no ho sospités, aquell parell de metges representava el final 
d’una llarga etapa de la Medicina. Era la vella Medicina de capçalera de sempre, 
que tenia els orígens en l’antiguitat. Els metges s’integraven en els pobles, 
generalment procedents d’altres contrades, com un habitant més, i allí feien els 
amics, pujaven la família, eren respectats i volguts i, generalment, hi morien i, 
com he llegit en multitud de testaments de metges i cirurgians antics, molts d’ells 
volien, finalment, que els seus ossos fossin dipositats en la terra que els hi havia 
donat el pa i l’afecte, i que havia servit també per integrar els seus fills. Jo mateix 
em sento com un d’aquells fills que, en el meu cas, em vaig integrar a Alcarràs. 
Prova d’això és que els meus millors amics són d’aquí. Encara que físicament no 
ens veiem sovint, afectivament ens acompanyem sempre. L’autèntica amistat, la 
que perdura, és la que neix en els primers anys de la vida, quan els interessos 
encara no existeixen. Succeeix el mateix que amb els primers records, que el 
cervell nou els grava tan fortament que ja mai més s’esborren, encara que les 
neurones es facin velles. Només ens cal pensar com els vells recorden, i quan 
més vells més, el passat, i més els hi rellisca el present. 

He vingut a parlar del senyor Mario i del seu bust dipositat a l’actual Centre 
d’Atenció Primària, invitat per l’Ajuntament, especialment pels amics Miquel 
Serra i Jaume Bernis, avui alcalde i tinent d’alcalde d’Alcarràs, als quals agraeixo 
la confiança, sobretot també perquè volia que es fes aquest acte i poder-hi 
participar directament, en sentir-me autor intel·lectual de la creació d’aquesta 
escultura del Dr. Huguet, el qual morí a Alcarràs el 17 d’agost de 1978, després 
de 56 anys d’exercici al poble, perquè si bé li arribà la jubilació l’any 1967, els 
seus pacients li van seguir demanant consell fins al final.

El seu pare, Josep Maria Huguet i Biosca, també metge, era oriünd de Sant Boi 
de Llobregat i va venir a exercir a Alcarràs l’any 1888, vila on es va casar amb 
Teresa Jové i Gaya, de casa Miquelona, i van tenir quatre fills, dos d’ells malalts 
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de gravetat, fet que va marcar la personalitat i el caràcter del senyor Mario, 
imprimint-li el sentiment de la compassió, que tant li havia de servir després per 
a l’exercici mèdic. 

La família es va anar acabant, com totes les coses de la vida, fins que es va 
quedar sol a l’edat de 35 anys, l’any 1932, en perdre la mare. Solament li va 
quedar la germana, però aquesta vivia lluny d’aquí, a Madrid, ciutat on el senyor 
Mario havia acabat la carrera de Medicina l’any 1919, i on una vegada a l’any 
l’anava a veure, substituint-lo en l’exercici el meu pare. En retornar de Madrid, 
ens portava als nens una capça de bombons, cosa que agraíem i que per això 
encara recordo amb afecte.

Continuant el camí del seu pare a Alcarràs, va passar la Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930) al costat de la seva mare -el pare havia mort l’any 1921, 
essent metge d’Alcarràs-; després, la Segona República, la Guerra Civil, la llarga 
postguerra fins al començament de la transició i, sobretot, els seus malalts 
d’Alcarràs, que tan bé l’acolliren, van ser les circumstàncies que van envoltar el 
solitari senyor Mario fins a la mort.

¿Com era el doctor Huguet? ¿Quines eren les seves virtuts perquè la vila d’Alcarràs 
l’hagi volgut recordar amb un carrer al seu nom i ara amb aquest bust? 

El doctor Huguet era metge, i els dos pilars que conformen l’edifici mil·lenari 
d’aquesta professió, són l’estudi científic de les malalties i la relació metge malalt.

Com és natural, l’estudi científic de les malalties requereix la investigació, cosa 
que solament es pot fer en el laboratori, quan es tracta de la investigació bàsica, 
o bé en les sales dels hospitals, quan es tracta de la investigació clínica.

Com ha demostrat la història de la Medicina, un poble no ha estat el medi idoni 
per investigar. No hi ha patologies suficientment variades i diferents, ni sobretot 
mitjans adients, com per poder avançar i innovar en el camp científic. 

En canvi, en un determinat medi topogràfic, com és el cas d’un poble qualsevol, 
les patologies se solen repetir i un metge que hi exerceixi acaba coneixent-les 
molt bé. 

El senyor Mario coneixia les malalties de l’Alcarràs del seu temps, com eren 
les feridures, la diabetis, la hipertensió, les febres tifoides, les gastroenteritis, 
les bronquitis, les fractures i ferides, els parts distòcics, etc.; i també feia les 
autòpsies, perquè en la seva època, encara que en les capitals hi havia metge 
forense, aquest no se solia desplaçar més que en els casos judicials complicats, 
perquè els mitjans de comunicació no eren els d’ara. 

Però aquesta faceta del senyor Mario no l’hagués diferenciat d’un altre metge 
qualsevol. L’èxit real li va venir a través de l’altre pilar de la Medicina clàssica, és 
a dir, de la relació metge malalt.

La compassió que devia sentir des de molt jove pels dos germans malalts, el 
temps s’encarregaria de transformar-la en aflicció pels pacients, cosa que explica 
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l’origen de la seva preocupació per la qüestió ètica i religiosa de la Medicina, la 
qual solament es pot materialitzar mitjançant un bon diàleg amb el malalt.

Qualsevol metge pot arribar a conèixer bé les malalties a base de dedicar hores a 
l’estudi. Però no tots els metges poden connectar amb la personalitat del malalt i 
dialogar-hi, doncs per aconseguir-ho es necessiten virtuts gairebé innates, que no 
es guanyen, sinó que es porten des del bressol. El senyor Mario les duia escrites 
a la cara, en la seva expressió i bonhomia, propícies per a confiar-li els secrets.

Si bé la principal funció d’aquest diàleg és la de ser el primer pas per arribar 
al diagnòstic i d’aquest al tractament científic, és veritat també que el diàleg, 
per si mateix, contribueix molt a l’èxit del tractament farmacològic. És allò que 
es diu que la sola presència del metge cura i consola. Aquesta és precisament 
la funció del terapeuta moral, és a dir, la de donar moral als que la malaltia ha 
desmoralitzat.  

Això per una banda. Però es veritat també que el senyor Mario va practicar 
una Medicina hipocràtica, a favor del curs natural dels fenòmens biològics. No 
posar-se en contra de la naturalesa, era un dels seus principis. Però per això 
és necessària la prudència, virtut que l’acompanyà sempre. Com diu el refrany 
antic, primer no fer mal, després curar. 

El senyor Mario va exercir la Medicina no per enriquir-se, no cobrava gaire, sinó 
per ajudar els malalts. I això el poble ho veia. Es va acabar fent ric de virtuts, 
no de diners, i es va emportar a la tomba la perseverança (visitava els malalts 
dues vegades al dia, tal com indicava la norma clàssica, perquè era metòdic), la 
paciència (els escoltava sense pressa, perquè era de temperament tranquil i mai 
s’enfadava), la compassió (sentia el sofriment dels pacients i s’ho callava, perquè 
era poc parlador), i la prudència (mai es posava davant dels esdeveniments 
naturals), virtuts totes elles tan importants per a l’exercici de la Medicina. Hem 
de pensar però, que encara que es portin dintre, no hi ha cap virtut sense treball. 

A més, a criteri de la gent, el doctor Huguet tenia molt bon ull clínic, gairebé 
sense utilitzar aparells, cosa que va contribuir també al seu èxit, en una època on 
la personalitat del metge havia de fer les funcions que actualment fan aquests. 

He parlat del senyor Mario. Però és un deure també dedicar un record a l’autor 
del seu bust, sense el qual no s’hagués fet aquest acte públic. Li dedicaré, per 
acabar, quatre paraules. Francesc Camps Clemente, oncle meu, va ser un capità 
de la marina mercant, el qual, arrastrat per mi perquè l’admirava quan jo era 
infant, va fer cap a Alcarràs per viure l’etapa final de la seva vida, a causa d’una 
malaltia cardíaca que arrossegava des de ben jove. Havia nascut l’any 1922 al 
carrer Major de Lleida, davant mateix del Peu del Romeu, on el meu avi exercia 
la Medicina abans de fer cap a Vilanova de la Barca. Va fer el bust quan el senyor 
Mario ja havia mort, a base d’algunes fotografies que vam poder recuperar i dels 
records que jo en tenia. El meu oncle era molt bon retratista i amb aquests pocs 
medis aconseguí captar l’expressió del doctor Huguet, que ara podem contemplar 
i espero que també ho puguin fer les generacions futures. 
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JOSEP BONIFACI I MORA (1895-1989). APORTACIÓ PERSONAL

BATTESTINI i PONS, Rafael

INTRODUCCIÓ

“Hi hagué pocs metges catalans exiliats a Rússia... El més conegut és Josep Bo-
nifaci i Mora, Va ser metge de personalitats importants del PCE, aquí i a Rússia. 
Bonifaci (nat a Llimiana, Pallars Jussà, 1895 – Barcelona, 1989), llicenciat a 
Barcelona el 1916, i doctorat el 1919. Va participar en la fundació del Sindicat 
de Metges de Catalunya i en la Cooperativa de consum. Havia estat proper un 
temps a Estat Català i Francesc Macià. Com a metge formà part de l’escola de 
Gallart Monés, a Sant Pau i s’especialitzà en patologia digestiva. En començar 
la guerra es féu membre del PSUC, i el 1939 fou director general d’assistència 
social del govern de la República. Va cuidar el càncer d’estómac de José Diaz, 
aleshores secretari general del PCE. També es va cuidar de la supervisió sanitària 
dels nens espanyols enviats a la URSS. El 1946 va passar a França i fou metge 
de l’Hospital Varsòvia. El 1950 fou deportat a Còrsega i després pogué tornar a 
Espanya. El 1979 encara era membre del Comitè Central del PSUC”(1).

Josep Bonifaci i Mora fou: ”Un gastroenteròleg ben preparat a qui la Guerra Civil 
l’obligà a intervenir en la política i viure gran part de la seva vida de transhu-
mant”(2).

Aquestes notes biogràfiques ja ens demostren que Josep Bonifaci i Mora fou 
un més d’aquells Catalans a qui la malaurada guerra incivil truncà un futur 
prometedor, i relativament tranquil, portant-los, particularment en el seu cas, a 
un espectacular periple(3).

DESCOBRIMENTS PERSONALS

Vaig anar descobrint, per etapes, a Josep Bonifaci i Mora:

Tashkent: En un viatge a l’Uzbekistan, visitarem un monument dedicat als nens de 
Moscou que hi foren acollits fugint de les bombes nazis. El guia, castellanoparlant, 
ens informà que: “Un médico espanyol se encargó de organitzar i supervisar aquel 
traslado”. Aquell guia sabia qui som els Catalans, ja que en un tast de productes 
locals ens presentà: “Un cava elaborado con una técnica que enseñaron unos 
expertos catalanes”.

Llimiana. En una excursió al Pallars visitarem la casa-museu de Josep Bonifaci, 
al seu poble natal. En llegir-ne la biografia vaig copsar que la seva vida fou una 
odissea, que el convertí en un Català universal. Era fill del metge d’aquell bonic 
poble; després d’uns anys al seminari de Tremp estudià Medicina a Barcelona i 
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s’especialitzà en Gastroenterologia a l’Escola de Gallart Monés. Les seves idees 
polítiques anaren evolucionant i passà d’Estat Català al PSUC. Durant la nostra 
guerra incivil Negrin el nomenà Director general d’assistència sanitària, càrrec 
des del que va organitzar l’evacuació a Crimea, dels nens de la guerra. S’exilià a 
Moscou on treballà a l’Hospital Central del Kremlin, hi atengué alts càrrecs, com 
el propi Stalin. Aquest, en iniciar-se els bombardejos de Moscou, el nomenà cap 
de l’operatiu d’evacuació de milers de nens, a Tashkent: ja tenia aquell “medico 
espanyol”! Arrel de la victòria d’en Mao Zedong, aquest invità a Josep Bonifaci 
i Mora, juntament a la Passionaria, Carrillo i Líster, al Primer Gran Congrés 
del Partit Comunista Xinés. Passà a Tolosa, on treballà, del 1949 al 1951, al 
“Hôpital Varsovie”. Fou deportat a Còrsega i passà a Praga, fins al 1971. Retornà 
a Catalunya, passant de Llimiana a Barcelona. El 1978 el Consejo GeneraL de 
Colegios de Médicos de España li va retre un homenatge. Morí, a Barcelona, el 
1989(4). 

Barcelona : Em sorprengué el nom de l’esposa: Elvira Antonio Deunosajut; jo havia 
visitat una Laura Antonio Deunosajut, la besàvia del meu nebot. El vaig trucar i 
exclamà “Oh sí la tieta Elvira”. Josep Bonifaci i Mora era oncle “besavi” del meu 
fillol, que l’havia tractat dels 10 als 15 anys! Me’n explicà molts detalls: Elvira 
Antonio Deunosajot era una velleta jovial, atenta amb els xics. De jove fou una 
bona infermera amb idees, feminisme i marxisme, ben arrelades i pròpies de la 
companya ideal d’un lluitador. Josep Bonifaci i Mora era fascinant i parlava, amb 
gran naturalitat, de personatges com Negrín, Stalin, Mao Zedong, i de llocs com 
el Kremlin, la Ciutat Prohibida” o Praga, la “ciutat daurada” . Era un estalinista 
convençut, però no podia veure a en Breshnev. La seva mútua enemistat portà 
aquell estalinista a enfrontar-se amb el Politburó, d’en Breshnef i fer costat a un 
“dissident”, en Dubceck, a rel de la invasió de Txecoslovàquia. Aquesta vella 
enemistat venia de la gelosia de l’ex President del Soviet de l’Uzbekistan, en 
veure que Stalin no l’havia consultat en l’afer dels nens refugiats.

Organyà: Arrel de la Fira del Llibre del Pirineu, vaig conèixer a Francesc Ribes 
i Juandi, un ex capellà, activista del PSUC i CCOO, que havia estat desterrat a 
Llimiana. Allà conegué a Josep Bonifaci i Mora, que li havia comentat, amb gran 
sentit de l’humor: “Qui m’havia de dir que el meu millor amic, a Llimiana, seria 
el mossèn!”(5)... 

Les notes bibliogràfiques sobre Josep Bonifaci i Mora ens expliquen qui era, però 
les trobades amb el meu nebot, Oriol Battestini, i amb Francesc Ribes i Juandi, 
m’han orientat sobre com era.

BIBLIOGRAFIA

1.- Corbella J.: Història de la Medicina Catalana (II). Edició Institucional del Tricentenari. 
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2.- Galeria de Metges. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
3.-.Les Hores i els Dies. Memòria Històrica. Fitxes de militants. Nº 33
4.- Bonifaci, J.: Josep Bonifaci i Mora. Entre Llimiana i les dues Europes del Segle XX. 

Garsineu. Tremp. 2010.
5.-Ribes i Juandí, F.: Confessions d’un ex capellà de Taüll. Pagès. Lleida. 2015.

Gimbernat, 2018 (*) vol. 69 pàg. 279-280, ISSN: 0213-0718

Rafael Battestini i Pons



281

MIQUEL SALARICH I TORRENTS (VIC, 1904- BARCELONA, 1996).  
METGE, POETA I AMANT DELS VALORS PERDURABLES

YLLA-CATALÀ i GENÍS, Miquel 

RESUM: Miquel S. Salarich i Torrents. Vic 1904- Barcelona 1996. Metge, cap de la 
Secció d’obstetrícia i ginecologia de la Clínica Maternal. Poeta, historiador, bibliòfil i 
membre actiu de moltes Associacions culturals. Fou el continuador d’una nissaga mèdica 
que a més del conreu professional destacà pel seu nivell literari i humanístic. Activitats 
varies: en el Patronat d’Estudis Osonencs amb diferents càrrecs i responsabilitats, com 
a bibliotecari de l’Ateneu barcelonès, i en l’Associació de Bibliòfils. Formà part de la 
Junta del Museu Episcopal de Vic. Va obtenir diferents premis en els Jocs Florals de la 
plaça de la Llana, en els de Blanes , en els d’Argentona, i en els de l’Àngel Custodi. Autor 
de diferents obres de poesia i de temes històrics en especial allò que fa referència a la 
Renaixença vigatana. Dins la seva abundosa bibliografia podem comptar-hi més de dues 
centes setanta publicacions.

Miquel S. Salarich i Torrents neix a Vic el 28 d’octubre de 1904, en el si d’una 
família amb amplia dedicació a les ciències mèdiques, nissaga que encetà el seu 
avi Joaquim, cosí germà de Jacint Verdaguer i mentor dels seus primers passos, 
que continuà el seu pare Josep que fou un dels fundadors de l’Esbart de Vic, i 
el seu germà, Joaquim Salarich i Torrents, acadèmic de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. Un llinatge on el cultiu de la medicina sempre ha anat 
aparellat amb la vocació humanística i literària.

 Estudia les primeres lletres en el col·legi de sant Felip i cursa el batxillerat 
al col·legi de sant Miquel entre els anys 1914 i 1920. Estudia la carrera de 
medicina a la Universitat de Barcelona amb l’obtenció del grau de llicenciat l’any 
1928. Entra a formar part del Servei de Tocologia de l’Institut de Santa Madrona 
on romandrà tota la seva vida. És nomenat professor de classes pràctiques de la 
facultat de Medicina: Histologia i Anatomia patològica. Publica diferents treballs, 
alguns en col·laboració amb el seu mestre Santiago Dexeus i Font. Metge tocòleg 
de l’hospital de la Santa Creu de Vic. Manté tota la seva vida activitat professional 
amb assistència als centres de Barcelona i de Vic als que pertany.

Destaca per la seva activitat cultural i literària a la seva ciutat de Vic: Fundador 
del Patronat d’Estudis Osonencs i cap de la secció de literatura (1952-1967) 
president (1967-1982) i president d’Honor (1982-1996), i vocal de la Junta de 
Govern del Museu Episcopal de Vic. Ha deixat constància de la seva producció 
poètica, històrica i literària en conferències i col·laboracions en la premsa local 
en especial als periòdics vigatans, Sols en la revista AUSA portaveu del Patronat 
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d’Estudis Osonencs podem trobar-hi més de cinquanta articles de contingut molt 
divers. Les seves obres més importants mèdiques, poètiques i literàries es fan 
constar al final d’aquesta comunicació. L’any 1992 va fer donació de la seva 
biblioteca particular a la Biblioteca i Arxius Episcopals on es por consultar i 
estimar el seu contingut. A l’arribar a l’edat de noranta anys se li va fer un petit 
homenatge i Maria Àngels Anglada li dedicà aquest epigrama. “Amb la ciutat 
lliga tant el meu doctor Salarich, que du el nom del patró sant i el seu cognom 
rima amb Vic” 

A la ciutat de Barcelona on residia. fou bibliotecari de l’Ateneu Barcelonès (1968-
1975) i vocal de la Junta de l’Associació de Bibliòfils. Dins l’espai cultural forma 
part activa del la Penya artística i literària “El Rall” del que feu la seva història 
Dídac Parellada membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, tertúlia 
en la que participaven entre altres, Narcís Oller, Octavi Saltor, Tomàs Roig i Llop 
i Miquel Saperas... L’autor destaca del nostre biografiat l’elegància d’esperit, la 
vocació d’investigador històric i en una entrevista desgrana una colla d’anècdotes, 
la majoria de la seva activitat professional que no tenen pèrdua. Roig i Llop en 
l’auca de l’Associació ho resumeix amb un rodolí “Miquel dels Sants Salarich, 
bon versaire i metge amic”.

Obté diferents premis en els Jocs Florals de la plaça de la Llana, en els de Blanes, 
en els de Roda de Ter, en els d’Argentona, i en els de l’Àngel Custodi, signe 
inequívoc de la seva vàlua poètica,

Autor de diferents obres de poesia i de temes històrics en especial allò que fa 
referència a la Renaixença vigatana. Dins la seva abundosa bibliografia podem 
comptar-hi més de dues centes setanta publicacions.

OBRA MÈDICA PUBLICADA (SELECCIÓ)

Comentarios acerca de un caso de rotura uterina. Revista Médica Barcelona 1933

Relaciones entre el tipo constitucional i la evolución del parto. Anales de la 
acadèmia de Cièncias Médicas 1944.

Deducciones estadísticas de mi experiencia sobre sinfisiotomia de complemento. 
Revista Española de Obstetricia y Ginecologia 1949. 

Una figura eminente de la obstetricia catalana el doctor. Francisco de Paula Campà 
y Porta (1838-1892) Boletín de la Asociación de Obstetrícia y Ginecologia. 
Academia de Ciencias Médicas. Anales de Medicina. 1966

El Dr. Santiago Dexeus i Font, maestro en ciència y humanidades. Progresos de 
Obstetricia y Ginecologia. vol XI fasc. 1. Barcelona 1968

La figura obstètrica desconeguda de Josep Duch (1817-1877) Actes del Congrés 
Internacional de Medicina catalana vol. II. Barcelona Montpeller 1970.
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OBRA LITERÀRIA (SELECCIÓ)

La finestra oberta . Pròleg de R. Rucabado 1954.

Llaors i ofrenes. Ed. Sala 1956.

Història del Círcol Literari de Vich. pròleg E. Junyent. Patronat d’Estudis 
Ausonencs monografia núm. 4. 1962.

Poemes de tarda. pròleg de L. Amigó. Ed. Tasis. Barcelona 1964

La meva vocació literària. Parlament a l’Associació de Bibliòfils. Barcelona. 
1966.

Vigatans Il·lustres, amb Miquel Ylla-Català. Patronat d’Estudis Osonencs. Osona 
a la butxaca 5-6. Vic 1983.

La poesia vuitcentista a Osona. Patronat d’Estudis Osonencs. Osona a la butxaca 
11. Vic 1989.

Sant Miquel dels Sants i la ciutat de Vic en col·laboració amb Josep Gudiol i 
Eduard Junyent. Biblioteca i Museu Episcopals . Vic 1992.

La veu del Montserrat (1878-1902) Patronat d’Estudis Osonencs monografia nº 
15. Vic 1993. 
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Parellada Didac. El Rall memòries d’una penya artística i literària de Barcelona . Proleg de 
Moisès Broggi. El Llam . col·lecció L’Aplec. Barcelona 1889.
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DAVID CARDÚS I PASCUAL (BARCELONA, 1922 – HOUSTON, 2003).  
APORTACIONS PERSONALS

BATTESTINI i PONS, Rafael

INTRODUCCIÒ

David Cardús i Pascual nasqué a Barcelona el 6 d’agost del 1922 i morí a 
Houston (Texas) el 2 de juny del 2003. Es llicencià en Medicina, el 1949 a 
Barcelona; amplià estudis a França i Anglaterra i traslladà als Estats Units, el 
1957; treballà al Baylor College, de Houston i col·laborà amb la NASA. Fou 
professor de Fisiologia i Rehabilitació. Va rebre les Medalles d’Isabel la Catòlica, 
Narcís Montoriol i Sant Jordi, el 1992. Fou fundador del “American Institute for 
Catalan Studies” i, el 1975, publicà “A Hispanical look for the bicentennial”(1), 
sobre el segon centenari de la fundació dels Estats Units(2-3).

Personalment vaig tenir el privilegi de conèixer-lo, durant el seu exili a Montpeller, 
tornar-hi a contactar a la Facultat, concretament a la Càtedra del Prof. Gibert i 
Queraltó i relacionar-nos durant la seva estada als USA.

Per la seva tasca, amb centenars de publicacions, fou elegit Acadèmic d’Honor, 
per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya(4).

MONTPELLER

El seu pare, Jaume Cardús i Reig, fou un dirigent sindicalista, proper al President 
Lluis Companys, President del CADCI, des del 1934 i lluitador durant els fets 
del “sis d’octubre”. S’exilià a França des del 1939. Després d’un penós pas per 
el camp de concentració d’Argelers, pogué instal·lar-se a Montpeller, acollit per 
la “Residència d’intel·lectuals”(5). Allà hi coincidí amb el meu pare, Nicolau 
Battestini.

El 1941, amb la meva mare i el meu germà ens retrobarem amb el pare. Casa 
nostra era un punt de reunió habitual de forces refugiats; en Jaume Cardús n’era 
un assidu; el recordo com una persona jovial, propera i explicant forces acudits(6).

La Paquita, filla del Dr. Ribas i Soberano, un amic del meu pare resident a Osseja, 
decidí estudiar Filosofia a Montpeller; la vàrem acollir a casa. Des d’aleshores en 
David acompanyà al seu pare a casa nostra... 
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ELS ESTUDIS

A Montpeller, en David estudià Ciències Físiques, coincidint a aquella bona 
Facultat amb un Heribert Barrera que s’havia convertit en el més brillant dels 
estudiants Catalans. S’hi orientà cap a les telecomunicacions.

Com nosaltres, els Cardús retornaren a Barcelona. Aquí en David es decidí per la 
carrera de Medicina. Tal volta ho feu per el prestigi del Dr. Ribas i Soberano o per 
el fet que les Ciències Físiques no hi tenien un futur similar al de França.

El 1949 es llicencià brillantment i s’especialitzà en Cardiologia, a l’Escola dirigida 
per el Prof. Gibert i Queraltó. Durant un temps coincidirem, ell com a cardiòleg i 
jo com a intern al Servei de Digestologia.

Guanyà beques que li permeteren ampliat estudis, a França i Anglaterra i, ja 
casat amb la Paquita Ribas, s’instal·là a Texas, el 1957.

UNA TASCA “ESPACIAL”

A Houston, David Cardús començà a exercir com a cardiòleg, però a poc a poc 
tornà a aflorar aquell estudiant de Ciències Físiques de Montpeller. Fou David 
Cardús qui inicià la Biotelemetria, combinant un aparell de radiotransmissió amb 
un electrocardiògraf.

 Tingué la sort d’estar en el lloc adequat en el moment oportú. Quan la tasca d’en 
David Cardús començava a ésser reconeguda, la NASA instal·là, els seus serveis 
bio-mèdics a Holloman, un centre aeronàutic proper a Houston. El Dr. Cardús hi 
fou contractat..

De primer es dedicà sols a la selecció i seguiment dels Astronautes(6). Anà 
assolint un paper fonamental en els vols tripulats. La seva Biotelemetria permetia 
que un cardiòleg, ell, seguís els ECG dels astronautes(7). Tingué el privilegi de fer 
el seguiment dels primers passos de l’Home a la Lluna.

En David Cardús era tot un Científic i, ben aviat, es dedicà ais problemes de la 
microgravetat, ell mai digué “ingravidesa”. Els principals riscos són l’osteoporosi 
i l’atròfia muscular. Es bolcà a la prevenció i recuperació de les conseqüències 
d’una llarga exposició a la microgravetat sobre l’aparell locomotor. El resultat 
fou paradoxal: al Baylor College, aquell cardiòleg es convertí en Professor de 
Rehabilitació(!) A més dissenyà, construí i va fer funcionar, amb èxit, un conjunt 
de llits rotatoris. Aportaven una gravetat de 3 G i, a més, no perjudicaven la 
qualitat del son. En una nit permetien recuperar les pèrdues, òssies i/o musculars, 
d’una jornada a l’Espai.

Pensava que aquests llits rotatoris serien imprescindibles en missions molt 
perllongades en una “estació espacial” o una missió a Mart. El viatge al “Planeta 
Roig” fou una de les seves obsessions. Copsà la importància de la “barrera del 
temps”: pensem que una senyal, lumínica o electromagnètica pròpia de les 
telecomunicacions, triga 45 minuts en anar i tornar, fent que les telecomunicacions 
entre la Terra i Mart es converteixin en angoixants. A més el fet de preveure 
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hivernar la majoria de la tripulació, per estalviar oxigen i aliments, obligava a 
estudiar comportaments en solitari(8).

UN PROJECTE 

En conèixer la meva Tesi Doctoral sobre “Ritmos Biológicos”, en David em proposà 
de simular un viatge a Mart, amb un únic tripulant actiu. A la Cova d’Anes, Cerdanya, 
un espeleòleg, Emili Reyes, s’oferí per realitzar una permanència, en solitari, d’un 
any, o sigui la durada prevista per un viatge a Mart. Les comunicacions, per 
escrit, es feien mitjançant dos ordinadors, “Apple”, programats per anar allargant 
l’espai entre pregunta i resposta, amb una progressió ajustada a la velocitat d’una 
nau espacial.

En David Cardús, i jo, estàvem il·lusionats, però l’espeleòleg voluntari va 
abandonar, per una crisi d’angoixa. passat un mes, quan no havíem assolit ni 
deu minuts de desfasament(9)...

No poguérem repetir el projecte, ni a Catalunya ni als Estats Units, allà amb molt 
més recursos de tot tipus.

La mort de David Cardús fou una pèrdua, per Catalunya, per la Ciència i per 
l’Astronàutica.
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JOSEP MARIA SÁNCHEZ RIPOLLÉS  
(EJEA DE LOS CABALLEROS 1945- TARRAGONA 2007), METGE INTERNISTA  

I HISTORIADOR DE LA MEDICINA DE LES COMARQUES TARRAGONINES

SABATÉ i FORT, Jesús

RESUM: Ressenya biogràfica de Josep Maria Sánchez Ripollés (Ejea de los Caballeros 
1945- Tarragona 2007), recalcant la seva vessant mèdica humanista. Llicenciat en 
Medicina l’any 1970 i doctorat en historia de la Medicina l’any 1986. Exercí l’especialitat 
de medicina interna a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. En el camp de la història de la 
medicina exercí com a professor a la Universitat Rovira i Virgili i s’implicà en la Societat 
científica d’història de la medicina catalana i Congressos durant part de la seva vida, 
fent-se càrrec com a organitzador de diferents jornades i escrivint bastants llibres i 
articles.

RESUMEN: Reseña biográfica de José María Sánchez Ripollés (Ejea de los Caballeros 
1945- Tarragona 2007), recalcando su vertiente médica humanista. Licenciado en 
Medicina en 1970 y doctorado en historia de la Medicina en 1986. Ejerció la especialidad 
de Medina interna en el hospital Joan XXIII de Tarragona. En el campo de la historia de 
la medicina ejerció como profesor en la Universidad Rovira i Virgili y se implicó en 
la Sociedad científica de historia de la medicina catalana y Congresos durante parte 
de su vida, haciéndose cargo como organizador de diferentes jornadas y escribiendo 
numerosos libros y artículos

PARAULES CLAU: Sánchez-Ripollés, biografies mèdiques, segle XX-XXI, historia de la 
medicina catalana.

PALABRAS CLAVE: Sánchez Ripollés, biografías médicas, siglo XX-XXI, historia de la 
medicina catalana.

BIOGRAFIA DE JOSEP MARIA SÁNCHEZ RIPOLLÈS 1945.02.04 - 2007.06.04

Nascut a “Ejea de los Caballeros”, Saragossa, el 4 de febrer de 1945, fill de JM 
Sánchez Murillo (veterinari) i Carmen Ripollés Aznárez. Tercer fill d’una família 
de set germans. Mariano Ripollès i Baranda, el seu besavi, catedràtic de Dret a la 
Universitat de Saragossa, va escriure en tres toms un llibre titulat “Jurisprudència 
Civil d’Aragó”. Podem trobar el seu retrat, com a rector de la Universitat, a 
l’antiga facultat de medicina de Saragossa. 

La família es va traslladar a Saragossa on José María va estudiar al seminari. Va 
cursar els seus estudis de Medicina a la facultat de la ciutat i es va llicenciar el 
1970. En acabar va fer substitucions del seu oncle a Bardallur (Saragossa) així 
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com també a Calafell, Cunit i Segur de Calafell (Catalunya) 
com a substitut del Dr. Mariano Nogués.

Va marxar amb “Medicus Mundi” a Algèria per tal de 
substituir a metges durant les vacances el 1970. Va 
tornar de nou al desembre just abans de fer les Milícies 
universitàries, moment en el qual va conèixer a qui serà la 
seva dona, Jeanne-Marie Feutrie.

A l’hospital de Germanes Blanques de Sidi Bouabida (Chlef, 
El Asnam, Orleanville), on tots dos treballaven, es van 
casar el 1972. Després de 10 anys d’independència del 
país, les Germanes van cedir l’hospital a mans de l’Estat 
Algerià. Es trobaven en aquell moment gran quantitat de 

metges polonesos cooperant amb la sanitat algeriana; poc a poc les condicions 
de treball van anar canviant, i a causa d’això, al final d’aquell any tots dos van 
decidir tornar a Saragossa. Allí va néixer el seu primer fill Josep Maria.

En aquella època hi havia poca feina per a metges joves a la província de 
Saragossa. Al matí Josep Maria cooperava amb el Doctor Civeira a la facultat, i 
quan li deien, feia guàrdies de nit, anomenades “guàrdies del supositori”.

Al final de 1973 es van traslladar a Catalunya, al poble de Rodonyà, amb 
l’esperança d’obtenir una plaça a l’hospital Joan XXIII (inaugurat el 1967), on 
el Doctor Piqueras el va cridar uns mesos més tard. Va ser el primer resident de 
Medicina Interna. Va compaginar l’atenció mèdica de l’hospital i la del poble 
ja que en aquell moment faltaven metges als pobles catalans. Va guanyar per 
oposició la plaça de metge titular.

Va ser una època bonica de la seva vida; a Rodonyà va néixer la seva filla 
Emmanuelle. La seva relació amb el poble va perdurar fins al final de la seva vida 
i és aquí on va rebre sepultura.

El 1977 va ser nomenat metge adjunt de Medicina Interna, càrrec que va ocupar 
fins al final de la seva vida amb els Doctors Piqueras i Richart. La família es va 
traslladar a Valls on van néixer els seus altres dos fills Fabiana i Daniel.

Així mateix cal destacar la seva tasca com a president de la comissió de tumors 
de l’hospital de Tarragona “Joan XXIII” en els anys 1990. També, en Medicina 
Interna, es va especialitzar en reumatologia i va ser, juntament amb el Dr. Antonio 
Conca Roig, un dels co-fundadors del Club Reumatòlogic Cossetà el 1990. També 
fou membre de la “Comissió de bioètica del Col·legi de Metges de Tarragona” 
durant els anys 2000.

El 1980 es va posar en funcionament la Facultat de Medicina de Reus (llavors 
pertanyia a la Universitat de Barcelona). Va ser professor associat de Patologia 
General fins a l’any 1990. Es va interessar per la Història de la Medicina i va 
preparar la seva tesi doctoral que va presentar el 1986, amb el títol de “Dades 
i esdeveniments Mèdics del segle XVIII a la comarca de l’Alt Camp”. La seva 
tesi va ser dirigida pel Dr. Jacint Corbella i Corbella. Va ser així com va descobrir 
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que el Doctor Pere Güell i Pellicer, cofundador de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona i primer president, era fill d’Alcover. Tesi publicada per Estudis 
Vallencs. El 1991 va ser nomenat Professor d’Història de la Medicina, substituint 
al doctor Adserà Martorell. Va dirigir diverses tesis doctorals, entre elles “Pere 
Virgili i seu temps” del Dr Albiol i Molné i “El Doctor Tricaz i seu Temps” d’Anna 
Borruel Llovera en 2001.

El 1992 és nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina 
Catalana. El 2000 es va commemorar “el tercer centenari del Naixement de Pere 
Virgili (1699-1776)” amb la projecció d’un vídeo a la facultat de Medicina de 
Reus. Fou un membre actiu de la Societat Catalana d’Història de la Medicina i va 
participar en els congressos i en diverses ponències. Va ser President d’aquesta 
Societat del 2002 al 2004. El 2004 va organitzar el XIII Congrès d’Història de 
la Medicina catalana a la Canonja (Tarragona), trobant-se convalescent d’una 
recent i greu intervenció.

Va escriure els seus llibres i publicacions en català, recolzant-se en els primers 
moments en el seu gran amic el senyor Pere Altès Serra.

A nivell de participació a la societat catalana fou membre actiu de l’Associació de 
pares d’alumnes del col·legi “Cor de Maria” de Valls, on estudiaven els seus fills, 
de la qual va ser President del 1989 al 1995. Des de la perspectiva religiosa va 
participar com a metge en els pelegrinatges de la “Hospitalitat de la Mare de Deú 
de Lourdes” de l’Arquebistat de Tarragona i també participava en les activitats 
de la parròquia de Sant Joan de Valls, on va donar els “Cursets de preparació 
pel matrimoni” durant els anys 90. També dins d’aquest àmbit fou fundador el 
2005, amb companys de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, d’un grup de reflexió 
i estudi, grup que perdura i es reuneix una vegada al mes.

El doctor Josep Maria Sanchez Ripollés ens va deixar el 4 de Juliol de 2007 
degut a les conseqüències d’una neoplàsia de bufeta i pàncrees que va arrossegar 
els últims anys de la seva vida, tot deixant un important llegat dins de la història 
de la medicina catalana i una important empremta a la seva família i amics.

PARTICIPACIONS LITERÀRIES:

 - Revista “Janus Medicina i Humanitats”. Col·laboració des del número 2285 al 
1989 al núm. 3624 al 1994.

 - Col·laborador habitual de la Revista “Estímul” de la Canonja.

 - Col·laborador habitual de la Revista “Cultura” de la AAEET de Valls.

 - Col·laborador de la revista de Salou “Mediterranean Daurat”.

 - Va participar en diverses activitats del “Institut d’Estudis Vallencs”.

 - El 1989 va participar en la XXXV “Assemblea Intercomarcal d’estudiosos de 
Catalunya” Valls - Vila Rodona.

Josep Maria Sánchez Ripollés (Ejea de los Caballeros 1945- Tarragona 2007), metge internista ... 
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LINKS DE REFERÈNCIA

Josep Maria Sánchez Ripollés [Acadèmic corresponent de la Reial Academia 
de Medicina de Catalunya] http://ramc.cat/aw-team-member/sanchez-i-ripolles-
josep-m/

Galeria de metges catalans. http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.
php?icod=MHD
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COMENTARI PERSONAL

Un servidor va conèixer al Dr. Josep Maria Sànchez Ripollés a través de diferents 
vies, les principals les familiars ja que el Dr. Sanchez Ripollés va exercir la 
medicina a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, lloc on també feia les funcions de 
mossèn de l’hospital el meu tiet i estimat padrí Mn Xavier Fort Subirats, funcions 
que encara desenvolupa actualment a l’edat de 80 anys, però també i sobretot 
la seva vinculació a la història de la medicina l’apropà al meu pare el doctor en 
història moderna Josep Maria Sabaté i Bosch, que també fou el meu iniciador 
en el meu aprofundiment en aquesta vessant, pero jo desde el punt d’origen 
mèdic, i llavors ens trobem durant la meva formació a la Facultat de Medicina 
de Reus, de la nova Universitat Rovira i Virgili, on el meu professor d’història de 
la medicina fou l’objecte de aquesta ressenya biogràfica, em donà l’assignatura 
durant el sisè i últim curs de la carrera, més pendents del MIR que de la història, 
i quan s’acabava un cicle del pla d’estudis. El profesor Sanchez Ripollés era un 
home bo, avui en dia cada cop es més difícil qualificar d’aquesta manera als 
nostres congèneres, però demostrava en les seva manera de fer, una bonhomia i 
una preocupació pels seus alumnes i pacients, la seva fe religiosa potser també 
li va donar aquesta manera de ser, però una cosa són les paraules i un altre cosa 
els fets i d’aquest en tenim amb el Dr. perquè també la seva fe el va portar a 
col·laborar molt activament amb la germandat de la Mare de Déu de Lourdes i 
les seves peregrinacions on els malalts busquen moltes vegades les respostes 
que la medicina o la natura no els hi han donat, i fins i tot busquen el miracle, 
també en el grup de treball que juntament amb el meu tiet es reunia per tractar 
diversos temes d’enriquiment personal i grupal des d’un punt de vista espiritual i 
humanístic. A través d’ell vaig conèixer la seva esposa que m’ha lliurat totes les 
dades per poder confeccionar aquesta petita biografia, per desgràcia una malaltia 
a la que els metges intentem donar solució ens va fer que ens deixés una mica 
massa d’hora però tot i així, durant els seus anys en actiu va deixar una obra 
que perdura en la seva família i els seus amics. Quan es trobava convalescent 
de la malaltia que el portà a la mort, em demanà i em passà el relleu de la 
docència a l’assignatura d’Història de la Medicina de la Facultat de Medicina de 
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la Universitat Rovira i Virgili, cosa que sempre li estaré agraït, cal recalcar que fou 
el primer en escriure un llibre docent en català pels seus alumnes de l’assignatura

El metge Josep Maria Sánchez Ripollès, amb l’Hospitalitat de 
la Mare de Déu de Lourdes. Tarragona, anys 1990. [Família 
Sánchez-Feutrie)
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II jornades d’Història de la Medicina”, ajuntament de Reus, amb la presència del Senyor Alcalde 
Josep Abelló i Padró i del President del Col·legi de Metges de Tarragona, el Doctor Josep Maria 
Bertran el 2001.

 A l’“hôpital des Soeurs blanches” de Sidi-Bouadida, a Algèria març 1972
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Acte de presentació del llibre “Metges de la Ciutat de Reus”, coordinat per Josep Maria Sánchez 
Ripollés i Pere Altés Serra. - assegut al davant, el primer a la dreta del passadís. A la seva dreta, 
tocant a la paret, el metge i historiador Josep M Massons. Reus, 1998. [Família Sánchez Feutrie]

En el mateix acte, moment en que el doctor Sánchez Ripollès fa la presentació del llibre “Metges de 
la Ciutat de Reus”, assegut a la taula el primer a l’esquerra és el metge i historiador de la Medicina, 
Josep M Calbet Camarasa. Al fons, a la dreta de la imatge el segon és el doctor Andreu Pujol. Reus, 
1998. [Família Sánchez Feutrie]
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Foto publicada al “Diari de Tarragona el 26 de juny 1998. Presentació del 
llibre del centenari del Col·legi de Metges de Tarragona, sent president el 
doctor Josep Maria Bertran i conseller de Sanitat el doctor Eduard Rius.
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Darrera foto de la família el 6 de gener 2007 amb la seva dona Jeanne-Marie 
Feutrie i els seus fills Josep Maria, Emmanuelle, Fabiana i Daniel

Foto apareguda al diari “EL PATI” de 
Valls al setembre 1999 degut a la 
presentació de la seva novel·la “Diari 
d’un metge de Valls”.
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Fotografia de grup del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana en què Josep M Sánchez 
Ripollés el cinqué per l’esquerre a la darrera fila. Presideix la taula, Jacint Corbella que té a la seva 
dreta Manuel M Escudé i als bancs drets, Josep M Massons i ?. A la seva esquerra, Víctor Marí, Lluís 
Guerrero i ?. A la segona fila: ?, Carles Hervás, Josep M Calbet, Francesc Freixa, ?, ?, Ferran Sabaté, 
J.M. López Gómez, Joan Pujol, ?, Josep M Simón Tor, Ana Carmona, Conrad Curtó, Oriol Casassas 
i ?. A la darrera bancada: ?, ?, ?, Jesús Sabaté, Josep M Sánchez, ?, Manuel de Fuentes, ?, Alfons 
Zarzoso, ?, ?, ?, ? i ?. a l’Amfiteatre Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 9 de 
Juny de 2006. [Família Sánchez Feutrie]

Lliurament dels premis “Vivències Mèdiques Doctor Pere Tarrés i Claret” i del d’Història de la 
Medicina Catalana “Oleguer Miró i Borràs”. De dreta a esquerra: Josep Maria Sánchez, president 
de la Societat Catalana d’Història de la Medicina, Jacint Corbella, secretari de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, Miquel Bruguera, president del COMB, Jordi Valls, alcalde de Manresa, Josep 
Antoni Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Lluís Guerrero, 
president de la junta comarcal del Bages del COMB, Montserrat Domènech, en representació de 
l’Arxiu Històric i vocal de la junta comarcal del Bages, i Josep Trapé, president de la filial del Bages 
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Acte de la diada de la “Vigília de Sant 
Lluc” a Manresa, 17 octubre 2002. [Arxiu COMB]
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HISTORIA DEL SERVEI DE DERMATOLOGIA   
DEL HOSPITAL VALL D’HEBRÓN 1972-2005 

CASTELLS RODELLAS1, Antoni; PEDRAGOSA JOVE2, Ramón;  
REPISO MONTERO3, Trinidad; GARCÍA-PATOS BRIONES4, Vicente 
1- Professor emèrit de la UAB. 2- Dermatòleg. 3- Dermatòleg adjunt del Hospital Vall 
d’Hebron. 4- Catedràtic de la UAB. Correspondència A.Castells 

INTRODUCCIÓ 

La història de l’hospital i dels seus Serveis des de la fundació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona comencen i mantenen un lligam tan fort que ens quasi 
obliga fer aquesta presentació conjuntament amb les dues entitats. La “Residencia 
sanitària Francisco Franco”, primer nom de l’hospital, va ser el primer construït 
per la seguretat social en uns terrenys d’Horta-Guinardó entre la carretera de 
l’arrabassada i la del Vall d’Hebron, en els quals havia existit un convent dels 
Jerònims dels que encara es poden veure algunes restes per sota la benzinera 
de l’arrabassada. Fou inaugurat l’any 1955 per Francisco Franco i José Antonio 
Girón de Velasco essent el primer director el Dr. Germán Garnacho, el qual va 
ser contestat en la inauguració com a “lacayo de Negrín” per haver sigut director 
d’un hospital republicà (1). Aquest hospital va néixer dedicant-se exclusivament 
a atendre les malalties quirúrgiques i sense una plantilla fixa, els cirurgians de 
“cupo”, és a dir aquells que passaven visita duran dues hores als ambulatoris, 
anaven un dia per setmana a operar els seus malalts en aquest centre (2). 

SERVEI DE MEDICINA INTERNA

Quan el Professor Agustí Pedro Pons (1898 - 1971) va ser jubilat de la Càtedra 
de Medicina Interna de la Facultat de Medicina de Barcelona, per mantenir la 
seva activitat, l’any 1968 va fer-se càrrec d’un Servei tot just creat de Medicina 
interna a la Residencia sanitària on va estructurar i jerarquitzar aquest nou Servei 
i les especialitats mèdiques. Lo mateix va fer en les especialitats quirúrgiques el 
Dr. Angel Diaz Cascón (1915 - 2006). L’any 1966 l’hospital adopta el nom de 
“Ciudad Sanitaria Francisco Franco” En 1967 entren en funcionament dintre del 
recinte de la Residencia sanitària dos nous hospitals: un el Maternal i Clínica 
infantil essent els seus Caps de Servei el Professor Manuel Usandizaga Soraluce 
(1898 - 1982) i el Doctor Angel Ballabriga Aguado (1920 – 2008) respectivament, 
que l’any 1988 varen fusionar-se sota en nom d’Hospital Matern infantil. L’altre 
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era el de Traumatologia amb el Doctor Ramon Sales Vázquez (1907 - 1971). 
La Residència sanitària quedà constituïda per tres hospitals administrativament 
independents entre si i amb plantilles pròpies, no compartides en cadascun d’ells. 

CREACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

L’any 1968 per “Decreto del 6 de Junio” es crea la Universitat Autònoma de 
Barcelona (3) en unes 200 hectàrees de la Vall Moronta de Bellaterra i municipi 
de Cerdanyola del Vallès, lloc fora de Barcelona per evitar aldarulls amb els 
estudiants. Fins el Curs 1970-1971 les classes de Medicina es donaven a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, però a partir de aquest curs ja varen 
explicar-se en la Facultat de Ciències del campus de Bellaterra fins el curs 1973-
1974 que ja es disposava de l’edifici de la Facultat de Medicina de la UAB. A 
partir d’aquí varen crear-se Unitats docents en els Hospitals de Sant Pau, la Vall 
d’Hebron. Germans Trias i el del Mar llocs on a partir del tercer curs, es repartien 
els estudiants per continuar els estudis de la Llicenciatura. En l’any 1971 es 
converteix en un Hospital Universitari vinculat a la UAB i en el curs 1971-1972, 
va rebre alumnes de quart curs per primera vegada. 

En l’any 1972 en ple funcionament del Servei de Medicina i per la necessitat de 
la UAB de dictar les lliçons de Dermatologia va determinar-se que el Professor 
Josep Cabré i Piera (1933 - 1981), Catedràtic de Dermatologia a Cadis es fes 
càrrec de la cura dels malalts amb problemes dermatològics de l’Hospital i també 
de l’assignatura de Dermatologia de la UAB prenent possessió el 1 de Gener 
de 1972. El Professor Cabré (4) l’any 1956, va llicenciar-se en Medicina a la 
Universitat de Barcelona, incorporant-se a la càtedra del Prof. Xavier Vilanova, 
formant part de l’esponerosa Escola Dermatològica Catalana. Inicià una intensa 
formació de postgrau, primer, a Tolosa de Llenguadoc amb el Professor Nanta. 
Després, passà 8 anys a Alemanya, a les ciutats de Frankfurt, Göttingen i Mainz, 
al costat de mestres com els Professors Korting, Gottron, Steigleder i Oscar 
Gans. Es doctorà a la Johann Wolfgang Goethe Universität de Frankfurt amb una 
Tesis sobre: “Infiltració limfocitària de la pell” dirigida pels Professors Gans i 
Steigleder, arribant a ser cap clínic (Oberärtz), i en 1962 presenta a la Universitat 
de Barcelona una nova Tesis titulada: “Dermatosis mucinoses” obtenint un altre 
grau de Doctor. Tot seguit, acaba la seva formació a l’Hospital de Saint Louis de 
Paris amb el Professor Robert Degos. 

DOTACIÓ DE DERMATOLOGIA A L’HOSPITAL VALL DE HEBRON

En 1972 el Professor Josep Cabré Piera i el Professor titular Jordi Vidal Lliteras 
(1932-†1999) en concurs lliure de mèrits, varen ser nomenats, Cap de Secció 
i adjunt respectivament de Dermatologia, adscrits al “Centro de Diagnóstico y 
tratamiento de la Seguridad Social de Atarazanas” (5). Al mateix temps varen obrir 
en la tercera planta de l’Hospital general en els dispensaris de Cirurgia general, 
unes consultes externes, al principi només dos dies per setmana, contaven amb 
l’ajuda de la infermera Ascensión Gonzalvo Nevot. 
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El Professor Joaquín Tornos Solano (1918 -2005) succeí al Prof. Pedro Pons 
i com a Cap del Servei de Medicina interna, conscient de la importància de la 
Dermatologia, va crear depenent d’aquell Servei, la Secció de Dermatologia: la 
seva tasca era de donar assistència a malalts ingressats i al personal de l’hospital. 
En l’any 1974 el Professor Cabré és nomenat Cap de Secció de Dermatologia 
de la Ciudad Sanitària mantenint-la ubicada en les dependències de Cirurgia 
general, de tal manera que quan finalitzaven les consultes d’aquell Servei, 
començaven les de Dermatologia. A dites del Doctor Xavier Sierra Valentí (7), 
es tractava d’un consultori minúscul, on amb prou feina hi cabien els assistents. 
No tenien ni espai per seure, i havien d’assistir a la consulta dempeus. Poc a 
poc es va constituir en l’hospital un petit equip dermatològic amb el Professor 
Jordi Vidal Lliteras que continuava a Drassanes però anava també alguns dies 
al HVH i el Doctor Julio A. Gonzalez Fernández resident de Medicina interna i 
més tard Professor no numerari (PNN). El Professor Cabré fou anomenat Degà 
(3) i la consulta la seguia menant el Professor Cabré però hi anava parcialment, 
doncs havia d’atendre les classes i els deures del deganat. En l’any 1975 fou 
nomenat Rector fins el 31 de Mars de 1976 que es va traslladar a Madrid en 
obtenir la Càtedra de Dermatologia de la “Universidad Complutense” (3). A dites 
del seu deixeble Dr. Xavier Sierra malgrat de ser Rector de la UAB, la Secció de 
Dermatologia seguia sent irrisòria, qualsevol ambulatori de barri estava millor 
dotat. Seguien en una consulta minúscula, sense les mínimes condicions, i el que 
era pitjor, sense perspectives de millora (7). 

El Professor titular Jordi Vidal Lliteras s’havia format a Cadis amb el professor 
Josep Cabré, era una persona reservada, discreta i un bon clínic. Quan es va 
crear la Secció de Dermatologia de l‘Hospital de Bellvitge, va anar com a cap 
de secció a aquell hospital. En l’any 1976 quan el Professor Cabré va deixar 
Barcelona, seguia tenint cura, provisionalment de la consulta de Dermatologia el 
Doctor Julio A. Gonzalez, fins que l’any 1979 també es va traslladar a Madrid. 
El Professor titular Jordi Vidal, deixa definitivament la Secció de Dermatologia de 
l’Hospital de Bellvitge per anar com a cap de secció de Dermatologia a l’Hospital 
general de la “Ciudad Sanitaria” i fer-se càrrec de les consultes de malalts, donar 
i explicar les classes, seminaris i pràctiques de l’assignatura en la Unitat docent 
de la UAB. 

Cap els anys 1977 varen incorporar-se a la Secció com a Dermatòlegs adjunts 
contractats els Doctors Ramón Pedragosa Jover i Caterina Mieras Barceló, 
ambdós havien cursat la llicenciatura en la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona i l’especialitat en la Escola Professional de Dermatologia del Servei 
de Dermatologia de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Varen tenir com a 
primer Metge Intern i Resident (MIR) a la Doctora Montserrat Sabán Noguera però 
durant uns anys, la Secció de Dermatologia que depenia de Medicina interna, no 
va tenir cap metge resident, fins que en les darreries de ser Secció de Medicina 
interna i convertir-se en Servei de Dermatologia, no arribaren. 

Historia del Servei de Dermatologia del Hospital Vall d’Hebrón 1972-2005 
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EL SERVEI DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL VALL DE HEBRON 

El dia 6 de Novembre del 1989 l’antiga Secció de Dermatologia, va convertir-se 
en Servei (6) i en el mateix any, va arribar com a cap de Dermatologia en comissió 
de serveis des de València, el Professor Antoni Castells Rodellas. Havia cursat la 
llicenciatura i el doctorat en la Facultat de Medicina de Barcelona, l’especialitat 
en l’Escola professional del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8). Va ser 
nomenat Catedràtic de Dermatologia de la UAB en l’any 1990 i el 1992 va signar 
contracte com a Cap de Servei en tant fos Professor.

El Servei de Dermatologia estava constituït per un Cap de Servei, un Cap de 
Secció, dos metges adjunts i 4 MIRs. Hi havien també dos metges, no MIRs, que 
assistien per si fos possible més endavant obtenir el títol de especialista, aquests 
eren els coneguts com a “mestos” (médicos especialistas sín titulo oficial). 
Més o menys consolidat el Servei de Dermatologia va ser traslladat a la segona 
planta de l’Hospital General i constava de tres consultes i una recepció. S’havien 
aconseguit en la cinquena planta de l’Escola d’infermeria, un despatx pel cap de 
servei i una sala per sessions i biblioteca.

Abans de la reestructuració de la medicina primària, els malalts dermatològics 
que venien al HVH per ser atesos, solien fer-ho per proximitat al mateix o bé per-é per- per-
què els metges de un CAP els aconsellaven anar al lloc on ells 4 s’havien format 
o els hi mereixia més confiança l’atenció mèdica. Existien dos tipus de contracte 
pels sanitaris, un era en jornada normal (8h-15h) i l’altre era jornada intensiva 
(8-17h), els dissabtes eren festius, no es parlava mai ni existia la denomina-
da jornada exclusiva, terme molt freqüent en altres comunitats autonòmiques. 
Excepte els dimarts que hi havia la sessió clínica des de 8h fins les 9h30m, la 
tasca del servei començava entre les 8h i les 8h30m, en la que es tenia cura dels 
malalts en les dues consultes de l’Hospital General fins a les 13h. Cada metge 
tenia assignats uns dies i hores per les consultes generals, els MIRs rotaven per 
les diferents consultes. Un dels metges que aquells dies no tingués consulta en 
els dispensaris, es desplaçava a la resta d’hospitals del HVH per efectuar les 
Inter consultes dels malalts ingressats o bé dedicava el temps a la biblioteca, 
preparant sessions, temes, classes i altres. Vàrem tenir ocasió d’adquirir diversos 
materials per l’assistència i la docència 

Va iniciar-se la cirurgia dermatològica al principi en l’Hospital general i més 
endavant a la Clínica Adrià, lloc on havia estat traslladada tota la cirurgia sense 
ingrés de l’hospital.

L’any 1993 fou contractat el que va ser més endavant Catedràtic i Cap del Servei, 
el Professor Vicens Garcia-Patos Briones que havia cursat la llicenciatura a la 
Facultat de medicina de Barcelona i l’especialitat a l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau amb el Professor Josep M. de Moragas Viñas. 
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CREACIÓ D’UNITATS ASSISTENCIALS 

A mesura que s’anava assistint a més malalts amb dermatosis molt variades 
i d’observació freqüent, va fer-se necessari generar diverses unitats. Al·lèrgia 
cutània al principi iniciada pel Professor Vidal i la Dra. Àngela Barriga i continuada 
pel Dr. Jordi Mollet. Fotobiologia i Fototerapia començada per la Dra. Laura 
Rodríguez Cano i el Dr. Jordi Mollet. Unitat de tumors cutanis amb el Dr. Ramón 
Pedragosa junt amb un cirurgià plàstic, un oncòleg i un radioterapeuta que 
permetia realitzar tractaments personalitzats. Dermatoscopia amb el Dr. Ramón 
Bartralot. Ecografia amb el Dr. Ramón Pedragosa i la Dra. Delia Garcia Sureda. 
Patologia oral amb el Professor Vicenç Garcia-Patos i el Dr. Juan Antonio Hueto 
de Màxilo facial. Pediatria amb la Dra. Mercè Roca, Dr. Ramón Pedragosa i més 
endavant potenciada pel Professor Vicenç Garcia-Patos. 

El Director de l’hospital general, Màrius Morlans, va proposar-nos participar en 
un programa de Tele dermatologia amb el poble saharauí, que es va benveure. La 
Resident doctora Cristina Heras Mulero va intervenir àmpliament en desenvolupar 
aquest projecte, però malauradament els fruits no varen ser els esperats, 
hi havien fracassos de connexió, les imatges eren defectuoses en el color i la 
nitidesa, que junt amb la dificultat per entendre’ns correctament i buscar o trobar 
tractaments adients a les seves dolences, vàrem arribar a la conclusió de que en 
aquestes circumstàncies, de moment, no valia la pena de prosseguir amb aquest 
procediment de consulta i teràpia. 

Tenint en compte la complexitat per el diagnòstic i/o pel tractament d’algunes 
malalties cutànies es feia imprescindible sol·licitar la col·laboració d’altres serveis 
hospitalaris. Així varen contribuir els serveis de Medicina interna del Professor 
Miquel Vilardell ja que al no disposar de llits propis per Dermatologia, els malalts 
que requerien ingrés ho feien en aquest Servei. El Servei de Cirurgia plàstica del 
Dr. Jesús Crisol Martos on en la Secció de grans cremats s’ingressaven aquells 
pacients amb Síndrome de Lyell i eren tractats conjuntament pels Serveis de 
Dermatologia i Cirurgia plàstica. En el servei de Màxilo facial amb el Professor 
Guillem Raspall Martin. A Pediatria amb el Professor Alfred Gallart. També en la 
Secció d’Al·lèrgia del Dr. Alvaro Cadahia amb qui es va arribar a un acord per 
les al·lèrgies cutànies. Hematologia amb els Drs Juan Jose Ortega Aramburu de 
Pediatria i Antoni Juliá de l’Hospital general. Otorrinolaringologia amb el Professor 
Pedro Quesada Marin. Oftalmologia amb el Doctor Borja Corcóstegui, Anatomia 
patològica del Professor August Moragas Redecilla i també amb aquells Serveis 
comuns com laboratoris, radiologia i altres. 

LA IMMIGRACIÓ

S’obre una nova etapa de formació clínica i assistencial quan en les consultes 
ens arriben per ser atesos malalts que ens venen d’altres contrades i continents, 
amb la pell de matis diferent a la nostra i sobre la qual contemplem unes 
lesions elementals modificades pel color i per la textura cutània. Les havíem de 
reconèixer comparant-les amb aquelles clàssiques que havíem estudiat i vist fins 
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ara. Però no tot queda aquí, alguns dels malalts eren portadors de dermatosis 
forànies, parasitàries, fúngiques i algunes desconegudes per nosaltres i que 
solament teníem noticia per llibres i publicacions, però que mai les havíem ni vist 
ni diagnosticat ni tractat. No vàrem tenir cap altre remei que posar-nos al dia, 
estudiar-les i a mesura d’anar veient més i més malalts, acostumar-nos al seu 
aspecte i a vegades vèncer el capteniment de les seves ideologies. 

ANECDOTARI

Un fet que podríem descriure’l com excepcional es va produir l’any 1996 quan 
el Sr. Jesús Fernández Morán, veterinari del zoològic de Barcelona i el Professor 
Lluis Ferré Caubet, Catedràtic de Patologia i Dermatologia veterinària, ens varen 
requerir per visitar i tractar al goril·la albí anomenat “floquet de neu” afectat 
per una fotodermatosis. Aquest fet posa de manifest que la Medicina ve a ser 
aparellada per els humans i per els animals. 

L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

A l’any 1981 es transfereix sanitat a la Generalitat de Catalunya i quan va ser 
Conseller de Sanitat el Doctor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, es va crear la 
“Direcció General d’Organització Sanitaria”. La Llei 12/1983 (9), de 14 de juliol, 
d’administració institucional de la sanitat de l’assistència i els serveis socials de 
Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ICS) que va ser concebut com entitat ges-à de la Salut (ICS) que va ser concebut com entitat ges- de la Salut (ICS) que va ser concebut com entitat ges-
tora de la Seguretat Social i dels serveis i les prestacions sanitàries de la Genera-
litat. En l’any 1992 l’hospital signa un contracte amb el Servei Català de la Salut 
(SCS). La infermeria va integrar-se en les tasques de direcció dotant-la d’una Di-
recció d’infermeria. Tot això va determinar que els gerents i directors d’hospitals 
tinguessin que aplicar normes com si es tractés d’una empresa. És en aquesta 
època quan el nom de malalt deixa de ser utilitzat per anomenar-se desafortuna-
dament com a “usuari” i “proveïdors” els que proveeixen de salut, convertint-se 
el SCS quasi bé en un servei econòmic-industrial. Molts d’aquests professionals 
que ocupaven càrrecs directius, eren elegits “a dit” nominats per partits polítics 
dels quals depenien les conselleries. Se suprimeixen els Cap de Departament i 
es creen per substituir-los els de Caps de Serveis permanents. Es demanen que 
des dels hospitals es creïn protocols perquè en els CAPs els metges de primària, 
puguin realitzar feines mes pròpies d’especialitat, amb la problemàtica que això 
comporta. Dermatologia sempre va negar-se a crear aquests protocols. 

L’any 1994 s’inaugura el CAP del carrer Lisboa que queda inscrit dintre de l’Hos-
pital Vall de Hebron i la Dra. Laura Rodriguez Cano es fa càrrec de la consulta de 
Dermatologia. Aquest fet va ser l’inici de que els CAPs de tota Catalunya fossin 
adscrits a diferents hospitals d’acord amb la ubicació del CAP i del hospital. En 
l’any 2001 essent Gerent el Doctor Jose Luis de Sancho, es fusionen els tres 
hospitals (General, Matern-infantil i Traumatologia) en un de sol, s’unifiquen les 
plantilles sanitàries i canvia de nou el nom pel de “Hospital Universitari Vall 
d’Hebron”. 
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NOVA UBICACIÓ DEL SERVEI

L’edifici de l’antiga escola d’infermeria constava a mes de subsòl, de set pisos. 
Al deixar de ser la residencia de estudiants de infermeria i més tard la de les 
religioses, es varen remodelar algunes plantes, i cap els anys 2003, el director 
de l’Hospital General, Doctor Màrius Morlans, va oferir-nos el trasllat a la segona 
planta, ala nord de l’edifici de l’Escola d’ infermeria, juntament amb les consultes 
externes d’Aparell digestiu i Al·lèrgia, però es mantenien els gabinets d’Al·lèrgia 
dermatològica i Fototeràpia en la primera planta de l’escola i en la cinquena la 
sala de sessions, la biblioteca i el despatx del Cap de Servei. Vàrem acceptar el 
trasllat tenint en compte que això permetia tenir tot el servei agrupat en un sol 
edifici i a més els consultoris eren més grans i amb més claror. Es va equipar 
una habitació per a infermeria convertida en un gabinet comú a compartir entre 
Dermatologia i Al·lèrgia, on va instal·lar-se una cabina per efectuar les biòpsies 
cutànies en condicions asèptiques. 

ELS OBJECTIUS

En la darreria dels anys 1990 es va proposar, per motivar un increment i 
racionalització de la feina, a tots els serveis i als metges, presentar uns objectius 
de treball que devien ser estudiats i acceptats per direcció mèdica i si s’aprovaven 
portar-los a terme. El compliment dels mateixos comportava una remuneració 
econòmica pel Servei i per els metges. Dermatologia va presentar-ne i sempre 
vàrem complir amb els objectius. 

LA INCORPORACIÓ DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI

El Reial Decret 775/1999, de 7 de maig (10), estructura el traspàs a la 
Generalitat de Catalunya dels mitjans personals adscrits a l’Hospital Militar de 
Barcelona i el 21 d’octubre de 2001 i es va aprovar per part de l’Ajuntament de 
Barcelona el primer Pla Especial remodelant els terrenys del recinte de l’antic 
Hospital Militar el qual va prendre el nom de “Parc Sanitari Pere Virgili” (11). La 
gerència i direcció del HUVH, varen traslladar tota la cirurgia ambulatòria sense 
ingrés i per tant també la dermatològica, des de l’antiga Clínica quirúrgica Adrià 
a les dependències d’aquest Parc i va ser el Doctor Ramón Bartralot i altres 
dermatòlegs adjunts els qui varen prosseguir aquí la tasca quirúrgica. 

LES JUBILACIONS 

Un fet a tenir en compte va ser la promulgació en el 2003 del “Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud” (12) en el qual es declarava 
la jubilació forçosa del personal sanitari als 65 anys. L’ICS no va trigar a aplicar 
aquesta llei i a primers de Juliol del 2004 obliga a la jubilació a metges i altre 
personal sanitari que havien complert els 65 anys. Amb aquesta aplicació la 
Conselleria de salut i la gerència de l’ICS, pretenien excloure de les seves funcions 
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i estalviar les despeses i sous de tot aquest personal, enviant-los a la jubilació 
sense escrúpols, donant a entendre de que tant l’ICS com el SCS, “proveïdors 
de salut”, són empreses que varen poder fer un ERE pel benefici econòmic de 
la Conselleria. Presentats uns recursos pels metges afectats, en l’any 2008, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar aquesta norma aprovada 
per l’ICS. Més endavant va ser el Tribunal Suprem qui dictà una sentència 
favorable als metges recolzada pel fet de que mancava un pla previ d’ordenació 
dels recursos humans que tenia que haver estat aprovat anteriorment a la 
jubilació forçosa de sanitaris (13). Cap sanitari del Servei de Dermatologia es va 
veure afectat per aquesta mesura. El Professor Antoni Castells que passava de la 
edat de jubilació decretada per l’estatut marco, al tenir la plaça de Cap de servei 
vinculada a la Càtedra segons conveni signat pel Conseller de Sanitat Dr. Xavier 
Pomés, va jubilar-se als 70 anys, edat de jubilació dels Professors universitaris. 

PROVISIÓ DE PLACES

Amb referencia a la provisió de places, cal tenir en compte que quan es traspassa 
la sanitat a les autonomies, aquestes canvien la normativa i el sistema. El president 
del tribunal i algun altre component seguien i segueixen essent nomenats “a dit” 
i la majoria de vegades no era funcionari de carrera i quasi bé sempre eren el 
gerent o director del centre pel qui s’havien convocat les places. Aquests havien 
accedit al càrrec i col·locats “a dit” i no solien ser perits en la matèria, els altres 
components acostumaven a ser especialistes. Una vegada més es posava de 
manifest la parcialitat, però en la meva experiència, en totes les comissions per 
provisió de places en que vaig participar, mai vaig tenir ocasió de enfrontar-me 
amb el president, sempre va acatar la decisió dels tècnics. 

RECERCA

Un hospital universitari amb docència en el pre i post grau i també reconegut com 
apte per formar especialistes, ha de produir ciència. Aquesta brolla com a resultat 
de la percepció i estudi dels malalts i casos clínics viscuts, de la descripció 
acurada de les malalties, del raonament dels processos d’emmalaltir, de les seves 
possibles etiologies i fisiopatologies, i així mateix de les teràpies emprades. Es 
fa precís la reflexió sobre cadascuna de les observances en qualsevol fase de 
l’ estudi clínic, experimental, medicamentós discutint-los per arribar a valorar 
els resultats bons o adversos obtinguts. Són també importants els coneixements 
dels treballs de recerca bàsica o clínica en que es fonamenten les hipòtesis, i 
també com ens deia el Professor Joaquim Piñol “cal tenir una bona imaginació 
per bastir-les”, lo qual permet, pels resultats obtinguts i la seva discussió, treure 
conclusions assenyades i ser motiu de comunicació. 

Cal esmentar que els recursos aportats per projectes de recerca o bé per assajos 
clínics, es devien ingressar en un compte corrent bancari a nom del Servei que 
els havia sol·licitat i obtingut, però el titular i responsable era el catedràtic o bé la 
persona a la qual s’havia concedit l’emolument, amb la corresponen repercussió 
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a hisenda. El Gener de 2001 es crea sota la gerència del Doctor José Ignacio 
Cuervo Argudín, i dels metges Jaume Bergadà Sitjà, Simó Schwartz Riera i el 
Senyor Josep Ramón Luesma Pons, la Fundació de Recerca del HUVH (14, 15), 
privada i precursora del Vall d’Hebron Institut de Recerca, lo qual va permetre 
que en aquesta Fundació s’ingressaran qualsevols, recursos econòmics per a 
la recerca estalviant el retruc personal amb hisenda. A Dermatologia es varen 
concedir i finançats per part del FISS, DGICYT quatre ajuts a diferents projectes 
de recerca. Cal posar de relleu que el Servei de Dermatologia va rebre en 10 
ocasions accèssits i premis als treballs presentats. 

DOCÈNCIA

Amb referència a l’activitat docent cal dividir-la en tres apartats, la formació de 
metges durant la llicenciatura o el grau, la d’especialistes en Dermatologia via 
MIR i la formació continuada. A la UAB, l’evolució en l’ensenyament universitari 
ha tingut diferents canvis que podem veure reflectits en les diferents “Guies 
docents” editades per la UAB (16). Es seguia el Pla d’estudis de 1983 fins 
que es va adoptar el Pla aprovat el 3 de maig de 1993. La diferència entre 
un i altre Pla, ve donada per un augment de l’ensenyament pràctic (16). Les 
assignatures clàssiques desapareixen com a unitats didàctiques aïllades, 
quedant integrades dintre del Departament corresponent el qual intervé en el 
programa i l’ensenyament. La càrrega global és de 511 crèdits. A la Llicenciatura 
de Medicina s’han de cursar tres tipus de crèdits: troncals, optatius i de lliure 
elecció. Dermatologia que és especialitat Medicoquirúrgica i tant el contingut 
com la seva exposició al no estar constituïda com Àrea de coneixement pròpia 
depenia per complet amb les decisions del Departament de Medicina, el qual 
decidia tant el programa com la didàctica de l’ensenyament. Finalment en 1996 
va ser reconeguda com Àrea de coneixement pròpia, va seguir integrada en el 
Departament però plenament capacitada per adaptar tant el programa com la 
docència a la decisió del professorat especialitzat (17). 

Las classes teòriques es dictaven al Pavelló docent, fins quasi bé els anys 2000 
s’utilitzaven les aules en la planta baixa de l’ala nord. En aquesta mateixa planta 
es trobaven les oficines administratives i alguns departaments docents de la 
UAB. Constaven de tres aules d‘una cabuda per 80 alumnes cadascuna, una 
biblioteca, i sala d’estudis pels deixebles, i un bar restaurant. En el pis superior 
hi havia el Saló d’actes, Gerència i administració general del HUVH. Quan es 
va engrandir aquest pavelló pel trasllat dels estudis d’infermeria i altres, es va 
ampliar la planta construint més aules amb més cabuda pel grau de Medicina i 
algunes oficines de la UAB. 

PLA DE BOLONYA

En l’any 1998 es va celebrar el 8è centenari de la fundació de la Universitat de 
La Sorbonne on es reuniren els ministres d’educació de quatre països (França, 
Alemanya, Itàlia i Regne Unit) i varen promoure un Espai Europeu de Educació 
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Superior (EEES) (18). Els principals objectius d’aquesta primera reunió podem 
resumir-los en: 

1. Adopció d’un sistema de titulacions, equivalents a tot Europa. 

2. Centrar l’ensenyament en el treball de l’estudiant.

3. Estructurar l’ensenyament en dos cicles principals.

4. Establir un sistema de crèdits.

5. Promoure un bon nivell de qualitat. 

6. Intervenir en l’ensenyament tenint en compte l’autonomia d’algunes universitats 

Per complir amb els requisits del pla feia falta un canvi en la mentalitat i forma 
d’ensenyar lo qual implicava el disposar de més docents preparats per encarregar-
se de les classes, seminaris i tutories d’acord amb els objectius de Bolonya. Va 
dissenyar-se i fer-se efectiu el programa Erasmus per l’intercanvi d’estudiants de 
les Universitats Europees, que ha mostrat una bona eficàcia en quant va permetre 
iniciar i mantenir contactes amb altres universitats, estudiants, conèixer altres 
costums, medis de vida i per que no, aprendre idiomes. Sense poder disposar de 
recursos econòmics adients, el pla era poc més que inviable.

FORMACIÓ DE ESPECIALISTES VIA MIR

Abans de la regulació per formar especialistes el títol es podia obtenir entre 
altres per matricular-se en Escoles Professionals, fins avui, que porten cap els 
denominats MIR. En l’any 1963 la Facultat de Medicina d’Astúries va iniciar 
la formació de especialistes però va ser el Professor Segovia de Arana el qui va 
assentar las bases de lo que més endavant seria el sistema de formació dels MIR. 
El 1968 i com a segon centre autoritzat a España, surt de la “Ciudad Sanitaria 
Francisco Franco”, la primera promoció de metges especialistes (19), i com s’ha 
mencionat més amunt, la Dra. Montserrat Saban va ser la primera en sortir com 
a dermatòloga. Més endavant es va regular la formació especialitzada publicant-
se tot un seguit de lleis, ordres ministerials i Reials decrets des del 1982. Al 
convertir-se en servei la Dermatologia del HUVH tenia i manté reconeguda una 
plaça per MIR que cada any va ser ocupada per metges que havien obtingut un 
número baix, és a dir dintre els dos-cents primers però vàrem tenir que lamentar 
la mort en accident de carretera del MIR Antoni Medina Cabezas (†). 

També es important la programació de cursos formatius per a especialistes, 
metges o sanitaris. L’experiència que va adquirint-se per l’exercici de l’especialitat, 
junt amb les normes adequades que es requereixen per ser exposada d’una 
manera profitosa, fan que els metges del servei siguin capaços de transmetre 
apropiadament els coneixements professionals a altres facultatius promovent 
diferents cursos formatius. 
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CONCLUSIÓ

Consolidat el Servei, l’assistència als malalts va anar perfeccionant i aplicant els 
avenços tant pel diagnòstic com per el tractament de les dermatosis i a la vegada 
millorant els coneixements de tots el integrants del Servei. A l’ensems varen 
incorporar-se més especialistes per atendre les consultes de l’hospital i dels CAPs 
adherits. No cal seguir comentant les relacions amb estructures superiors que al 
meu entendre estan super-dimensionades.

L’ensenyament segueix com fa segles amb lliçons magistrals i poques pràctiques, 
doncs les instal·lacions de l’hospital són limitades per dur a terme el que està 
assenyalat pel pla de Bolonya. Tal volta podria ser més efectiu que en els CAPs 
poguessin incorporar-se al sistema educatiu per aprofitar-los per l’ensenyament 
pràctic. El pla de Bolonya canviava tot el sistema educatiu però la mancança de 
recursos no va permetre al seu desenvolupament complert, no podem parlar d’un 
fracàs sinó d’una aplicació a mínims. 

La formació d’especialistes via MIR si que podem considerar-la com un èxit, els 
nostres metges una vegada finalitzat el període de residència posseeixen un gran 
nivell professional. No puc acabar sense posar de manifest la solitud en que 
algunes vegades viuen els responsables de Serveis mèdics o de qualsevol nivell 
de formació, fenomen que pot arribar a pertorbar l’estat d’ànim. 

Els autors declaren que no existeixen conflictes de interès. 
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