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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 
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- La Bibliografia s'ha d'atendre a criteris de rigor. S'ha d'adaptar a les següents indicacions: 
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* 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 
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EDITORIAL

EL CONGRÉS DE VIC DE 2018. L’HORA DEL RELLEU. 

Aquest volum completa el segon llibre d’actes del XXè Congrés d’Història de 
la Medicina Catalana, reunit a Vic el dies 8 a 10 de juny d’enguany  Teníem el 
repte de completar les actes en aquest mateix 2018  El primer volum ha sortit el 
mes de juliol, un mes després d’acabat el congrés,i ara el segon abans d’acabar 
l’any  Cal agrair a molts congressistes no solament la qualitat dels treballs, sinó 
també que els hagin enviat de manera immediata, amb una millora notable del 
nivell tècnic i lingüístic, i s’han pogut lliurar a la impremta pràcticament sense 
correccions   Clar que no sempre ha estat així, però la proporció de treballs amb 
nivell correcte és ara bastant més alta que fa alguns anys  

També cal remarcar una tendència que creiem que ja s’ha consolidat: la 
participació creixent d’autors procedents de la mateixa ciutat i comarques on s’ha 
celebrat la reunió científica  El fet d’haver fixat una descentralització amb una 
reunió a Barcelona, seguida de dues en comarques, ha permès obtenir estudis 
d’aspectes més parcials i més delimitats en l’àmbit geogràfic  I d’altra banda 
insistir més en la referència de punts d’interès més local  

El proper Congrés, el número 21, l’any 2020, toca fer-lo altra vegada a 
Barcelona  Ha de ser un any de commemoracions de diversos centenaris en 
el camp de la medicina catalana, referits més a institucions que a persones  El 
primer cronològicament, i per la transcendència que ha tingut, fou la creació 
de l’Acadèmia de Medicina  L’empenta havia començat deu anys abans amb la 
fundació del Reial Col·legi de Cirurgia  En el seu temps van ser dos organismes 
bastant oposats, avui estan associats en el record, en un mateix edifici  Cal 
celebrar, amb tota la dignitat que mereix, el 250 aniversari de la creació de 
l’Academia Médico Práctica de Barcelona, que avui té la seu en l’edifici on hi 
hagué el Col·legi de Cirurgia  

El mateix 2020 s’escau un altre aniversari important, els cent anys de la creació 
de l’Institut de Fisiologia  Ha estat la institució més important en el camp de 
la recerca de la medicina catalana  Va ser imaginat i creat per la visió oberta 
d’August Pi  Sunyer, el primer que va poder reunir un grup  nombrós de deixebles 
amb projecció internacional  

Afectant ja més directament el nostre nucli hem de recordar que el juny de 
1970 es va reunir, amb inici a Barcelona i final a Montpeller el primer Congrés 
d’Història de la Medicina Catalana  Quan el vàrem convocar no podíem suposar 
que al cap de cinquanta anys, mig segle, ja se n’haurien celebrat una vintena, 
amb continuïtat prou regular  I sobretot amb un nucli ben consolidat, tot i que 
petit però prou segur, amb el suport institucional de la Universitat de Barcelona i 
de l’Acadèmia de Medicina  
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EL  TEMPS DEL RELLEU

La revista Gimbernat porta ja trenta cinc anys  Són dos volums anuals, des 
del primer de 1984  Han sortit 70 números, amb el mateix equip directiu 
responsable, i amb poques diferències en el suport institucional  Sempre s’ha 
mogut en l’eix principal dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana i del 
Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, creat l’any 1977 i adscrit al 
que aleshores era departament de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia de la 
Facultat de Medicina   El departament ha anat canviant de noms però la unitat 
docent a que està lligat és la mateixa  

Al cap d’alguns anys, variant l’estructura organitzativa de la Universitat 
de Barcelona, el Seminari s’ha integrat també dins de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, compartint aleshores una doble vinculació: la Universitat 
i l’Acadèmia, que han assegurat el suport econòmic de les publicacions (llibres i 
revistes) del seminari  

Fa uns pocs anys ja es va decidir un relleu en la direcció, perquè tres dècades 
de direcció continuada d’una mateixa persona eren massa  Però la decisió, tot i 
que ja estava prevista, s’escaigué en un moment en que el director proposat, el 
Dr  Lluís Guerrero i Sala, que ja era director adjunt, membre numerari de la R  
Acadèmia de Medicina, a més de la seva activitat assistencial, com a cirurgià 
vascular, estava sobrecarregat per altres activitat ciutadanes a Manresa  Arribat 
a la jubilació, li va aparèixer bastant de sobte un altre requeriment, que no podia 
refusar, la presidència del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 
que es recuperava així d’una tercera interrupció en la seva història que ja és 
centenària  Guerrero, responent al seu temperament i manera de fer, s’hi ha 
dedicat amb plena responsabilitat  La tasca ha estat molt eficaç però a costa 
d’un gran esforç i sacrifici personal  Ara, però, per l’any 2019, ja actuarà com 
a director efectiu amb l’eficàcia i cura que sempre ha demostrat en les tasques 
que fa 

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 7-8, ISSN: 0213-0718
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ELS INICIS DE L’ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA. 
LES APORTACIONS DELS METGES OSONENCS

BERNAT, Pasqual
Centre d’Estudis d’Història de la Ciència  UAB

RESUM: Pau Balmas, Josep Pasqual i Josep Coll, tres metges de la comarca d’Osona, 
van treballar activament perquè l’Acadèmia de Medicina de Barcelona es convertís en 
una realitat sòlida  Tots tres des de les seves posicions professionals i institucionals van 
maldar perquè la nova corporació assolís els seus objectius de renovació i innovació  
Les aportacions que hi feren van ser de gran importància, ajudant a la superació de 
les dificultats inicials i a la posterior consolidació i creixement  Tot seguit passem a 
glossar la trajectòria professional d’aquest metges i explicar la naturalesa d’aquestes 
contribucions i les circumstàncies històriques i mèdiques que les acompanyaren  

PARAULES CLAU: Acadèmia, Barcelona, segle XVIII, Medicina, Osona  

RESUMEN: Pau Balmas, Josep Pasqual y Josep Coll, tres médicos de la comarca 
de Osona, trabajaron activamente para que la Academia de Medicina de Barcelona 
se convirtiera en una realidad sólida  Los tres facultativos, desde sus posiciones 
profesionales e institucionales se esforzaron para que la nueva corporación alcanzara 
sus objetivos de renovación e innovación  Las contribuciones que realizaron fueron de 
gran importancia, ayudando a la superación de las dificultades iniciales y la posterior 
consolidación y crecimiento del nuevo proyecto  En este artículo se glosa la trayectoria 
profesional de estos médicos y se explican la naturaleza de estas contribuciones y las 
circunstancias históricas y médicas que las acompañaron 

PALABRAS CLAVE: Academia, Barcelona, Siglo XVIII, Medicina, Osona 

ELS INICIS DE L’ACADÈMIA MEDICOPRÀCTICA DE BARCELONA

L’embranzida que experimentà el coneixement científic al llarg dels segles XVII i 
XVIII a Europa va empènyer la comunitat científica a cercar formes d’organització 
institucional que permetessin comunicar i gestionar el cada cop més gran 
bagatge de coneixements que l’estudi de la naturalesa acumulava  L’objectiu era 
compartir i intercanviar experiències i idees pròpies o d’altres amb la finalitat de 
fer avançar i difondre la pràctica científica de cada disciplina  A banda de les 
actuacions que alguns governs de l’època van fer per aixoplugar institucionalment 
el conreu de la ciència, des de la mateixa societat civil van sorgir tot un seguit 
d’iniciatives que van tenir les concrecions més reeixides en les societats i les 
acadèmies científiques  

Al nostre país la creació, l’any 1764, de la Conferència FísicoMatemàtica de 
Barcelona, que més tard esdevindria Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, 

Gimbernat, 2018 (**) 70, 9-28
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va ser la primera materialització d’aquesta voluntat de dinamització i organització 
de la tasca científica  Una concreció que mitigava l’absència d’institucions 
acadèmiques oficials a la capital catalana després de l’entrada en vigor de les 
disposicions universitàries del decret de Nova Planta i que només la creació 
del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona l’any 1760 havia apaivagat en certa 
mesura  Precisament, va ser en aquest ram de les ciències, el de la sanitat, on 
es produí el següent moviment d’institucionalització, procedent des d’instàncies 
no oficials, promogut com era des del mateix col·lectiu dels metges  Ens referim 
a l’Acadèmia MèdicoPràctica de Barcelona 

Els primers antecedents de l’Acadèmia els trobem l’any 1754 amb el memorial 
adreçat al rei signat per un grup de metges en el qual es demanava que es 
restablís a Barcelona l’ensenyament de la medicina  La resposta de la Corona 
va arribar vuit anys més tard, el 1762, refusant la petició  Amb tot, l’abril de 
1770 es torna a insistir, aquesta vegada rebaixant una mica els continguts de 
la demanda i circumscrivintla a la petició de creació d’una acadèmia mèdica  
Aquest cop la resposta va arribar ben aviat  Al cap de poques setmanes, el 4 de 
maig, s’atorgava l’autorització  La primera reunió de la nova corporació es produí 
el 2 de juliol d’aquell mateix any1  

Els inicis de la nova institució no van ser fàcils, atesa la desconfiança que el 
nou projecte despertava entre la classe mèdica de la capital catalana  Una 
part dels metges de la ciutat pensaven que la nova corporació podia atemptar 
contra el lliure exercici de la professió mitjançant l’establiment de noves taxes o 
instaurant una jerarquització professional  Els nous acadèmics intentaren allunyar 
aquestes temences, però hagueren de passar alguns anys, amb el desmentit 
de la mateixa actuació acadèmica, perquè el projecte acabés consolidantse  La 
idea fundacional de la institució era la d’obrir la medicina al ventall ampli que 
representaven les altres ciències, sobretot les naturals  Aquesta obertura també 
havia de venir acompanyada d’una renovació dels mètodes d’estudi i debat de la 
tasca mèdica  Es propugnava la presentació de memòries sobre casos pràctics 
en sessions acadèmiques amb l’objecte de comunicar experiències a la resta 
de facultatius per tal d’afavorir el debat i l’intercanvi d’opinions i coneixements  
Aquesta metodologia era àmpliament utilitzada en els fòrums mèdics europeus 
més avançats de l’època i representava una nova forma d’abastar el coneixement 
de la pràctica mèdica, més propera a l’empirisme i la realitat mateixa de la 
malaltia, distanciantse de la tradició teòrica i poc interactiva que dominava 
bona part de la medicina d’aquell temps  Aquestes actituds lligaven amb les 
idees del metge anglès Thomas Sydenham sobre la importància de construir 
una “història natural de la malaltia”2  Això portava els metges a propiciar la 
recopilació d’observacions per tal de poder definir i entendre les malalties  
També s’abandonava el mètode dialèctic per adoptar l’ús del mètode inductiu, 
que comportava l’adopció d’estratègies d’altres ciències, com l’experimentació, 

1   Sobre el procés de gestació i els primers anys de l’Acadèmia MèdicoPràctica de Barcelona 
vegeu ZARZOSO (2003), p  129142 i (2004), p  143157  Sobre aquesta mateixa institució vegeu 
MONTSERRAT(1954)  Vegeu també CORBELLA (2016), Vol  I, p  503520 

2  Sobre aquesta idea de Sydenham vegeu: King (1970) i LEONARD, (1990) 

Pasqual Bernat

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 9-28, ISSN: 0213-0718
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l’observació i el càlcul  Un corpus d’idees i actituds que arribaren a Barcelona 
via Montpeller i que amb el decurs dels anys impregnà l’activitat de la nòmina 
mèdica barcelonina i catalana 

Tres metges osonencs, Pau Balmas, Josep Pasqual i Josep Coll van treballar 
activament perquè el projecte acadèmic que acabem d’esmentar reeixís  Tots tres 
des de les seves posicions professionals i institucionals van maldar perquè la nova 
corporació assolís els seus objectius de renovació i innovació  Les aportacions 
que hi feren van ser de gran importància, ajudant a la superació de les dificultats 
inicials i a la posterior consolidació i creixement  Tot seguit passem a glossar 
la trajectòria professional d’aquest metges i explicar la naturalesa d’aquestes 
contribucions i les circumstàncies històriques i mèdiques que les acompanyaren  

PAU BALMAS I EL MOMENT FUNDACIONAL

Pau Balmas i Monsech va néixer a Torelló el 30 de juliol de 1735  Era fill de Josep 
Balmas i de Francesca Monsech3  La família Balmas es dedicava a la manufactura 
de la llana, una activitat que havia fet possible una situació econòmica folgada 
i que va facilitar que el nostre jove protagonista pogués estudiar i no hagués 
d’incorporarse a l’empresa familiar  

Probablement el nostre home féu els seus primers estudis a Torelló i al Seminari 
de Vic per després passar a fer el batxillerat a Osca, on existia una facultat de 
medicina on hi anaven a estudiar molts joves catalans  Tanmateix, malgrat que 
Balmas hi obtingué el títol de batxillerat l’any 1755, decidí finalment continuar els 
estudis a la Universitat de Cervera, únic centre d’aquesta categoria al Principat  
S’hi doctorà l’any 1762, amb vintiset anys i set anys després d’haver obtingut 
el batxillerat a Osca, cosa que representa un retard en el periple habitual de la 
formació d’un metge d’aquell temps  Desconeixem les raons d’aquest retard 

Un retard, però, que no es va produir a l’hora de començar la seva tasca 
professional  Efectivament, el mateix any 17624, acabat de doctorar, va guanyar 
les oposicions per una plaça de metge de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona5  

En aquest sentit, i en el mateix àmbit de l’Hospital, devia jugar un paper important 
la figura del metge Carles Vicent Rossell, que, a més de ser probablement la 
persona que l’avalà en el seu ingrés a l’Hospital, exercí segurament una influència 
significativa en l’orientació professional i científica del nostre home6  Rossell, que 
també era oncle de Balmas, era ferm partidari de la renovació de la medicina al 

3  Trobareu informació sobre la vida i l’obra de Pau Balmas a: BERNAT (2013b) i (2010) i 
VERDAGUER, (2008) 

4  Vegeu DANON (1976) 

5  Sobre la història i la funció sanitària de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona vegeu: DANON 
(1978) i HUGUET (2011) 

6  Carles Vicenç Rossell va ser una figura clau en la pràctica mèdica catalana de mitjans del segle 
XVIII  Era metge de l’Hospital de la Santa Creu, de la Junta de Sanitat de Barcelona i metge examinador 
del Protomedicat català reformat  Va ser un dels impulsors de la Conferència FisicoMatemàtica de 
Barcelona i de l’Acadèmia MèdicoPràctica de Barcelona  Vegeu: CALBET, (19811984), Vol  3  p  57; 
i ZARZOSO (2004), p 51 
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nostre país, mostrantse sempre obert a les novetats científiques  Una actitud que 
també seguí el nostre protagonista i que probablement, juntament a la proximitat 
familiar, va ser un factor important per tal que la seva carrera mèdica tingués en 
les institucions públiques la seva màxima expressió 

L’any 1765, Rossell, ja gran i amb problemes de salut, va demanar de ser 
substituït en el càrrec de metge de la Junta de Sanitat de Barcelona  Pau Balmas 
va ser l’elegit per fer aquesta substitució  Una entrada en aquesta institució que 
devia comptar amb el fort aval de Rossell, atès que davant del jove candidat 
Balmas hi havia altres metges amb un recorregut professional més ampli que 
no pas el seu7  A la mort de Rossell, l’any 1769, el nostre home passava a ser 
titular de la plaça  Va ser, precisament a la Junta de Sanitat de Barcelona on 
Balmas va fer un exercici de la medicina amb més projecció social i on se’ns 
mostra com un metge amb un sentit avançat de la pràctica mèdica  Juntament 
amb els altres dos metges de la Junta, Rafel Steva i Lluís Prats, Balmas va formar 
part de l’equip de medicina pública que durant més de vint anys va informar les 
autoritats municipals de multitud d’afers sanitaris, dictaminant sempre amb un 
criteri d’alta professionalitat, caracteritzat per un sentit objectiu i empíric dels 
problemes de sanitat pública, sempre basats en els criteris de la medicina més 
avançada de l’època 

Al llarg del segle XVIII s’anà consolidant a Europa una creixent preocupació per 
a la salut pública  Diverses causes expliquen aquesta circumstància  L’aposta 
mercantilista que privilegiava les polítiques proteccionistes en l’ordre econòmic 
tenia també en l’augment i la conservació de la població un dels seus eixos, atès 
que el potencial demogràfic d’un país representava la seva principal riquesa  
D’altra banda, les autoritats aplicaven cada vegada amb més freqüència criteris 
de racionalitat en l’administració civil amb l’objectiu de mantenir l’ordre establert 
i evitar moments d’incertesa social, cosa que tenia en la prevenció de possibles 
crisis desestabilitzadores, com ara una epidèmia, una de les seves expressions 
més genuïna  Els metges, a més, exercint corporativament, feien valdre els 
seus coneixements per preservar aquests principis, tot oferintse com a factors 
indispensables d’una política sanitària pública eficient  A Barcelona la plasmació 
d’aquestes circumstàncies la constituí la Junta de sanitat local8  Arran de la nova 
organització institucional i administrativa que suposa la derrota catalana en la 
guerra de Successió, l’antiga Junta del morbo, que s’ocupà durant els segles 
moderns dels afers sanitaris de la ciutat, es convertí en la Junta de Sanitat, una 
institució que, si bé tenia els mateixos objectius, obeïa criteris centralistes, perdent 
l’autonomia financera i la capacitat sancionadora que la seva predecessora havia 

7  En aquest sentit, Alfons Zarzoso ens informa que Balmas passà davant d’un metge com Josep 
Soriano amb més de vint anys d’experiència professional i amb una gran reputació  Vegeu ZARZOSO 
(2003) 

8  La història de la Junta de sanitat de Barcelona la coneixem en molt bona part gràcies a les 
investigacions d’Alfons Zarzoso  Sobre aquest tema vegeu els següents treballs d’aquest historiador: 
ZARZOSO (2007), p  669680; (2001), vol  14, núm  11, p  8190; (1996) i (1994)  Vegeu també 
FIGUEROLA (1982) 
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gaudit9  La nova Junta comptava amb el treball de metges que emetien informes 
sobre temes sanitaris que majoritàriament responien a consultes fetes per la Reial 
Audiència 

El creixement de l’activitat econòmica de la ciutat al llarg del segle amb la 
conseqüent crescuda demogràfica, va comportar una modificació significativa de 
les condicions de vida que suposaven nous reptes sanitaris  L’increment del tràfic 
marítim i terrestre i el volum d’intercanvis amb altres territoris va fer que la por 
a un brot epidèmic planés durant tot el segle damunt la ciutat  Les polítiques de 
prevenció van prendre volada  Es recuperaven les idees hipocràtiques que establien 
la relació directa entre malaltia i medi ambient10  L’epidèmia només s’evitaria 
si s’impedia el desenvolupament dels factors ambientals que la propiciaven  
Calia eliminar els focus de generació i expansió dels “miasmes” causants de la 
patologia  Les mesures d’higiene i de control sanitari esdevingueren anotacions 
cada vegada més freqüents en les agendes municipals al mateix temps que es 
convertiren en assumptes habituals en la quotidianitat dels ciutadans  L’exercici 
de responsabilitat que representava la presa d’aquestes mesures atorgava a les 
autoritats sanitàries i als metges de la Junta, que al seu torn podien mostrar la 
seva utilitat pública, la legitimitat i autoritat necessàries per gestionar qualsevol 
incidència sanitària que pogués posar en perill tant l’estabilitat social com 
l’activitat econòmica de la ciutat 

Durant el període en què Pau Balmas actuà com a metge de la Junta de Sanitat 
(17651789) l’activitat de la institució va ser intensa  A més del nostre home, la 
Junta comptava també amb dos metges més: Rafael Steva Mas11 i Lluís Prats 
Soler12  Aquests dos metges compartien amb Balmas les idees de renovació 
mèdica que els impulsa, com veurem més endavant, a participar en la fundació 
de l’Acadèmia MèdicoPràctica de Barcelona  Aquests metges rebien consultes o 
denúncies relacionades amb la salut pública d’institucions o particulars i, després 
de fer una aproximació i anàlisi de l’afer en qüestió, gairebé sempre sota els 
criteris del neohipocratisme que imbuïa la seva actuació mèdica, elaboraven 
informes i dictàmens que servien perquè les autoritats prenguessin les decisions 
pertinents  La feina de la Junta es concentrà principalment en tres àmbits: la 
higiene urbana, la supervisió de la qualitat dels aliments i el control de l’activitat 
manufacturera 

Pau Balmas completava la seva presència professional en els organismes sanitaris 
públics amb la seva actuació al Tribunal del Protomedicat  El nostre home hi 
participà com a examinador durant el període 17761779, exercint d’aquesta 
manera una responsabilitat important atesa la significació que el Tribunal tenia 

9  Sobre la política de juntes sanitàries a España i la seva estructura centralista sota el règim borbònic 
vegeu: RODRÍGUEZ (1988), (1990) i VARELA (1998) 

10  Sobre les idees hipocràtiques en la medicina del segle XVIII vegeu: RILEY,( 1987), SARGENT 
(1982) i DESAIVE (1972) 

11  Es coneixen molt poques dades de la biografia de Rafael Steva Mas  Per conèixer la seva 
trajectòria en les institucions mèdiques de l’època, així com els seus vincles familiars en la nissaga 
Steva de metges vegeu ZARZOSO (2003) 

12  Un breu esbós de la vida de Lluís Prats el trobareu a CALBET (19811984), Vol  2, p  218 
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en el control i regulació de la sanitat en general i en la trajectòria professional dels 
metges i sanitaris que s’hi sotmetien13  

A banda de la seva carrera mèdica, Balmas també va mostrar un interès pregon 
per altres ciències, sobretot per la meteorologia i la botànica  En aquest sentit, 
el trobem involucrat el 1764 en la fundació d’una nova institució científica a 
Barcelona: la Conferència Fisicomatemàtica Experimental14  

Pau Balmas va jugar un paper significatiu en els primers anys d’aquesta institució  
Interessat per la botànica, s’inscrigué a la secció d’aquesta ciència, ostentantne 
els càrrecs de director durant els períodes de 1765 a 1773 i de 1777 a 1785, i 
de revisor de la mateixa direcció entre 1774 i 177615  Aquesta tasca al capdavant 
de la direcció de botànica de l’Acadèmia li donà un cert prestigi entre els botànics 
peninsulars, cosa que féu que l’any 1783 fos nomenat corresponsal del Jardí 
botànic de Madrid16  En el decurs de les sessions acadèmiques llegí diverses 
memòries, totes perdudes excepte l’esborrany d’una dedicada a l’aurora boreal 
esdevinguda a Barcelona l’any 176917  

La fita més significativa en la trajectòria professional de Pau Balmas és amb 
tota seguretat el paper que va jugar en la creació de l’Acadèmia MèdicoPràctica 
de Barcelona  Un dels esdeveniments més rellevants en l’avenç de la medicina 
al nostre país i que fa passar al nostre metge a la història d’aquesta disciplina 
com un dels seus renovadors més importants a la Catalunya del segle XVIII  
Efectivament, Balmas formà part del reduït grup de metges barcelonins que el 2 
de juliol de 1770 s’aplegaren en conferència per iniciar el procés de creació de 
la nova institució18  

Encarregat dels afers relacionats amb la meteorologia , el nostre home començava 
aviat a posar en pràctica els principis i objectius de la nova corporació  Hi llegí 
una memòria, justament una setmana després que l’Acadèmia iniciés la seva 
singladura, i que ens pot servir de botó de mostra per fernos una idea de com 
es desenvolupaven les sessions acadèmiques i quina mena de continguts s’hi 
tractaven  Ens referim a la memòria que llegí davant de la resta d’acadèmics 
el dia 10 de juliol de 1770 i que tracta de la curació d’un cas de tètanus19  En 
aquest treball Balmas ens descriu la història clínica de l’afecció tetànica d’un 
pacient que ell va atendre a l’Hospital de la Santa Creu  Hi detalla el quadre clínic 

13  Vegeu: JORDI (1997), p  835836 i DANON (1996), p  205218 

14  Per a conèixer la història de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona vegeu: IGLESIES 
(1964) i NIETO (2000) 

15  Vegeu expedient de Pau Balmas a l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

16  Vegeu CAMARASA (1989), p 74 

17  Malgrat no disposar dels manuscrits originals, coneixem els títols i les dates de lectura d’aquestes 
memòries: Tratado del fuego, 1768; Sobre el narciso, llamado en catalán “lliri de Nadal”, 1768; 
Sobre el jacinto o “junquillo”, 1769; i Observaciones termométricas, 1769  Vegeu BERNAT, Pasqual 
(2010), p  53 

18  De fet, el grup de metges fundadors de l’Acadèmia només tenia sis membres  A Balmas 
l’acompanyaven: Pere Güell, Ignasi Montaner, Josep Ignasi Sanponts, Lluís Prats i Bonaventura 
Casals  Vegeu ZARZOSO, (2004), p 153 

19  BALMAS (1798) 
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del malalt i la teràpia que utilitzà per combatre la síndrome  I això ho fa descrivint 
minuciosament tota la simptomatologia observada i el tractament subministrat  
Després d’aquesta descripció, el nostre metge ens diu que la malaltia observada 
pertany “á la clase quarta spasmi, órden segundo spasmi generales tonici, género 
séptimo tetanus, especie tercera tetanus opistotonicus”  Una diagnosi basada 
en els criteris nosològics de François Boissier de Sauvages, que establí una 
classificació de les entitats morboses basades en la simptomatologia clínica i 
dividides en classes, ordres, gèneres i espècies20  Davant les experiències fallides 
amb l’ús de les teràpies tradicionals en casos anteriors de tètanus, el nostre 
metge, defugint les pràctiques establertes i apostant per la recerca experimental 
de nous tractaments, decidí utilitzar com a medicament principal per combatre la 
tetània a què s’enfrontava l’extracte de jusquiam (Hyoscyanus niger)21, un remei 
utilitzat contra les convulsions en general i que Balmas cregué que, per analogia 
—un dels principals símptomes del tètanus són les convulsions— podia ésser 
efectiu en el cas que tractava  La narració del nostre home concloïa confirmant el 
guariment del seu pacient, tot un èxit si tenim en compte que, segons el mateix 
Balmas, en els darrers trenta anys tots els pacients ingressats a l’Hospital amb 
aquesta mateixa patologia havien mort  

La memòria va ser contestada per Lluís Prats, acadèmic i company de Balmas 
a la Junta de Sanitat, qui, d’una forma elegant, criticava que el seu col·lega 
no hagués provat els banys d’aigua freda que prescrivia Hipòcrates en casos 
similars  Una crítica que, tanmateix, s’esvaïa ràpidament quan Prats elogiava 
la gosadia de Balmas en la seva aposta pel jusquiam  L’acadèmic es referia, 
tothora, al nostre home com a “observador”, cosa que abona la idea d’una nova 
concepció del metge com a agent actiu davant la malaltia, reflexiu davant el 
quadre clínic que se li presenta i decidit a emprendre les teràpies i actuacions que 
les observacions fetes i l’experiència acumulada li suggereixen 

Tota aquesta actuació pública del nostre home li atorgà una projecció social que 
li permeté figurar entre els metges barcelonins més reputats  El metge Balmas 
va gaudir d’una gran requesta a la capital catalana, amb una àmplia clientela en 
què figuraven nombrosos membres de famílies importants, així com clergues de 
diverses institucions religioses com ara els preveres de Santa Maria del Mar, el Pi i 
Sant Pere de Barcelona  Una clientela que el proveí de substancials ingressos que 
acumulats al llarg de la seva vida constituïren un patrimoni gens menyspreable22  

Casat amb Margarida Simon sembla que va tenir diversos fills que no el van 
sobreviure  En no tenir successors el seu patrimoni va passar a l’Hospital de la 
Santa Creu  Pau Balmas va morir a Barcelona pel febrer de 1789 

20  Sobre Sauvages i la seva contribució a la classificació de les malalties vegeu: KING (1966) i  
MARTIN (1990) 

21  Sobre les virtuts curatives d’aquesta planta vegeu FONT (1962), p  571576 

22  Vegeu ZARZOSO (2004), p  238 
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JOSEP PASQUAL, DES DEL TERRITORI

Nascut a Sallent a mitjans del segle XVIII i mort a Vic en la segona dècada del 
XIX, va aconseguir el grau de doctor en Medicina a la Universitat de Cervera 
el dia 4 d’abril de 1766  El 1770 era metge de Gurb  A finals de l’any 1771, 
va sol·licitar la plaça de metge de l’Hospital General de Pobres Malalts de Vic, 
aleshores vacant per la mort del metge Francesc Masnou  Pasqual, per obtenir la 
plaça, va haver d’opositar competint amb els metges Josep Torner i Josep Oms23  

L’any 1783 Pasqual publicava el seu Discurso sobre el saludable y seguro método 
de hacer levantar los enfermos de la cama  L’obra, que Pasqual dedicava als 
metges novells, sostenia la tesi que d’acord amb el mecanisme de la circulació 
sanguínia i el conjunt de lleis físiques que regulen el fluid hemàtic, el fet d’aixecar 
els malalts del Ilit reportava canvis beneficiosos en la distribució de l’humor 
sanguini  Amb aquesta acció es “tallaven els efectes perniciosos de l’ímpetu de la 
sang vers el cap”  A més, el fet d’abandonar el llit airejava els malalts enfebrats 
ajudantlos a rebaixar la temperatura corporal  Pasqual, per tal de vèncer les 
nombroses objeccions que aquesta pràctica havia suscitat, citava en aquesta 
obra nombroses autoritats mèdiques que avalaven el mètode proposat  També hi 
afegia una llista de casos experimentats per ell mateix que corroboraven els èxits 
d’aquesta mesura terapèutica24  

Pasqual va ser un dels precursors de la pràctica de la Inoculació preventiva contra 
la verola a Catalunya  Delerós de comprovar els efectes positius de la inoculació, 
va assajar primer entre els seus familiars i seguidament començà a divulgar 
aquesta pràctica per tota la comarca  En aquest sentit el 1775 Pasqual afirmava 
que “   Díez y ocho años hace que empecé el primero de estas tierras a inocular, 
lo he continuado felizmente, y lo han seguido un hermano, y cuñado mios en sus 
respectivos hijos, en testimonio de la seguridad de esta practica  La gente lo ha 
observado con gusto, lo han admirado muchos, lo han deseado algunos, y con 
todo estan sufriendo que se les arrebaten de sus ojos, y corazones los hijos, y 
amigos, fluctuando perpetuamente entre el deseo frio, y el temor infundado”25  

Sembla que Pasqual va estar al capdavant del grup de metges que va redactar 
l’escrit Interes de todo el mundo: la formación de los hombres, la perfeccion 
de los médicos26  Aquesta obra és un recull de consells i recomanacions 
dirigits als metges joves  S’adverteix als nous professionals que el coneixement 
mèdic es basa en l’observació, neix de la pràctica, i no s’ha d’amagar darrera 
d’especulacions teòriques  En aquesta direcció, Josep Pasqual, entusiasta 
defensor de l’observació clínica, es mostrava molt escèptic de la ciència que 
es pot aprendre en els llibres  Suggeria que “cada 25 o 50 años se hiciese un 

23  Trobareu les principals dades biogràfiques de Pasqual a GORINA (1991) I BERNAT (2010), p  
184187 

24  PASQUAL (1783)  Vegeu també GORINA (1991), p  6979 

25  Sobre la inoculació de la verola vegeu GORINA (1991), p  8192 

26  PASQUAL (1803) 
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expurgatorio de libros de medicina, y se prohibiesen rigurosamente los inútiles o 
los malos; pues estos matan aun desde la sepultura de sus Autores”27  

També va participar, juntament amb altres metges vigatans, en la redacció de 
dos informes sobre malalties epidèmiques i el seu tractament i prevenció en els 
anys 1803 i 181028  

Pel que fa a la seva aportació a l’ Acadèmia MédicoPràctica, si bé no va formar 
part del grup de metges fundacional, sí que el veiem ben aviat demananthi 
l’ingrés  Efectivament, el dia 3 de desembre de 1770, sis mesos després de la 
creació de la nova institució, adreçava una carta al secretari sol·licitant la seva 
admissió  Una sol·licitud que va ser acceptada de forma unànime per tots els 
components de la Junta29  

D’aquesta manera Pasqual esdevenia el primer metge de fora de Barcelona 
que demanava l’ingrés en la nova corporació, convertintse en el primer soci 
corresponsal  Una tasca que dugué, principalment, envianthi durant gairebé 
trenta anys les taules metereològicomèdiques, una sèrie d’escrits on recollia 
nombroses observacions sobre les epidèmies de la comarca de Vic, comentaris i 
reflexions sobre les seves experiències personals i altres dades relacionades amb 
factors ambientals que podien influir en l’estat sanitari de la població  

En aquest sentit, l’aportació de Pasqual a l’Acadèmia esdevenia de gran 
importància, ja que un dels principals objectius d’aquesta institució, en el marc 
dels seus plantejaments innovadors i renovadors, i seguint el neohipocratisme 
que impregnava les concepcions médiques de l’època, era l’estudi de la influència 
dels factors ambientals en l’origen i desenvolupament de malalties de caràcter 
epidèmic  El nostre metge, situat a Vic, però amb un radi assistencial que abastava 
els cinquanta quilòmetres, era un agent observador de primera magnitud de les 
circumstancies sanitàries que tenien lloc a la Catalunya central  Els seus informes 
arribaven periòdicament a Barcelona i eren acollits amb un reconeixement 
constant  D’aquests reports cal destacarne, com a exemple: el Compendio 
Histórico de las enfermedades epidémicas y sus sucesiones, observadas en una 
buena parte del Llano de Vic, Las observaciones meteorológicas hechas en Gurb 
en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1771, Descripción histórica de las 
enfermedades que en el otoño de 1769 reinaron epidémicamente en Suria, a cuya 
epidemia asistió el mismo observador i la Historia y reflexiones trabajadas por el 
Dr  Pasqual cerca las enfermedades epidémicas que molestaron los habitantes 
de Navarcles des del mes de Xbre de 1770 hasta Junio de 1771 en cuyo tiempo 
pasó dicho socio a cortar la epidemia30  

Juntament amb el seu germà Antoni és l’autor del Memorial sobre la colocación 
de un órgano en una de las salas del Hospital de Vic, escrit que es va publicar en 
el recull de memòries de l’Acadèmia l’any 1798  En aquest treball es defensen 

27  HERVÁS (2005) 

28  BERNAT (2010), p  184187 

29  GORINA (1991) 

30  GORINA (1991), p  44 
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els avantatges de la música com a recomfortador dels neguits i angoixes dels 
pacients  Fins i tot se suggereix la interpretació d’una peça musical per tal 
d’acompanyar els últims moments dels malalts quan eren a punt de morir  També 
es remarcaven els beneficis i repercussions favorables de la música sobre els 
infermers encarregats de l’assistència directa dels desnonats i moribunds31  

Pasqual, que també era membre de la Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de 
Barcelona, mantingué una fluida correspondència amb els acadèmics barcelonins 
sobre qüestions relacionades amb la disciplina mèdica  Els demanava informació 
sobre les novetats bibliogràfiques, els consultava sobre afers pràctics de la 
professió i els sol·licitava consell sobre decisions terapèutiques i metodològiques  
El nostre metge veia en l’Acadèmia un referent indefugible per assegurar una 
pràctica mèdica eficaç, imbuïda dels plantejaments d’una medicina moderna que 
volia ser efectiva  

Amb tot, no sempre va aconseguir que les decisions preses, fins i tot amb l’aval 
dels companys de la capital, restessin lliures de polèmica  És el cas de les 
actuacions del nostre facultatiu entorn el guariment de la sífilis 

Entre les nombroses fórmules magistrals ideades durant l’època per combatre 
aquesta malaltia destacava el Sublimat Corrosiu, compost mercurial recomanat 
pel metge vienès Van Swieten  Pasqual, assabentat dels bons resultats obtinguts 
pels seus col·legues barcelonins va decidir receptar aquest específic als malalts 
de sífilis que visitava en l’Hospital de Vic  Però, tan bon puni anuncià el seu 
propòsit, la iniciativa va ser rebutjada per l’apotecari de l’Hospital, al·legant 
la seva toxicitat  La difusió d’aquest fet va provocar la controvèrsia entre la 
classe mèdica vigatana  Es van formar dos bàndols: els defensors de les virtuts 
terapèutiques del preparat i els que el consideraven com a verí  Gaspar Armengol, 
metge militar destinat a Vic i detractor del Sublimat Corrosiu, va publicar la 
memòria titulada Historia Médico Práctica que por diálogos manifiesta algunas 
medicinas que baxo el apellido de especifico remedio obtienen en si un poderoso 
veneno en la qual, sense anomenar en cap moment Pasqual, carregava contra 
els preparats mercurials com a medicaments d’ús intern32  Tanmateix, el nostre 
metge, sentintse plenament al·ludit, va respondre amb la Respuesta critico 
Apologética del Dr  Josef Pasqual a la Historia Medico Practica del Dr  Don 
Gaspar Armengol33  Aquesta memòria consta de dues parts ben diferenciades  En 
la primera, Pasqual dedica tota l’atenció en desmuntar i rebatre les afirmacions 
d’Armengol  Així, després d’un pròleg explicatiu, en el qual relata la història dels 
esdeveniments que el van dur a redactar una rèplica vindicativa, Pasqual respon 
metòdicament a cadascun dels tres diàlegs de l’obra de l’adversari  També inclou 
unes puntualitzacions referents als casos clínics comentats pel seu detractor 
El nostre home, en la segona part de l’obra, i amb l’aval de les experiències 
dels companys acadèmics de Barcelona, explicità el conjunt de prevencions i de 
raons científiques que justificaven l’ús terapèutic del Sublimat Corrosiu  Atribueix 
31  PASQUAL  (1798) 

32  Vegeu ARMENGOL (1772)  Sobre Gaspar Armengol i la polèmica amb Pasqual  vegeu BERNAT 
(2010), p  3740 

33  PASQUAL  (sense data) 
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l’eficàcia del mercuri a la seva capacitat per a penetrar en els humors corporals, 
valorant també la seva solubilitat en alguns líquids, cosa que fa disminuir el seu 
poder tòxic  

En tot moment el nostre home comptà amb el suport explícit de l’Acadèmia 
en les seves argumentacions a favor de l’ús terapèutic del mercuri, cosa que, 
probablement, suscità la utilització d’aquesta polèmica per part dels adversaris 
de la consolidació del projecte acadèmic com a un nou front d’hostilitats  En 
aquest sentit, pren valor la idea de crítica a la institució barcelonina vehiculada 
en l’opuscle contra els mètodes mercurials proposats per Pasqual que redactà el 
metge militar Jaume Menós 

Seguint els resultats de les recerques de l’historiador Alfons Zarzoso, el treball 
de Menós anava més lluny que una mera crítica a l’ús del mercuri proposat 
per Pasqual i esdevenia una crítica contundent als metges de l’Acadèmia, als 
quals ridiculitzava i arribava a titllar d’assassins en preconitzar un verí com el 
sublimat corrosiu com a remei  Unes acusacions que es recreaven en blasmar 
la metodologia de treball que seguien els metges acadèmics, nova i de base 
empírica i encaminada a la consecució d’una medicina moderna i científica  
Unes critiques que desvetllen un rerefons de lluita corporativa en la qual Menós 
representaria l’ortodòxia de l’estatus quo en defensa de la jerarquització de la 
medicina i de les seves prebendes tradicionals front a l’atac desestabilitzador 
que representaven les noves concepcions de Josep Pasqual i els seus col·legues 
acadèmics34  

Sembla que totes aquestes desavinences van causar un cert desànim en els 
rengles dels metges acadèmics, la qual cosa va provocar que la nova institució 
s’instal·lés en una dinàmica alentida que en algun moment féu trontollar el 
projecte d’una forma alarmant  Segons Núria Gorina, la reactivació que s’observa 
a partir de l’any 1779 es deu en gran mesura a la intervenció de Pasqual, que 
en trobarse a Barcelona amb Jaume Bonells, un dels metges impulsors tant de 
l’Acadèmia de Ciències com de la Mèdico Pràctica, i tractar de la situació de 
davallada aconseguiren un nou impuls que seria determinant per a la consolidació 
final35  Una consolidació a la qual el nostre metge contribuí, com ja hem vist, 
amb actuacions constants i amb la participació en projectes de volada com la 
comissió que l’any 1785 dictaminava sobre l’augment d’apoplexies i de morts 
sobtades a la ciutat de Barcelona  

JOSEP COLL I DORCA, UNA PROMESA ESVAÏDA 

Josep Coll i Dorca va néixer a Torelló l’1 de juny de 176436  Va ser el fill únic 
de Francesc Coll i de Josepa Dorca  Féu els primers estudis a Torelló i va passar 

34  Vegeu ZARZOSO (2004), p  150 i següents 

35  GORINA (1991), p  3536 

36  La biografia més detallada de Coll i Dorca és la que escrigué el seu amic Bernat Vaquer  Vegeu 
VAQUER (1802)  Vegeu també: BERNAT (2013a), p  3548 
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a Vic a estudiar en el seu Seminari, on va cursar humanitats  A quinze anys va 
ingressar a la Universitat de Cervera per estudiar filosofia  

Tant per part de pare com de mare, el nostre home tenia avantpassats relacionats 
amb l’exercici de la sanitat  Diversos membres de la família Coll havien sigut 
apotecaris, mentre que per la banda dels Dorca alguns dels seus membres 
havien exercit la medicina  Aquests antecedents van ser determinants perquè 
el jove estudiant dirigís les seves passes cap a la carrera mèdica  Una carrera 
que va cursar a la Universitat de Cervera i que, segons Bernat Vaquer, va seguir 
i concloure recollint tots els èxits possibles  Uns èxits que, segons el mateix 
Vaquer, sempre biògraf apassionat del seu amic, van fer exclamar a molts que 
“desde la fundación de la Universidad, no había salido de los cursos de Medicina 
otro Coll”37  

Tanmateix, una vegada doctorat el 16 d’abril de 1787, el seu estat d’ànim 
decaigut, afectat pel que Vaquer anomenava “una hipocondria”, l’impedí de 
posar en pràctica els seus coneixements de medicina  Passà, aleshores, una 
temporada a Torelló prenent banys al Ter per millorar el seu estat, però en veure 
que els banys no sorgien efecte, la família decidí enviarlo a Barcelona  Perquè, 
segons Vaquer, “En Barcelona ciudad verdaderamente insigne, se procuró divertir 
á Coll por todos los caminos posibles, y aun darle una ocupacion propia de su 
estado, puesto que la ociosidad no divierte”38  

A Barcelona sembla que no tingué, efectivament, temps per al lleure, ja que 
de seguida es va fer un cercle de coneixences professionals que ben segur van 
ajudar a situarlo en els cenacles mèdics de la capital catalana  En aquest sentit, 
Coll va establir relacions amb metges influents com Francesc Salvà i Campillo 
o Vicenç Mitjavila, tots dos metges de la família reial i catedràtics de Clínica 
a la ciutat  També entrà en contacte amb Pedro Díaz Valdés, inquisidor que 
esdevindria bisbe de la ciutat comtal i home de lletres i il·lustrat  Sembla, però, 
que el contacte barceloní més important va ser el que va mantenir amb el metge 
torellonenc Pau Balmas  Aquest ben posicionat convilatà, que allotjà Coll a casa 
seva, degué jugar un paper important per tal que el jove i recent arribat metge 
aconseguís guanyar, el maig de 1788, l’oposició per fer de metge a l’Hospital de 
la Santa Creu de Barcelona, on Balmas, com ja hem vist, era metge titular  

La feina de metge a l’hospital sembla que el fatigava excessivament, posant en 
perill la seva salut sempre precària  Per aquesta raó decidí abandonarla i tornar 
a Torelló per referse  Però aquest retorn a la vila nadiua va ser una experiència 
que encara va torbar més l’estat d’ànim del nostre home  Un conflicte amb un 
metge local sembla ser la causa d’aquesta dissort  Veiem com ens ho explica el 
mateix Vaquer:

“A los manejos de un médico de aquella tierra [Torelló] se devió que se 
empezase á gritar por allí, que Coll era un ignorante en Medicina, y así se 
vió de repente no solo enfermo, pero aun sin fama ni honor entre el vulgo  

37  VAQUER, (1802), p  9 

38  Ibidem, p  10 
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Ayer honrado de los doctos Cervarienses, y Barceloneses como el jóven de 
mayor bulto de su tiempo, y hoy juzgado por los idiotas de su patria, como 
indigno de una Villa arrinconada”39  

Malgrat que alguns prohoms de la vila, com membres de les famílies Parrella 
i Espona, intercediren per tallar la brama calumniadora, Coll, dolgut per les 
enraonies dels seus convilatans, decidí abandonar de nou Torelló per cercar a 
Barcelona la pau que la seva “hipocondria” reclamava 

A Barcelona començà a portar una vida tranquil·la i metòdica  Segons Vaquer, 
l’existència de Coll en aquella època es desenvolupava d’acord amb un “plan 
filosófico”, oración, estudio, y un rato de tertulia cada dia”  Són anys, els primers 
de la dècada de 1790, que Coll dedica a l’estudi de la química i la física  Dues 
disciplines, que seguint Vaquer, exerciren sobre Coll una acció balsàmica, ja 
que eren disciplines pròpies “para levantar al hombre hasta su criador, cuya 
contemplacion nos eleva de sobre el polvo que nos rodea”40  

I hagués continuat sota les directrius d’aquest “plan filosófico” si no hagués 
prevalgut la voluntat paterna de canviar l’estat cèlibe del nostre protagonista 
vers l’estat civil del matrimoni  Coll, sense cap possibilitat de negació, hagué 
d’acceptar aquesta voluntat  I, sempre segons Vaquer, “Luego pues que encontró 
una esposa de la que se pudiese esperar, que no seria embarazo á su virtud y 
estudio”, es casà, el 16 d’abril de 1792, amb Marta Joves, filla única d’una 
família de comerciants de Barcelona 

L’ambient polític i social derivat de la Revolució Francesa, que també tenia els 
seus reflexos en la Societat catalana de l’època, el feu prendre interès per dotarse 
d’un cos argumental prou sòlid per rebatre, segons Vaquer, les idees “de la nueva 
secta de libertinos, que se dexaba ver en Europa”  I és que la proximitat de la 
frontera francesa determinà que Catalunya fos una porta d’entrada de les idees 
revolucionàries  

En aquest sentit, Coll no romangué indiferent durant la Guerra Gran que enfrontà 
la Corona espanyola amb la Convenció francesa  Com a reacció a l’ofensiva que 
l’exèrcit francès emprengué durant l’estiu i tardor de 1794 i que culminà amb 
la caiguda de Figueres el 28 de novembre, encenent totes les alarmes, el nostre 
home escrigué una exhortació al poble català perquè es mobilitzés en defensa 
de la pàtria i la religió davant l’amenaça dels revolucionaris francesos  L’escrit 
es publica el 8 de desembre d’aquell mateix any a les pàgines del Diari de 
Barcelona41  

Totes aquestes circumstàncies, tanmateix, no distragueren el nostre home de la 
seva activitat científica  L’exercici de la pràctica mèdica i el coneixement científic 
de la medicina de Coll i Dorca s’ha d’inserir en el context històric en què se 
circumscrigué la seva activitat  En aquest sentit, la medicina del segle XVIII no 
va ser una pràctica amb un corpus metodològic i ideològic únic  Van coexistir 

39  Ibidem, p 12 

40  Ibidem, p 13

41  Vegeu Diario de Barcelona, núm  341 del dia 8 de desembre de 1794 
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diferents maneres de contemplarla  Des de la més pura superstició mèdica fins 
a les concepcions mecanicistes a ultrança, passant per la visió vitalista, van 
tenir cabuda en la forma d’afrontar no tan sols els estats mòrbids, sinó també la 
mateixa definició de les lleis que regeixen la matèria viva42  

La superstició mèdica seguia vigent en els anys centrals del segle XVIII, i no 
només en les zones incultes de la població europea, sinó a les grans ciutats i 
en els nivells de la societat més genuïnament més il·lustrats  El tret més visible 
d’aquesta medicina crèdula el constituí la proliferació de xarlatans engalipadors  
Hi va haver xarlatans de tots els llinatges i colors, des dels elegants i cosmopolites, 
a la manera de Casanova, Cagliostro i John Taylor, fins els que no van passar de 
vendre pomades meravelloses a les fires rurals del seu país  Si bé la superstició 
mèdica ha existit sempre, en cada època s’ha manifestat d’una forma singular  
Durant la Il·lustració es va revestir d’una pretensió “científica”  Una disfressa que 
era conjuntural degut a la necessitat d’acomodarse a l’enorme prestigi adquirit 
pel saber fisicomatemàtic i l’esperançà que aquest avenç suscitava en l’opinió 
pública  Una opinió àvida de novetats i remeis espectaculars, i que trobava 
en els discursos abrandats i les solucions miraculoses d’aquests taumaturgs la 
satisfacció de les seves expectatives43  

Al mateix temps, el debat que enfrontava mecanicistes i vitalistes prenia en 
la medicina una intensitat particular que determinava escoles amb seguidors 
apassionats  El mecanicisme, que considerava la matèria viva sotmesa només 
a les lleis de la mecànica sense l’acció de cap força vital intangible, era la visió 
que congregava més adeptes  Els descobriments contemporanis de la física i de 
la química, amb l’establiment de lleis matemàtiques que semblaven universals, 
feia que molts metges veiessin factible una transposició directa d’aquestes lleis al 
conjunt de la matèria viva i, en particular, al mateix cos humà  Això no significava 
que una bona part de metges també abracessin les idees vitalistes, encarnades 
per la creença en una força vital de naturalesa desconeguda que animava la 
matèria viva i que regia l’harmonia fisiològica dels éssers vius  Un vitalisme que 
no es reduïa només a l’especulació teòrica, sinó que també cercava en l’evidència 
experimental la confirmació dels seus pressupostos44  

Josep Coll i Dorca no se sostragué d’aquest context i, fill de la seva època, estigué 
ben al corrent de tot el que passava en la cuina doctrinal de la medicina del 
seu temps  De fet, després de la lectura dels seus textos mèdics podem afirmar 
que el nostre home s’arrenglerava en una posició eclèctica entre mecanicisme i 
vitalisme  Si bé no podem dir que va ser un mecanicista convençut, sí que podem 
dir que en la seves concepcions mèdiques predominava una interpretació basada 
en els fets observats, sovint expressions universals d’unes lleis que actuen de 
forma regular  Això no treia que donés a les forces intangibles de la naturalesa un 
protagonisme essencial a l’hora d’explicar no només les patologies que observava 

42  Una bona crònica de la medicina del segle XVIII la trobareu a PORTER, (1995) 

43  Sobre les manifestacions heterodoxes de la medicina i de la ciència del segle XVIII vegeu 
WEBSTER, (1982) 

44  El debat entre mecanicistes i vitalistes queda ben recollit en SCHUBERTSOLDERN (1962) 
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i descrivia, sinó també a l’hora de definir i caracteritzar la mateixa essència dels 
mecanismes de la vida en general 

Seguint aquestes coordenades, el nostre home continuà la seva tasca com a metge 
i científic  El trobem participant activament en els debats mèdics de la comunitat 
científica de Barcelona amb una forta implicació en les tasques i projectes 
de l’Acadèmia MèdicoPràctica de la ciutat, de la qual n’arribà a esdevenir–ne 
segon secretari, Institució on llegí el gener de 1791 una memòria sobre una 
“Disuria histéricofebricosa” que és el relat d’un cas d’una pacient que presentava 
un quadre de símptomes associats a la dificultat en la micció associada a la 
presència de febre45  En aquesta memòria Coll ens mostra una forma d’afrontar 
les malalties des d’una perspectiva plenament moderna  Presentava el cas com 
un exemple de dificultat diagnòstica, atesa la diversitat de símptomes i la poca 
resposta als medicaments habitualment prescrits en casos similars  Davant 
d’aquesta dificultat, Coll practicà d’una forma conscient el diagnòstic diferencial  
Després d’una observació acurada de la pacient, descartava la possibilitat de la 
presència d’un càlcul renal o sorreta en l’aparell urinari  D’acord amb la història 
de la malalta, amb un període extens de malenconia i tristesa, acabà pensant 
que l’origen de la malaltia era de naturalesa nerviosa  Tanmateix la presència de 
febre intermitent el feia dubtar  Finalment, després d’un procés d’inducció lògica, 
concloïa que: 

“La causa que se puede juzgar tuvo mas influxo en la enfermedad, es á 
saber, la tristeza qué afligió tanto á la paciente antes de enfermar, poco 
puede ilustrarnos en la duda presente, pues consta por la observacion 
que aquella pasion de ánimo ha producido varias veces una y otra de 
las enfermedades de nuestra qüestion, calentura intermitente y afecto 
histérico ; aunque es cierto que mas freqüentemente produce la última  El 
temperamento melancólico, estado habitual y medrosa de la paciente, el 
poco efecto que se experimentó de los remedios regulares que se aplicaron 
constantemente para afloxar la tension y espasmo, el ataque y terminacion 
repentinos de las accesiones, la falta de fiebre y de todos los síntomas con 
que van acompañadas regularmente las calenturas intermitentes, hacen 
creer de genio histérico la sobredicha enfermedad; pero la uniformidad y 
correspondencia de los paroxismos por periodos muy exáctos, y mas que 
esto la correccion de ellos conseguida por medio de la quina, persuaden 
mas que eran de casta de las calenturas intermitentes  Si las razones que 
favorecen á una y otra de las opiniones mencionadas fuesen convincentes, 
luego se podria terminar la disputa con una especie de composicion, 
admitiendo en el caso de mi observacion la existencia de las dos diferentes 
enfermedades citadas: en cuyo procedimiento estaria autorizado por 
Sauvages que entre las especies de  la terciana intermitente da lugar á una 
combinacion semejante, comprehendiéndola baxo el nombre de terciana 
histérica  En este caso clasificaria mi enfermedad por una disuria febricoso 
histérica, expresando así en pocas palabras todo lo que yo comprehendia 
en ella, y la colocaria en el género de las disurias, porque se presentaba 

45  COLL 1798 
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con caracteres mas ciertos y mas manifiestos de este género que con los de 
calentura, terciana o histerismo que mas obscuramente la acompañaban”46  

Un diagnòstic que no només se sustentava en l’observació i l’experiència pròpies, 
sinó que també comptà amb el suport de dos altres metges, que Coll no cita, 
i el referent intel·lectual de grans facultatius de l’època com Sydenham i Van 
Swieten47, abastament citats en la memòria com a conductors d’un procés de 
deducció clínica acurat 

En aquesta dècada de finals del segle XVIII el nostre protagonista va treballar en 
la traducció del llatí d’un manual de fisiologia humana, acabat, segons Vaquer, 
l’any 1796  Aquest tractat, que es publicà l’any 1801, ja mort Coll, i que, segons 
Vaquer, era una “pieza la mejor que tiene la España en este genero”, recollia 
les concepcions fisiològiques més en voga de l’època  De fet, es tractava de la 
traducció de les Institutione Physiologicae48 de Johann Friederich Blumenbach, 
profesor en la facultat de medicina de Gotinga (Alemanya) i un dels principals 
defensors de les teories vitalistes49  Coll degué triar aquest text, que va ser objecte 
de moltes traduccions arreu d’Europa, perquè probablement combregava amb les 
idees que s’hi exposaven  Entre aquestes idees cal destacar la que preconitzava 
l’existència d’una força vital o nisus formativus, “impuls configurador” o propietat 
del cos vivent d’adquirir, mantenir i regenerar la manera que li és pròpia  Aquesta 
idea, quan es traslladava a l’embriologia, sostenia que l’embrió es formava a 
partir de la matèria aportada pels “gèrmens” reproductors que iniciaven un 
procés dirigit i ordenat per aquesta força vital  (Epigenisme)  Aquesta concepció 
estava enfrontada a la que sostenien molts altres metges i que preconitzava una 
preexistència del futur ésser en l’òvul femení, actuant l’esperma com a iniciador 
del desenvolupament embrionari (Preformacionisme)  L’enfrontament entre 
epigenistes i preformacionistes va ser un debat constant durant tot el segle XVIII 
i bona part del XIX50  El nostre home, doncs, sembla que s’arrenglerava amb els 
epigenistes, una tendència que uns anys abans ja havia defensat a la mateixa 
Acadèmia de Medicina de Barcelona un científic tan influent com Antoni Martí i 
Franquès51  

El llibre no es va veure lliure de la crítica de la comunitat mèdica del moment 
que, com feia amb tota novetat editorial, va sotmetre’l a una anàlisi minuciosa  
Els temes tractats eren, com ja hem dit, temes de controvèrsia i era lògic que 
46  COLL (1798), p  228 

47  Gerard Van Swieten va ser un metge holandès amb una forta tasca renovadora en la pràctica 
mèdica del segle XVIII  Basada en l’observació i la racionalitat, la seva obra va influir significativament 
en l’acció professional de molts metges europeus  Coll el cita sovint en la seva memòria  Per conèixer 
la vida i l’obra d’aquest facultatiu vegeu LAIN (1973),Vol  5, p 8797 

48  Vegeu BLUMENBACH (1787) 

49  Sobre Blumenbach i les seves idees fisiològiques vegeu HALL (1975), Vol  2, p  99105 

50  Un bon relat sobre la història de les concepcions embrionàries i l’enfrontament entre 
preformacionistes i epigenistes el trobareu a: GASKING1967 i ROE (1981) 

51  Antoni Martí i Franquès va ser un científic tarragoní, membre de les acadèmies científiques 
de Barcelona, que va destacar per les seves aportacions en el camp de la química, sobretot en el 
càlcul dels diversos gasos que formen l’aire  També va fer aportacions sobre el coneixement de la 
reproducció de les plantes  En aquest darrer sentit vegeu BERNAT (2012) 
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sorgissin discrepàncies  Vaquer, sempre defensant l’amic, intentava minimitzar 
els desacords apuntant que: 

“… si se hallaren en ella algunas cositas, que puedan parecer irregulares, como 
el propio movimiento de las venas hasta ahora concedido á las solas arterias, la 
animacion del feto á los quince dias, y algunas otras; esas mismas opiniones con 
la imparcialidad, y deferencia con que se publican, mas bien pueden deleytar, 
que ofender á los doctos”52  

Coll, malgrat ser encara un metge jove, degué gaudir d’una molt bona reputació 
científica, ja que aquell mateix any 1796 va ser nomenat metge de la família reial, 
càrrec honorífic gens fàcil d’obtenir i que requeria un ascendent professional ben 
contrastat  Una reputació que també li va obrir les portes de la docència mèdica 
en ser considerat com un dels principals candidats a les càtedres de clínica que 
l’Acadèmia MèdicoPràctica projectava desenvolupar en aquells moments  

L’ensenyament pràctic de la medicina, mitjançant la creació d’una càtedra de 
medicina clínica, era un dels anhels més cobejats dels metges de l’Acadèmia 
que veien en aquest instrument docent l’oportunitat de reforçar el seu projecte de 
redreçament de la medicina catalana  La concreció d’aquet projecte comportava 
la possibilitat que els acadèmics controlessin la part final de la formació dels 
metges catalans, allunyantlos dels ensenyaments especulatius que havien rebut 
a Cervera o Osca  S’intentava d’aquesta manera avançar en el coneixement de 
les malalties a partir d’una observació directa de les mateixes i mostrar la utilitat 
que es podia derivar d’una medicina construïda com el producte resultant de la 
combinació de l’experiència i la raó53  Aquesta candidatura del nostre metge ens 
permet situarlo de nou en les posicions més avançades de la concepció mèdica 
de la seva època, mostrantnos la seva figura com una de les joves promeses de 
la medicina catalana  Unes perspectives professionals i personals que es veieren 
truncades per una mort que arribà massa aviat, el 19 de març de 1800 quan 
només tenia trentacinc anys 

CONCLUSIONS 

A tall de conclusió, el primer que podem dir d’aquests tres metges osonencs és 
que, Pasqual des del territori i Balmas i Coll des de la mateixa capital catalana, 
van jugar un paper important en la creació, impuls i consolidació de l’Acadèmia 
de Medicina de Barcelona  Si Balmas va serne un dels fundadors, Pasqual gairebé 
també se’n pot considerar atesa la seva primerenca incorporació i amb l’entusiasme 
amb què s’incorporà  Coll, més jove, representava una segona generació que 
recollia els primers fruits de la nova institució i que, en responsabilitzarse de la 
secretaria i participarhi activament, ajudava a la consolidació del projecte que 
com hem vist no va ser gens fàcil en les primeres dècades de singladura 

 Tots tres eren metges que amb la seva actuació i pensament encarnaven les 
premisses de la nova medicina que a l’època maldava per imposarse a les 
52  VAQUER (1802), p  17 

53  Sobre les càtedres de medicina clínica de Barcelona vegeu ZARZOSO  (2003), p  154194 
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pràctiques inveterades i poc eficients que amb força encara dominaven l’esperit 
mèdic de sectors importants de la professió mèdica  L’empirisme, l’observació i 
el mètode inductiu que havia irromput en la ciència de l’època amb força, era 
recollit plenament per la voluntat professional dels nostres tres metges, segurs 
que era d’aquesta manera com s’havia de concretar la pràctica mèdica que havia 
de conduir a un redreç de la medicina al nostre país  Un redreç que tenia en 
l’Acadèmia MèdicoPràctica un dels principals elements constitutius i que cadascú 
d’ells va apuntalar des de la seva quotidianitat i àmbit professional 

Pau Balmas, Josep Pasqual i Josep Coll, amb les seves contribucions i amb les 
seves actituds, van esdevenir doncs, juntament amb el cada cop més ampli 
grup de metges renovadors de l’època, factors indispensables d’un progrés mèdic 
que reunit en acadèmia cercava la força institucional per vèncer les inèrcies 
immobilistes que ancoraven l’exercici de la medicina del nostre país en uns 
pressupostos cada cop més superats en l’entorn europeu més immediat 
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NISSAGA CANIVELL, DE L’ARMERIA A LA MEDICINA I LA UROLOGIA (S. XVII-S. XX)

MAIDEU i PUIG, Eudald

RESUM: Opuscle vitalista, historia Medicina catalana, que revisa i traspassa la genealogia 
Canivell armers de Ripoll, específicament canonaires-barrinadors, segles XVII-XVIII per 
entrar en el món de la cirurgia urinària científica, amb innovació litotòmica europea 
i a posteriori, passar al s XX com metges: Forense de Barcelona: guerra civil 36-39 
i  finalment un altre de Pediatra, co-creador de la Revista Pediatria Catalana de la 
Societat Catalana Pediatria Acadèmia Ciències Mediques  Amb addenda 16 làmines 
d’imatges instrumental quirúrgic s XVIII 

Paraules clau: S XVIII: Genealogia Canivell, canonaires, Armeria Ripollesa, traspassada 
a Cirurgia Europea amb Lito-cistotomia i nissaga posterior Forense i final de Pediatra 

PROLEGÒMEN

L’any 2010, en rebre la Revista Annals de Medicina (vol 93 núm  2, abril, maig 
i juny), excelsa publicació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears, em cridà específicament l’atenció l’apartat Sense Amnèsia, 
dins Eponímia mèdica catalana, un article titulat El cistòtom de Canivell d’E  
Guardiola i J  E  Baños 

La pròpia curiositat s’amplifica amb l’atenta lectura del mateix, per cert 
molt ben documentat quant a tema i de bibliografia extensíssima: fins a 28 
referències bibliogràfiques, que ja donen una marca de qualitat al text i al seu 
desenvolupament i exposició 

D’entre elles, destacar la definició biogràfica de Canivell segons l’Enciclopèdia 
Catalana, la referència de Calbet-Camarasa, del professor Corbella i Corbella, a 
més de múltiples altres referències acompanyades de les del propi Canivell jr  i 
de la Historia de la Real Academia de Medicina de Cadis, base on definitivament 
s’assentà el nostre Canivell 

Aquest nom em sonava com ripollès que sóc, i per demés, enganxat per la història 
de la vila i la seva armeria i encara més com a curiositat per la vida, la història, 
l’invent i les incidències al segle XVIII del nostre protagonista, fill d’un ripollès 
armer i canonaire, com fou precisament el doctor i professor de cirurgia Francesc 
Canivell i de Vila 

Gimbernat, 2018 (**) 70, 29-42 
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LITO-CISTÒTOMS DE CANIVELL

Introducció

Aquest treball en certa manera detallat i exhaustiu, no hagués estat possible 
sense la col·laboració i ajut directe d’un conjunt d’amicals col·laboradors com 
el professor Corbella, al que expresso ara el meu agraïment públic, i també 
específicament als primers i decisius consells inicials del doctor Josep Maria 
Arimany Ridaura, quan just ara fa dos anys feia jo els primers passos en la 
recerca comentada, i que fou ell qui em precisà ja, que a principis de segle XX, 
encara se’n parlava d’aquesta tècnica i havia ell provat de fer servir com a útil 
instrument i, sortosament a més a més, així en confirmava que encara va conèixer 
personalment aquesta peça de la antiga cirurgia, per la solució quirúrgica de la 
litiasi urinària!

Un counseling iniciàtic, per a mi molt ben acceptat, impulsor doncs sens dubte, 
i circumstancialment ben meravellós, tractant-se d’un amic metge i reconegut 
especialista en urologia que era i per demés expert en medicina del treball del 
metall, d’ambit bi-comarcal: Osona i Ripollès, suara dissortadament traspassat 

Conversa llarga i personal que m’obliga avui a dedicar-li aquest petit treball per 
haver-me guiat i securitzar-me ja, en el camí d’investigació emprès 

DEFINICIONS CONCEPTUALS

a - Litòtom /Cistòtom de Canivell: instruments quirúrgics del segle XVIII 

a1 - Mecanisme del Litòtom (de litos=pedra; i tomos=tallar): es tracta d’una 
delicada eina de tub de ferro acerat amb mànec i amb llanceta corbada 
embeinada, intubada amb sortida inferior d’un tall a pressió, apta per extreure 
càlculs litiàsics del conducte urinari  Fins i tot en les memòries de l’Acadèmia 
Reial de Cirurgia de França es dibuixa i perfila segons dibuix d’en Defhert i és 
catalogat com a Litotome caché (que vol dir amagat) veure làmines I-VIII-IX-X-XI 

b - Altre cosa és el Cistòtom de Canivell (de cisto: vesícula urinària; i tomos: 
tallar) Aquest segon aparell òbviament cal diferenciar-lo perfectament del litòtom 
i ja és una eina quirúrgica molt més elaborada, tipus gran pinça semicorbada 
però amb secció de tall, per practicar la Cistotomia lateral, segons tècnica i via 
ideada per Canivell, perfeccionant l’aparell de Lancef, precedit per Lecat  

Tant un com altre, per a la seva fabricació i perfecció, necessiten evidentment 
d’una guia bàsica de precisió, d’un entès en mecànica fina, en la qual cosa el 
devia ajudar, segons proposo com a hipòtesi, la saviesa i tècnica de barrinador 
o canonaire del seu pare Joseph, molt apreciat canoner barrinador de nissaga 
dels dinou armers Canivells, que hi van haver en la fàbrica d’armes ripollesa i del 
gremi de l’abadia 

Francesc Canivell, amb un currículum professional, àdhuc militar afalagador, 
va acabar sent nomenat Cirurgià major de l’Armada Espanyola amb la qual 
col·laborà també i per demés vicepresident del Real Colegio i catedràtic de Cadis 

Eudald Maideu i Puig
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Això em fa suposar i argumentar amb seguretat que va haver de passar-les dures 
i amb dificultats, per què amb la guerra de Secessió Catalunya, el 1715 (fa 
curiosament 300 anys), gairebé va ser aniquilada i deixada sense Universitats… 
sense facultat de medicina i cirurgia i un llarg i trist etcètera, molt més cruel que 
l’actual “uan-faif-faif” 

I és per això, que va haver de marxar a estudiar cap a Brest, nord de França, i 
finalitzada exitosament la carrera de cirurgia, passà a fer pràctiques en la guerra 
d’Itàlia, cosa que el va induir a publicar un Tractat d’embenats, que curiosament 
encara avui dia esta en venda (internet) i un altre de ferides d’armes de guerra  
Fou cirurgià major de l’armada Espanyola, catedràtic i director del Colegio de 
Cirurgía a Cádiz 

A la Catalunya ja destrossada, Cervera òbviament, no funcionava bé i, d’altra 
banda, el seu pare –i companys d’armeria– també van haver de deixar l’ofici 
d’armers per dedicar-se, juntament amb la seva esposa, al de forner i marxar de 
Ripoll passant i quedant-se a Barcelona com flequer, mentre el seu fill estudiava 
i practicava la cirurgia… a l’estranger  

ENTOURAGE SOCIOPOLÍTIC I CULTURAL

Ripoll, del segle XII fins al XVIII: 6 segles!, una vila cultural, monàstica, 
emmurallada, feudalitzada, fortament industrialitzada, sempre sota la suprema 
autoritat abacial, i no sense problemes de sedició, lluita per desbancar el poder 
de l’abat, amb intents d’implantar un govern municipalista  A l’abadia no tot era 
pau ni religiositat mística, ni ciència o meditació, les actuacions abacials eren 
totalitàries i fins hi tot dictatorials  Eudald Graells historiador i cofundador del 
Museu Etnogràfic, n’ha comptat fins a vint, dels anys 1295 fins al l835, o sigui: 
lluita interna per desbancar-lo, des del segle XIII fins al XIX, només com exemple: 
al s XVII les crisis de sedicions –o intents– foren fins 7 vegades…

Nissaga Canivell, de l’armeria a la medicina i la urologia (s  XVII-s  XX)
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La vila de Ripoll i totes les possessions territorials de l’abadia, eren governades 
per via eclesiàstica i administrativa  Vila totalment independent de la resta de 
Catalunya, amb exclusivitat potestativa de l’Abat, amb un territori nord-sud des 
del Pirineu Oriental amb una estreta franja geogràfica que passava per Olot, fins 
al mar i així abastava territorialment fins i tot el terme de Tossa de Mar on tenia 
el port  Obertura mediterrània, envoltat de la meravellosa vila encastellada 

Destacà curiosament i històricament Ripoll, per ser una vila armera de les més 
especialitzades i reconegudes d’Hispania i de les del sud d’Europa, tant per la 
qualitat, mecanismes, estil, finor i precisió, en tot tipus d’armes, de pistoles, 
escopetes, trabucs amb uns canons helicoïdals i mecanismes únics, essent encara 
armes de pedra foguera i posteriorment de pistó  Al pioner Museu Etnogràfic 
de Ripoll es mostra la superba col·lecció de tota la armeria ripollesa pistoles 
incloses, que encara avui dia, són apreciades com unes vertaderes peces de 
museus en tot el món, d’Europa a Amèrica on s’exportaren, i encara avui dia són 
apreciades i buscades pels qui les col·leccionen 

Gràcies a la política, la ciència única, que també tenia en la seva biblioteca 
abacial, prioritzava la perícia per l’ensenyament i sobretot optar a l’aprofitament 
aconseguit dels recursos naturals generadors de potència com han estat de 
sempre els aqüífers dels rius Ter i Fresser des de Queralbs fins a Bisaura  La seva 
Sèquia Molinar que entre altres interessants activitats, proporcionava la força 
motriu, fou obra del s  XII  La mineria, bàsicament a Queralbs, Pardines,Ogassa 
i entorns pirinencs amb el ferro i altres minerals, carbó,i els recursos hídrics: 
martinets, molins i aprofitament de la fusta dels boscos… aportava tot el que 
precisessin per la especialització armera 

I era una vila que tenia molta vida, amb cases i carrers a partir de la primera 
muralla de l’abadia i abans de la segona, i sembla ser que humanament era 
portada-dirigida per la comunitat abacial i… curiós, sense ajuntament, que fins 
al segle XIX sempre fou negat, només eren permeses les relacions gremials, cosa 
que els portà a múltiples problemes i protestes  L’entorn poblat era tot pagesia…

Els armers, gremialment distribuïts, es classificaven en canoners, barrinadors, 
(barrinador era l’eina de ferro acerat, amb cargol inferior a la punta per foradar 
o trencar i amb mànec a l’altre per accionar-la), panyetaires encarregats del 
mecanisme de disparo  I els encepadors-fusters  Cadascun amb activitats fines 
ben diferenciades, àdhuc oficialment per la estructura gremial, deixant a banda 
miners i traginers,o forjadors… i els dels martinets, que encara en perdura un de 
museïtzat 

En fi, i resumint, -dicitur- que tots els ripollesos portem ADN monacal, segons 
sospiten pels premis oferts pels frares al qui feia els treballs excel·lentment ben 
fets, fos copista, fos…
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NISSAGA DELS CANIVELL: EUROPEUS HISTÒRICS 
amb ADDENDA BIOGRÀFICA VITALISTA

Així els Canivell, cèlebres mestres armers, familiar i numèricament foren 19, des 
de la fi del segle XVII fins al XIX i gremialment tots majoritàriament canonaires, o 
sigui, canoners-barrinadors  Això crec fou l’imprinting prioritari de l’ADN familiar 
canivellià tant en la seva personalitat emprenedora, que el portà a la descoberta 
de l’aparell quirúrgic urològic així com també de les cures de ferides d’armes de 
foc 

Podem també citar comparativament els de la família dels Sirvent, que catalogats 
generacionalment, en són 18, més diversos gremialment, predominant els 
panyetaires, alguns pocs canoners i també un parell d’encepadors (l’encep era 
la fusteria seleccionada per a l’arma i finament elaborada)  I simplement com 
a curiositat en mi propera, dels Maideu només se’n cataloguen quatre i just 
només del segle XVII al XVIII, com a exemple comparatiu i que de sempre, només 
foren panyetaries (pany=mecanisme de disparar de les armes, tant les de pedra 
foguera com les de pistó posteriors) 

Volem ressaltar els Canivell pre i post 1715… i també fins el segle XXI 

Fou aleshores quan la guerra tancà l’armeria: era a inicis segle XVIII, i que 
en acabar-se els armers, canvien de residència i ofici, molts anaren a residir 
a Barcelona i així els Canivell foren flequers i tingueren ja descendents en la 
professió de la cirurgia i medicina: l’elit foren en Francesc Cayetano, 1721-97 
de Brest a Cádiz, en Manel, 1850-1957, Tortosa, doctor en medicina i forense 
i l’últim, en Francesc, 1919-85, metge i reconegut pediatre de Barcelona dins 
la meva nissaga de companys membres de la Societat Catalana de Pediatria 
de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, co-fundador de 
la revista Annals de Pediatria, precedit per Manel, que passa a esser director de 
l’Institut forense en la incívica guerra civil del 36-39 de Barcelona, amb medalla 
de mèrit en el treball 

Curiosament, deixant l’armeria, foren fins a dues les generacions de metges que 
seguiren, i també canviaren de professions altres Canivell com foren: un calderer 
a Ripoll 1807; Joseph, fill del cirurgià litotomista que fou de 1743-1805 a 
Ripoll, assentista que contractava amb el govern per proveir subministrament 
d’armes o aliments a l’exèrcit el 1805 i també un Francisco de 1845, adroguer, 
i en l’actualitat a Barcelona, segle XXI, en Carlos que és consultor empresarial i 
també en Víctor, consultor i director empreses d’informàtica internacionals 

HIPÒTESI DEL TREBALL

El doctor FRANCESC CANIVELL I VILA, (1721-1797), ja nascut a Barcelona, era 
fill de pares i avantpassats canoners-barrinadors ripollesos  Portava l’imprinting 
de l’ADN familiar canonaire, per això coneixia el mètode de desobstruir totes les 
peces i armes emprat pel seu pare, el qual utilitzava estris barrinadors originals o 
similars tant per extreure la bala plúmbica rodona encaixada i fàcilment obstruïda 
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dins el tub del canó, i més en els canons de fosa, d’estructura helicoïdal de 
confecció típica, només de les fargues i martinets de Ripoll, així com també els 
de les pistoles, pedrenyal (pistola de canó molt més allargassat) i, com no, els 
més llargs de les escopetes i potser també dels trabucs 

Així és fàcil suposar que el pare en parlés i el fill Francesc, tafaner, llest i bon 
observador, va poder no tan sols a través de l’ADN, sinó també a través de la praxi, 
va veure i conèixer be el mètode de desembussar, desenclavar l’obstrucció dels 
canons (aleshores eren simplement boles arrodonides de plom, aproximadament 
d’1 cm de diàmetre) i ell ho va traspassar al cos humà per a la pràctica litotòmica, 
en l’especialitat de la urologia, específicament 

Aquesta intenta ser la meva hipòtesi de base, per admirar la carrera sanitària de 
Canivell, que passa a estudiar aprofundidament, a nivell internacional, iniciant-
se en l’art de curar i cirurgia de França, a Brest, perquè totes les universitats 
catalanes foren abolides en la postguerra de Successió, 1714, (com ara, anul·lant 
les àrees d’autogovern i agressivitat nomes a l’escola, amb “l’one five five” tenyit 
de sang, però com se sap, amb major duresa i agressiva crueltat aleshores) 

Comentar que en quant a la Universitat de Cervera recent creada, encara no 
assolia el nivell ni mai l’assolí, com el d’una completa facultat de Medicina  I que 
tampoc funcionava bé per a la cirurgia, que és el que Canivell vocacionalment 
desitjava, volia i practicà abastament en diverses guerres d’Itàlia i França, àdhuc 
a ultramar 

Esquemàticament: va tenir fama de ser un cirurgià excepcional, plurieficient 
que ha quedat repetidament assenyalada en tots els escrits biogràfics, que ens 
el mostren no sols com un expert litotomista (que és el que avui ens mou en el 
treball present) sinó també, i curiosament, com un hàbil oftalmòleg, bon i eficaç 
obstetra i traumatòleg-osteòleg 

Amb tècniques quirúrgiques de personal creació: “cistòtom lateral”  I tractant 
diverses patologies infeccioses i tumorals, tot conservat en els seus manuscrits 
en el Real Colegio de Cádiz, on ell fou catedràtic i director  Allà havia assentat 
la seva pedagogia i saviesa  A més fou condecorat pel rei afegint el títol nobiliari 
de DE 

Té publicat un Tractat sobre embenats, que encara s’edita i subministra per 
Internet, així com un altre Tractat de les ferides de armes de foc, no reeditat 

Però deixant de banda el llibre i comentaris, el que més interessa ara, és imaginar 
les intervencions i extraccions de litotomia amb un CISTOTOM lateral de Canivell, 
perfeccionista, millorant el de Lancef  Per comprendre-les, cal visualitzar 
aparells… i per demés convenient repassar finalment les làmines quirúrgiques 

Esquemàtica Litotom: Simplement es un tubet buit, recte i més o menys incurvat 
amb una fissura meitat-final, dintre del qual passa l’eix del litòtom, que es pot 
projectar sobre el càlcul i destruir-lo. 

I la unívoca realitat és, que això recorda mecanismes barrinadors, que el fa que 
sigui similar a allò que el seu pare -mestre armer-canonaire-barrinador, devia 
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fer servir per desobstruir armes de foc ripolleses  Aquesta és la meva hipòtesi i 
que jo proposo i espero sigui acceptada 

Foren centenars de persones –o pot ser més– d’Hispania i Europa, les que 
acudiren a ell pel tractament de la litiasi urinària, amb Litòtom, i en el seu cas del 
cistotom, i l’èxit i milloria fou immediata  Maniobra que medicalment acceptada, 
fou universalitzada 

Avui dia ja tot és historia, perquè la Ciència amb el plàstic i l’electrònica, ho ha 
superat tot 

El litòtom, amb les seves variants, fou un mecanisme de fi de s XVIII específic 
del 1778 que, segons m’afirmà personalment del Dr  Arimany-Ridaura, epd , 
encara es feia servir a principis del segle XX… Desprès, com he dit ja tot ha 
canviat, goma, plàstic, electrònica, ecograf… ones de xoc, imatge Rx, RMN… 
Hem millorat, però i precisament per això, el curiós invent-mecanisme del litòtom 
és ja històric  

Comentari clínic: en la Revista Medicina e Historia nùm  27-1989/ Publicació 
Medica Uriach -Tercera època- en “Fco. Canivell y la Asamblea Amistosa 
literaria de Jorge Juan”, d’Antonio Orozco Acuaviva -Cátedra Historia Medicina 
Universitat de Cádiz, apareix tot el complert treball clínic-històric,extens i intens, 
que aconsello consultar i llegir per la seva exposició tan precisa, i coneixença 
necessària, per aprofundir en el tema i avaluar la transcendència de l’instrument, 
i la seva clínica evidència efectiva, ja que aquest nostre escrit només tracta 
i intenciona l’etiologia de la família i en realitat és finalment, com un còdex 
miscel·lani 

Recerca i inclusió imatges d’art quirurgic:

Després de una fructífera casual recerca creiem precís adjuntar, també 15 
làmines de “Cirurgie”, que són història pura de la Medicina, amb gravats del s  
XVIII, plenes de múltiples i variats instruments, on es poden veure, entre diversos 
i antics litòtoms, i un cistòtom, algunes “curioses” tècniques quirúrgiques, fàcils 
d’interpretar  

Gravats que realment, són com meravelloses obres d’art d’aquell segle XVIII, 
propietat de Joan Sirvent, descendent també d’armers ripollesos, a qui agraïm la 
deferència de haver-los cedit amicalment per publicar 
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ordenació del present opuscle  

-Prof  Dr  Jacint Corbella i Corbella, oberta col·laboració i orientació en la recerca 
bibliogràfica de Canivell (10 missatges e-mail juny 2016)

-Carlos Canivell, Entrevista i els 4 e-mails amb la tramesa dels Arbres genealògics 
Nissaga Canivell, fins any 2018

-Ribas Josep,Director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès,per la modificació de la 
presentació del arbre genealògic nissaga Canivell 

-Sirvent Josep: Autorització per publicar imatge façana del Casal Sirvent de Ripoll, 
nissaga d’armers canonaires,panyetaires i encepadors,amb entrega personal per 
publicar :Gravat de portada, Index i 14 “Planches de Cirurgie” s  XVIII  Làmines 
indexades en frances,que son part del seu arxiu històric privat,amb el Cistòtom 
Canivell a la num XXXVI

-Vilalta Jordan, Jaume, estudiós de l’armeria ripollesa: per la tramesa de les 
artístiques imatges fotogràfiques de les 2 pistoles ripolleses del S XVIII, peces de 
museu, ambdues signades precisament amb la marca gravada Canivell al canó  

-Dr Miquel Ylla-Catala, per la oberta aquiescencia i col·laboració personal en 
la publicació,com la seva distribució, President del XX Congres Internacional 
d’història de la Medicina Catalana Vic 2018

-Dr  Josep Antoni Bombi President de la Real Academia de Medicina i resta de 
membres de la Junta , pel amical suport al projecte 

-Prof  Ramon Alabau, Lic  Literatura Catalana, corrector de text

-I en especial, els consells permanents de la Secretaría de la Real Acadèmia 
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DICCIONARIO DE LOS VEGETALES DE MALLORCA. UN MANUSCRIT INÈDIT  
DE BOTÀNICA DEL CARTOIXÀ FARMACÈUTIC FRA M. CORTÉS. 1820

MERCANT i RAMÍREZ, Jaume * D  E  M  Uròleg 
MERCANT i CARMONA, Ferran*  Ambientòleg  

*Membres del IUNICS-F&C-UIB (Institut Universitari en Ciències de la Salut – Universitat 
de les Illes Balears)  

RESUM: Es presenta un manuscrit inèdit de botànica mallorquina redactat en català 
de Mallorca, castellà i nomenclatura binominal trobat entre els documents de l’antiga 
farmàcia monàstica de la Cartoixa de Valldemossa  Datat el 1820 fou escrit pel cartoixà 
apotecari Marià Cortés, monjo llec de l’esmentada Cartoixa, de qui es relata una 
succinta biografia així com la possible relació amb el “Tratado de Botánica mallorquina” 
de Gaspar Melchor de Jovellanos  En ell es classifiquen diferents plantes per ordre 
alfabètic anotant llurs usos, entre ells els oficinals o terapèutics  

Paraules clau: Història de les Illes Balears  Història de la Medicina del segle XIX  Història 
de la Farmacoteràpia  Biografia 

RESUMEN: Se presenta un manuscrito inédito de botánica mallorquina redactado en 
catalán de Mallorca, castellano y nomenclatura binominal hallado entre los documentos 
de la antigua farmacia monástica de la Cartuja de Valldemossa  Datado en 1820 
fue escrito por el cartujo boticario Mariano Cortés, monje lego de dicha cartuja, del 
cual se relata una sucinta biografía, así como la posible relación con el “Tratado de 
Botánica mallorquina” de Gaspar Melchor de Jovellanos  En él se clasifican las distintas 
plantas por orden alfabético anotando sus diferentes usos, entre ellos los oficinales o 
terapéuticos  

Palabras clave: Historia de les Illes Balears  Historia de la Medicina del siglo XIX  Historia 
de la Farmacoterapia  Biografía 

INTRODUCCIÓ. LA MEDICINA MONÀSTICA

Durant l’Alta Edat Mitjana es va produir un ajornament de la saviesa mèdica i 
farmacèutica  Tanmateix tres fets caracteritzaren aquest període  L’aparició de la 
farmàcia i la medicina monàstiques per mor del deure de la caritat cristiana; la 
tasca dels compiladors, entre els quals hi destaca Isidoro de Sevilla amb la part 
mèdica del seu llibre Etimologías i la supervivència d’algunes escoles laiques 
com la de Salern1  La terapèutica practicada per la medicina monàstica que tant 
“cristianament” inicia per Sant Benet, era totalment sectària i discriminatòria  
Al monestir de Sant Gall hi havia estances separades per a l’atenció als malalts, 
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segons si eren: monjos (infirmarium), pelegrins i pobres (hospitale pauperum) i 
la casa per rics que estava situada aprop de la residència de l’abat  Per mor de 
la progressiva “professionalització”, comença l’afany de lucre deixant de banda 
la consistència científica i en nombroses ocasions s’exerceix la pràctica miraclera 
i supersticiosa2; la terapèutica es va reduir a consells dietètics, remeis vegetals 
i la pràctica de senzilles intervencions quirúrgiques, com la reducció d’alguna 
fractura, desbridament d’abscessos, o flebotomies  Per mor de las desercions que 
començaren als monestirs en ser reclamats els monjos-metges per la noblesa, 
les autoritats eclesiàstiques es varen neguitejar; a alguns concilis es va prohibir 
als monjos sovintejar les universitats per a estudiar medicina o practicar l’art de 
guarir 

Als concilis de Laterà (1139), Montpeller (1195) o París (1212)3, es va 
intentar reglamentar l’esmentada activitat  Malgrat aquestes normes, els monjos 
prosseguiren preparant i dispensant medicaments  Aleshores moltes ordes 
religioses practicaren la caritat mitjançant l’atenció al malalt i la producció 
de fàrmacs; com ha estat dit la “caritat” no estava exempta d’haver d’abonar 
el medicament en recollir-lo, com es pot constatar als llibres de comptes de 
la Cartoixa de Valldemossa4  Molts monestirs esdevenen centres de cultura i 
adquireixen una economia pròspera gràcies al comerç de medicaments, vins i 
licors; molts d’aquests productes encara conserven el nom de l’orde religiosa 
que els va produir, com els cartoixos i els benedictins  Un dels medicaments 
“famosos” fou el nomenat “pols dels cartoixos” (pulvis carthusianorum), que 
era kermes mineral o sulfur d’antimoni i antimonat sòdic  El 1720 el metge La 
Ligerie i el monjo cartoixà Simó van vendre al govern francès la fórmula, així com 
la forma de preparar-lo, per una elevada quantitat de doblers  Fou emprat com 
a emètic, expectorant i estimulant en processos pulmonars  A partir del segle 
XII els monjos mèdics i apotecaris han de conviure amb els laics; comencen els 
problemes i sobretot, los apotecaris s’organitzen i sol·liciten reiteradament el 
tancament de les farmàcies monàstiques5  No serà fins 1637, en que el papa 
Urbà VIII, prohibí per decret apostòlic que els religiosos exerceixen arts alienes 
a l’activitat eclesiàstica  Molts consideraren que llur activitat formava part de 
la pràctica de la caritat cristiana que esta activitat era immemorial, por lo que 
continuaren fabricant medicaments  El papa ho va permetre, però va prohibir 
vendre’ls6; ordre que tampoc es va complir totalment, car molts continuaren 
cobrant  

Aleshores es pot dir que la medicina monacal o monàstica va veure la llum al 
segle VI i la seva activitat perdurà, d’una manera o d’una altra, fins el segle 
XIX; como veurem l’apotecaria de la cartoixa de Jesús Natzarè de Valldemossa 
va existir com a monàstica fins la desamortització de Mendizábal realitzada en 
1835  La terapèutica monacal és pendular7, oscil·lant entre la tradició mèdica 
grega i el simbolisme cristià  Les apotecaries més antigues conegudes a Europa, 
nasqueren sota la protecció de les diferents ordes religioses; varen estar vinculades 
a monestirs, abadies, convents, cartoixes, capítols d’algunes ordes religioses com 
els esmentats benedictins i altres com cartoixos, jerònims, franciscans, dominics, 
mercedaris, jesuïtes, agustins8, observants, mínims, carmelites i altres  Llur 
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instauració fou fomentada pel Camí de Santiago9  Inicialment, les medicines foren 
destinades a ús exclusiu dels monjos i del personal seglar que hi treballava10; per 
mor d’estar situats, tant els monestirs a les ciutats i pobles o prop d’ells, llurs 
habitants demanaren el servei de la farmàcia; d’aquesta manera van a poc a poc 
constituint-se en dispensadores de medicaments  

Exerciren un important paper en l’elaboració d’un assortiment de fàrmacs, que 
en la majoria dels casos oferien una acceptable garantia11, atesa la preparació 
de molts monjos-apotecaris, que en ocasions foren apotecaris seglars abans que 
monjos; algunes farmàcies monàstiques foren fins i tot escola d’ apotecaris  A 
Espanya la llista de monestirs amb farmàcia és llarga  Entre els més destacats 
estan: el Monestir de Santo Domingo de Silos; Santa Mª de Oseira; Cartoixa de 
la Defensión de María; Monestir de San Benito el Real de Valladolid, Santa Mª 
la Real de Nájera; San Martín Binario; Santa Mª de las Cuevas de Sevilla; San 
Lorenzo el Real de El Escorial; Abadia de San Julián de Samos; San Pedro de 
Cardeña; Reial Monestir de Nuestra Señora de San Pedro de la Santa Espina; 
Real Cartoixa de Valldemossa; Monestir de Santa Mª de Guadalupe; Monestir de 
Santa Mª de Vallbona; Monestir de San Millán de la Cogolla; Monestir de Santas 
Creus; Real Abadia de Santa Mª de Poblet; Monestir de San Juan de Burgos12  

A Mallorca s’obriren farmàcies conventuals, l’estudi de les quals adquireix interès 
per la diversitat d’ordes religioses existents, per la durada de la seva existència i 
per la nombrosa informació existent13  La majoria ho feren durant el segle XVIII, 
encara que la primera de la que hi ha notícies és la del convent de Sant Francesc 
de Paula a Palma, que va motivar el primer litigi amb el Col·legi de farmacèutics 
al segle XVII  També obriren farmàcies a diferents poblacions i per algunes ordes 
religioses14: 

–Palma: Dominics, Mínims, Observants, Carmelites, Mercedaris i Agustins  

–Manacor: Dominics  

–Muro: Mínims  

–Campos: Mínims 

–Santa María: Mínims  

–Felanitx: Agustins  

–Valldemossa: Cartoixans  

Els llibres de comptabilitat consultats per Alemany constaten que els ingressos 
que tenien les esmentades farmàcies representaven un gruix important pel 
convent, tant en metàl·lic com en matèria primera com sucre, ous, oli i altres 
productes15 
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HISTÒRIA DE LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA I LA SEVA FARMÀCIA16 

La Real Cartoixa de Jesús de Nazaret fou fundada el 1399 i fou tancada com 
a monestir el 1835 ben igual que altres 44, a causa del decret de Mendizábal 
pel que es procedia a la seva desamortització  L’exclaustració de molts religiosos 
–uns 1200 a Mallorca– va suposar que molts d’ells en no poder subsistir amb 
la pensió que els hi fou atorgada (uns 3 reals mensuals o 5 si havien estat 
ordenats), tornaren amb llurs famílies o trobaren una plaça d’assistent a alguna 
parròquia  Aquells que tenien una formació professional pogueren tornar al seu 
ofici o professió; és el cas de la farmàcia que ens ocupa; al monjo apotecari Marià 
Cortés Coll i posteriorment a Gabriel Oliver Ramis foren als únics que se’ls va 
permetre romandre al monestir com a custodis de la farmàcia i continuar la seva 
tasca a la farmàcia monàstica que va esdevenir, en part, civil  

La seva història comença a la construcció del Palau reial per a Jaume II  Durant 
l’Edat Mitjana els reis, nobles i homes poderosos es fixaren en l’ordre cartoixa per 
la seva vida contemplativa i dura, i decideixen assegurar-se que llurs oracions 
serveixin com a intermediàries per la salvació de les ànimes  A canvi d’aquestes 
pregàries, aporten diners i influència per a construir monestirs i proveir-los 
convenientment de rendes i obres d’art; així els de Castella afavoriren els cartoixos 
de Miraflores a Burgos i el Paular a Madrid  

·1309 a 1311. Es construeix a Valldemossa el palau per a Jaume II de Mallorca, 
edifici que després s’emprarà com a cartoixa; Jaume II no el gaudirà; serà pel 
seu fill Sanç qui patint un possible procés asmàtic li és recomanat el clima de 
muntanya per guarir-se 

·1398 Davant la imminent cessió del palau reial per a la fundació d‘una cartoixa a 
Valldemossa, es traslladen a Mallorca dos religiosos de la Cartoixa de Vallbona, el 
Sr  Berenguer de Camps i el Sr  Nicolau Rubert perquè vegin l’estat de l‘Alcàsser i 
ho comuniquin al prior de la Cartoixa d’ Escaladei (Tarragona) el Sr  Bernat Gibert 
i al procurador de la de Valldecrist el Sr  Bernat Zafabregues, perquè aquests es 
presentin al rei i acceptin agraïts17  

·1399 El rei Martí d’Aragó fa donació oficial del palau per a fundar el convent 
de monjos cartoixos amb el nom de Cartoixa de Jesús de Nazaret tot donant-li 
armes i escut  El 15 de juny de 1399, des del Palau de la Aljaferia de Saragossa, 
Martí I signa del document de cessió del Palau reial valldemossí, amb llurs terres 
i possessions, als cartoixos; a més ho fa lliure de càrregues fiscals18  Cinc dies 
després de la cessió, el mateix rei insta als jurats del Regne que procurin als 
cartoixos Bernat Gibert, Berenguer de Camp i Nicolau Robert, las rendes adients 
per a llur19  La raó per la qual fou triat el Palau Reial de Valldemossa per a bastir 
una cartoixa sembla que està amb relació amb l’ús inadequat que en feia Jaume 
Despuig, guarda del castell  Aquest, a més a més de cobrar 25 Lliures de la 
Procuració Reial, tenia per costum llogar la casa i llurs dependències a particulars 
tot cobrant-los un lloguer  El procurador real així ho va notificar al rei  I aquest fou 
contundent: si el guarda no residia al castell, li va instar a posar una altra persona  
Aquest fet juntament a la proposta dels jurats i el bisbe Prades d’introduir als 
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cartoixos a Mallorca va fer considerar al rei la inutilitat i despeses que suposava 
l’esmentada residència i per tant va decidir cedir-ho als cartoixans20  El dia 1 
d’agost de 1399 arriba a Palma el Pare Gibert amb la Reial Carta de donació del 
Palau21  L’11 d’agost es realitza la fundació canònica de la Cartoixa22  Miramar 
fou l’estatge interí dels cartoixans mentre el palau era arranjat com a monestir; 
aquesta finca fou donada pel rei Juan d’Aragó als ermitans23  

·1400 Pel juny, el pare Despujol, nomenat primer prior de la Cartoixa de 
Valldemossa, s’acomiada del Rei Martí a Barcelona i es trasllada a Mallorca24  El 
10 de juny es procedeix a la promulgació del privilegi del Rei Martí, pel que es 
concedeix a perpetuïtat a la Cartoixa, la renda de 25 lliures anuals25  

·1403 El primer exemplar conegut a Mallorca de l’obra d’Arnau de Vilanova, 
Regimen sanitatis ad regem Aragonum, arriba a la Cartoixa de Valldemossa26  

·1408 El rei Martí concedeix el senyoratge de Bellver a la Cartoixa de Valldemossa 
en virtut del Reial Privilegi, motiu pel qual es lliuren les claus del castell  Foren 
conservades a la cartoixa fins 1717  

·1637 Decret apostòlic d’Urbà VIII prohibint als religiosos exercir arts alienes a 
l’activitat eclesiàstica  

·1690 Existeix un document al qual consta que s’agafa com a apotecari al Sr  
Rafael Cerdà  Es proveeix de medicaments als monjos i ermitans  

·1700 Ingressa el 13 de setembre a la cartoixa Ramon Nicolau (1675-1752), entre 
els seus escrits destaca el Discurso filosófico sobre las cualidades elementales, 
según se hallan y obran en el cuerpo humano (manuscrito) i Excelencias del 
Real Monasterio de la Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemosa27  Fou prior 
durant cinquanta anys  Bover, a la seva Biblioteca de escritores Baleares, el 
qualifica com a un dels millors poetes i metafísics de la seva època28  

·1722 Es decideix :”fer una apotecaria en forma”, el que fa pensar que ja hi havia 
una dependència dedicada a aquesta tasca que potser no reunia les condicions 
adients; ja aquest any hi consten a les comptes de la cartoixa partides d’ingressos 
i despeses de l’apotecaria  Sembla clar que anteriorment a 1722, data de la 
construcció de la farmàcia, no va existir res més que una infermeria a la Cartoixa 
de Valldemossa, a la que es practicava la medicina; el procurador registrava les 
medicines que es compraven fora del monestir29  Existeix també documentació 
que esmenta pagaments de reformes de la infermeria30  La ubicació de l’antiga 
farmàcia de la Reial Cartoixa de Valldemossa, como era costum als monestirs, 
es va realitzar un edifici annex aprop de la porteria pel que s’hi accedia des de 
l’interior de la clausura  Estava a la Plaça dels Lledoners, que era la primitiva 
entrada al monestir  Feia partió amb l’exterior de la clausura i amb una zona 
d’obediències, ja que hi sovintejava un germà que la regentava31  Enfront hi era 
el petit jardí botànic que encara existeix com a jardí convencional  Estava dividida 
en dues estàncies, la principal estava destinada a la dispensació i disposava d’un 
taulell, una taula de pedra i una escala  L’altra estança, citada com a oficina 
interior, guardava els diferents instruments per a treballar i elaborar els fàrmacs  
A la il·lustració 1 es mostra l’estança a principis del segle XX juntament amb 
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qui fou el darrer regent, s’observen els prestatges amb els pots de farmàcia i 
les caixes, las balances damunt el taulell i fixades al sostre, la pintura de Sant 
Cosme i Sant Damià així com diferents instruments i flascons de vidre  En el 
centre de la fotografia, es troba el cordialer inclòs entre la resta de prestatges; 
aquest petit moble contenia els anomenats cordials  Es desaven en flascons de 
vidre més petits d’allò normal ja que es dispensaven en petites quantitats  Es pot 
observar també a la imatge la porta de comunicació amb la sala de preparació 
de compostos i magatzem  

·1723 a 1725 Es construeixen noves dependències, amb el seu jardí de 
plantes medicinals  A la documentació consta que es proveeix a l’apotecaria de 
“parament”, drogues i medicaments des del principi  Aquesta inversió fa que 
s’aturin les obres de la resta de dependències de l’edifici fins el 1734  

·1724 Per mor de l’intrusisme en l’exercici de la professió, s’ordena que cap 
persona pugui exercir de farmacèutic sense ser aprovat pel Col·legi, motiu pel 
qual es faculta perquè sols es proveeixi al convent, als domèstics i per donar de 
franc als pobres  L’intrusisme a la professió era causat en gran part per l’escàs 
nombre d’apotecaris examinats que exercien als pobles  Es va prohibir a les 
comunitats religioses tenir la farmàcia conventual a un lloc cèntric i públic i a no 
vendre ni donar cap tipus de medicina ni tan sols als pobres  Els convents venien 
a preus inferiors als de les farmàcies, ja que al·legaven que no venien sinó que 
subministraven als habitants del convent (monjos i llecs) i per “amor a Deu” ho 
donaven de franc als pobres  

·1734 El 3 de abril es presenta un dictamen sobre l’estat ruïnós de la Cartoixa32  

·1735-1738 Lorenzo Solís, enginyer, rep l’encàrrec per part del prior José 
Palomas de presentar un projecte per a la construcció de la nova Cartoixa33   

1771 Decret de tancament de les farmàcies conventuals a Mallorca  Documents 
posteriors donen fe que a Valldemossa, hi hagué protestes per part de les autoritats 
i a més va romandre desatesa l’altre comunitat d’ermitans de Miramar  És per 
això, i malgrat que hi va haver oferiments per a obrir una farmàcia per part de 
Damià Boscana, cirurgià i veïnat de la vila, si el col·legi hi ajudava, va continuar 
oberta la farmàcia dels cartoixans34, ja que el consistori va al·legar impossibilitat 
de reunir-se per a procedir a l’obertura oficial  

·1799 La farmàcia de la Cartoixa havia d’estar molt ben considerada entre els 
professionals mèdics de finals del XVIII ja que el Dr  Joaquín Jaquotot, membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia, fou cridat des de Deià per un regidor 
del poble per a intentar controlar una possible epidèmia de febres; al seu informe, 
que presenta en sessió als acadèmics, relata que s’atura a la farmàcia de la 
Cartoixa i es proveeix de diferents medicaments  Després de veure als pacients i 
diagnosticar unes febres verminoses que atribueix a la sequera i a la ingesta de 
fruites amb cucs durant l’estiu, els administra algunes medicines que adquireix a 
la farmàcia de la Cartoixa  Així mateix informa de l’èxit de la seva tasca35  
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·1801 abril a 1802 maig El Sr  Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) 
roman a la cartoixa com a reu de l’estat  Escriu una “Flora medicinal de 
Valldemuza” (1801), que pareix que és inèdita 

·1820 El frare apotecari fra Marià Cortés escriu un ”Diccionario de los vegetales 
de Mallorca y sus usos”  Sembla que una està en possessió del comte de 
Formiguera  

·1835 Ordre d’exclaustració i consegüent desamortització, per Mendizábal, 
ministre del govern  Després d’aquest crucial esdeveniment, continua com a 
monjo apotecari fra Marià Cortés36 37  Aquest va romandre a Valldemossa fins el 
1839, any en el que tornà Gabriel Oliver per fer-se càrrec de la farmàcia  

·1838-1839 Altres habitants il·lustres de la Cartoixa ja desamortitzada, foren el 
compositor romàntic polonès F  Chopin (1810-1849) acompanyat de la novel·lista 
francesa George Sand (Aurore Dupin) (1804-1876), la qual va descriure en cartes 
i al llibre “Un hiver a Majorque ” hi escrigué que a “l’apotecaria hi preparen 
remeis”  El fill de Dupin, crida a l’apotecari “el germà benjuí”  És sabut que 
F  Chopin patia una malaltia pulmonar; segurament li preparaven tintura amb 
benjuí com a expectorant i el nin anava a recollir-ho  El cartoixà apotecari que va 
conèixer A  Dupin, fou Mariano Cortés; a aquest el va tractar a la seva novel·la 
amb menyspreu; diu que és un home vell i neuròtic  Segurament desconeixia que 
anys abans havia escrit el “Diccionario de los vegetales de Mallorca” i que per 
tant era un hom il·lustrat  

·1839 Fra Gabriel Oliver i Ramis seguia en llurs funcions de frare “custodi” de 
la farmàcia  Va morir el 1886 i el va succeir en les seves funcions el seu nebot 
Joan Esteva  

·1886 Hi ha un intent de recuperar l’ús de la cartoixa com a convent, que es va 
rebutjar per ser molt costós  

·1929 Mor Joan Esteva el darrer apotecari  Tancament definitiu de la farmàcia  
Hereta la farmàcia, Pràxedes Esteva Bordoy, neboda d’aquell  

·1932 Compra-venda38 dels estris de la farmàcia a l’hereva del darrer apotecari 
per part de la Sra  Aina Maria Boutroux, impedint així que aquests sortissin de 
l’illa  Es munta al seu actual emplaçament al claustre  El pintor Bartomeu Ferrà, 
copropietari de la farmàcia i marit de la compradora, decora l’habitació on està 
actualment  Amb data de 18 de desembre de 1932 s’inaugura la nova farmàcia 
a la seva nova ubicació al costat de l’església  A la primera pàgina del Correo de 
Mallorca39 s’esmenta la inauguració amb una ressenya històrica  

·1933 Escriptura pública40 de la compravenda on hi consten els béns mobles i el 
parament de l’antiga farmàcia  
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BIOGRAFIA DE M. CORTÉS

Josep Francesc Cortès Coll (1777-1840?) (Marià en religió), va néixer a 
Manresa  Va agafar els hàbits com a monjo llec cartoixà el 2 de febrer de 1802 
quan tenia 25 anys, el prior era Miquel Pascual41, a la Cartoixa de Jesús de 
Nazaret de Valldemossa  No se’n sap res de la seva vida abans d’això  Sense 
més estudis que els de l’experiència va arribar a responsable de la farmàcia 
monàstica del monestir i va escriure uns apunts de botànica que foren trobats 
entre l’escassa documentació localitzada després de la desamortització de 1835, 
que estan datats al 1820 i que són motiu de comunicació  Al 1836 era veïnat de 
Valldemossa com altres cartoixans exclaustrats42  El 1840 consta encara com a 
viu i  resident a Palma al districte de la parròquia de Sant Miquel, ja que aquest 
any sol·licita de nou la pensió com a exclaustrat43  A partir d’aquesta data no hi 
ha rastre documental de la seva existència  Tot i així, que mateix any un altre 
monjo exclaustrat que residia al mateix districte de Palma anomenat Gabriel 
Oliver Ramis, consta com a veïnat de Valldemossa44  Aquest fou el substitut de 
Cortés el 1839 en la cura de la farmàcia, en decidir deixar-la possiblement per 
la seva avançada edat  Fra Gabriel Oliver i Ramis seguia en les seves funcions de 
frare “custodi” de la farmàcia, va morir el 1886, i el va succeir el llurs funcions el 
seu nebot Joan Esteva  La farmàcia va romandre oberta fins que el 1920, any en 
el que va morir el darrer apotecari Joan Esteva  Pràxedes Esteva Bordoy, neboda 
d’aquest, fou la darrera que l’heretà l’any 1929 i el 1933 en escriptura pública 
de compra-venda de 24 de juliol la va cedir a Ana Mª Boutroux45 qui traslladà tots 
els estris descrits a l’escriptura a la seva actual ubicació de la Cartoixa al costat 
de l’església on es pot visitar  

Es tracta d’un quadern manuscrit de 21 por 15 cm amb tapes de cartolina tova, 
55 fulls, 110 pàgines, de las quals, les dues darreres estan en blanc  El títol és 
“Diccionario de los vegetales de Mallorca y de las semillas sembradas para la 
historia natural y de sus usos descubiertos hasta el presente”  Està datat al 
1820 i sota el títol hi afegeix “al uso de Fr  M  C  Cartujo”  És freqüent trobar als 
llibres emprats pels cartoixos aquesta llegenda, la qual indicava habitualment en 
llatí (ad usum…) a qui pertanyia o qui en feia més ús  Pel que fa al paper sembla 
fet amb tela vitel·la, que és el tipus de tela que inventà l’anglès James Whatman 
el 1754 i que a l’Estat Espanyol no arriba fins molt més tard  No podem concretar 
els anys en que aquest tipus de forma s’emprà aquí però en tot cas no fou gaire 
abans de 180046  Les filigranes observades al paper són les inicials del fabricant 
“M” “P” i l’altre és “1ª” que vol dir que és el paper de primera classe  A l’arxiu 
del Museu Molí Paperer de Capellades no s’ha pogut trobar cap informació de cap 
fabricant que respongui a aquestes inicials  

A aquest manuscrit es descriuen per ordre alfabètic en castellà, llatí i català de 
Mallorca les plantes de la illa tot distingint entre sis tipus: oficinals, pastures, 
arts, jardí, comerç i comestibles  El total de plantes anomenades és de 1 754 
de les quals 573 (32,66%) són oficinals (medicinals)  A algunes els hi atribueix 
més d’un ús  
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A la taula I es pot veure alguns exemples de plantes inscrites i que apareixen al 
catàleg de la farmàcia que Jaume Mercant va realitzar en motiu de la seva tesi 
doctoral47  

RELACIÓ AMB LES OBRES DE BOTÀNICA D’EN JOVELLANOS

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), va romandre a Valldemossa des 
d’abril de 1801 fins al maig de 1802  El 1836 Marià Cortés, exclaustrat, estava 
al poble ja que un document existent a la BDP el cita com a ”José Francisco 
Cortés Coll, en religión se llama Mariano, hijo de Antonio y Ana, natural de 
Manresa, de 59 años, lego, solicita pensión que le pertenece”48  Així doncs 
el 1802 tenia 34 o 35 anys i ja estava a la Cartoixa de Valldemossa; per tant 
podria haver estat col·laborador i instigador de la desapareguda obra Tratado de 
botánica mallorquina o Flora medicinal de Valldemosa49. 

Alguns autors que han estudiat l’obra de Jovellanos, como Isidoro Antillón en llurs 
“Noticias históricas de D  Gaspar Melchor de Jovellanos” (Palma de Mallorca, 
1812) i després per Ceán Bermúdez a llurs “Memorias para la vida del Excmo  
Señor D  Gaspar Melchor de Jovellanos” (1814) citen els treballs de botànica 
que va realitzar cap al 1801 amb la gent de Valldemossa, en concret amb el 
“religioso boticario del convento” a qui Ceán sembla atribuir especialment 
l’autoria intel·lectual de “l’obra”  Sembla que aquest cartoixà era Joan Bautista 
Capó, el qual estava encarregat de la farmàcia quan Jovellanos va arribar a 
la Cartoixa de Valldemossa50  Potser aquest tractat de botànica mallorquina 
fou l’iniciat entre els dos durant el captiveri de Jovellanos a Valldemossa entre 
1801 i 1802, estructurada i acabada en 1820 per Cortés?  L’esmentada obra 
de botànica atribuïda a Jovellanos mai fou trobada i per descomptat tampoc fou 
publicada, ben igual que una altra anomenada “Flora Bellvérica” que potser va 
escriure durant el seu captiveri al Castell de Bellver on hi va romandre entre el 
1802 i el 1808  Antillón diu: “… Entonces , quando convirtiendo sus paseos en 
sabias escursiones de botanica, empezó á trabajar en la Flora Bellvérica, que 
escribia en latín, mallorquin y castellano”. 

Cal remarcar la particularitat que el diccionari motiu de l’estudi també està escrit 
en nomenclatura binominal (llatí), català de Mallorca i castellà  

La “botánica mallorquina” de Jovellanos és citada a les següents obres: 

- Fernández y González, Angel R  Jovellanos y Mallorca  Palma de Mallorca : 
Biblioteca Bartolomé March, 1974 

- La Sociedad Arqueológica Luliana de Mallorca á Don Gaspar Melchor de 
Jovellanos  Gijón, 1891 

- Somoza, Julio  Inventario de un jovellanista  Madrid, 1901 

Segons Fernando García Albella, Director de la Biblioteca Pública Jovellanos 
de Gijón, no se va publicar per separat ni en les diferents edicions de les obres 
completes de l’il·lustrat (Artola o las del Instituto Feijoo-Ayuntamiento de Gijón)  
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Tampoc hi ha rastre que s’hagi conservat en forma manuscrita a cap biblioteca 
o arxiu  Possiblement la història comença de la cita que en fa primer Isidoro 
Antillón a les seves “Noticias históricas de D Gaspar Melchor de Jovellanos” 
(Palma, 1812), p  24 i després Cean Bermudez a les seves “Memorias para la 
vida del Excmo  Señor D  Gaspar Melchor de Jove Llanos” (1814), p  85-86, 
dels treballs de botànica que va realitzar cap al 1801 amb la gent de Valldemossa 
(en concret amb el “religioso boticario del convento” a qui Cean sembla atribuir 
especialment l’autoria intel·lectual de “l’obra”)  Cean diu que Jovellanos va 
ordenar les explicacions del farmacèutic i que l’obra fou molt útil pels vilatans  No 
hi ha constància que aquests “apuntes” prenguessin la forma de llibre o opuscle 
imprès i, si hi hagué alguna còpia manuscrita no en queda cap rastre  No se sap 
si Jovellanos es va quedar amb alguna còpia, sobretot tenint en compte que els 
papers de l’il·lustrat patiren greus danys en els successius destins després de la 
seva sortida de Bellver (Barcelona, Madrid, Sevilla, Cadis, etc )  Julio Somoza, el 
major especialista sobre Jovellanos del passat segle, no va arribar a conèixer el 
text i l’esmenta sols pel nom (com tots després de Cean)   

CONCLUSIÓ

L’austeritat del relat històric ens ha de permetre evocar l’aura de llegenda, en 
aquesta ocasió, en relació a la famosa i mai trobada obra d’en Jovellanos “Tratado 
de botánica mallorquina o Flora medicinal de Valldemosa”  Aquesta podria tenir 
relació amb el manuscrit de botànica aquí descrit i datat al 1820  També hi ha 
la possibilitat que, per mor del dany patit per l’il·lustrat a Mallorca i el seu sobtat 
trasllat de Valldemossa al Castell de Bellver a Palma, el manuscrit s’extraviés  
Potser l’inquiet i autodidacta Marià Cortes, autor del Diccionari estudiat, que ja 
formava part de la comunitat durant l’estança d’en Jovellanos a la Cartoixa de 
Valldemossa, agafés els apunts realitzats per l’il·lustrat i el cartoixà farmacèutic 
d’aquell temps Joan Bautista Capó  També és possible que per mor que el castell 
de Bellver va estar sota senyoratge de la Cartoixa fins ben entrat el segle XVIII, els 
apunts realitzats per l’il·lustrat durant el seu captiveri al castell “Flora Bellvérica” 
també fossin recollits per Cortés, i que aleshores els va transcriure amb els altres, 
els ordenés, els hi donés forma i els relatés tal com han arribat a avui en dia  
Aquesta hipòtesi, per descomptat, ha de ser motiu d’investigacions que haurien 
de passar per continuar la recerca dels manuscrits d’en Jovellanos, que fins avui 
en dia ha estat estèril i després s’hauria de fer l’ulterior confrontació amb el 
Diccionari presentat  
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NISSAGUES DE METGES I CIRURGIANS A LA VAL D’ARAN.   
CONTRIBUCIÓ AL DICCIONARI DE METGES I CIRURGIANS

RIERA SOCASAU, Joan Carles 
Acadèmic Corresponent  RAMC

RESUM: Es presenten en aquest treball les nissagues familiars de metges i cirurgians 
que van néixer a la Val d’Aran fins a l’any 1900  

PARAULES-CLAU: Nissagues  Vall d’Aran  Metges  Cirurgians Segles XVII – XIX 

RESUMEN: Se presentan en este trabajo las sagas familiares de médicos y cirujanos que 
nacieron en la Val d’Aran hasta el año 1900  

Palabras-clave: Sagas  Vall d’Aran  Médicos  Cirujanos  Siglos XVII – XIX 

INTRODUCCIÓ

No és infreqüent el pas d’una professió de pares a fills o a vegades que dos 
germans facin els mateixos estudis i això té especial rellevància en les professions 
sanitàries, potser més en segles anteriors, això garantia una posició social i una 
estabilitat econòmica a la majoria dels casos  Es presenten en aquest treball les 
nissagues de metges i cirurgians, fins a l’any 1900, nascuts a la Vall d’Aran  Si 
bé en alguna ocasió els cognoms poden ser semblants no per això formen part de 
la mateixa nissaga  Les referències de cada una de les entrades es fan en aranès 
en ser així redactades per tal de formar un diccionari aranès del personal sanitari 
que està en elaboració; amb tot i això no pensem que existeixi cap dificultat en 
la seva interpretació  

* NISSAGA DELS ABADIA

ABADIA, Tomàs. “MAJOR”. CIRURGIAN
N  en Tredòs  En 1759 se le autrejec eth priviletge de cirurgian deth Protòmedicat  
Documentat com a cirurgian en Tredòs en 1766  Morís en aquest pòble en 1766  

ABADIA, Tomàs. CIRURGIAN
N  en Tredòs  Hilh de Tomàs Abadia “Major”  Maridat en prumères nòces en 
1762 en Tredòs damb Maria Daunés, hi ha documentades tres hilhes, Maria, 
Teresa e Ròsa que moriren eth madeish dia en 1770  Se maridèc en segones 
nòces damb Francesca Amiell, en 1773, tanben en Tredòs, documentadi dus 
hilhs, Tomàs e Joan Antòni e dues hilhes, Mª Isabèl e Antònia 
Documentat en Tredòs entre 1757 e 1788  
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* NISSAGA DELS ADEMÁ

ADEMÁ SAFONT,  Andrèu. MÈTGE
N  en Vielha eth 16 de gèr de 1764  Pair des mètges Andrèu e Ramon  Estudièc 
en Saragossa  Aprovat peth Reiau Protòmedicat de Barcelona en 1792, 
justifiquèc es sues practiques eth mètge Manuèl Vergés  Maridat damb Francesca 
Colldeforns Soler en 1795 en Vielha  Conductat en Vielha, en 1824, compagine 
aquesta conducta damb era de Salardú, damb era de Betren, damb era de Les e 
damb era de Arrós e Vila  Subdelegat de Medicina en 1832 remplaçe a Manuèl 
Vergés per defuncion, en 1835 informe d’ua malautia des pòrcs e en 1840 
demane era sua jubilación en càrrec de Subdelegat entà poder anar a viuer en un 
“país más halagüeño”  Tota era sua activitat se desenvolope ena Val d’Aran  En 
1854 ei referenciat en Barruera, en enterrament deth sòn hilh Ramon 

ADEMÁ COLLDEFORNS,  Andrèu. MÈTGE
N  en Vielha en 1801  Hilh deth mètge Andrèu Ademá Safont e de Francesca 
Colldeforns Soler  Estudièc prumer en Cervera en 1820 e dempús en Òsca  Se 
graduèc en medicina eth 9 d’abriu de 1824  En toti es sòns documents universitaris 
cònste auer neishut en Vielha, mès enes documents der exèrcit, Arxiu Militar de 
Segovia, cònste neishut en Es Paules (Aragon)  Nomentat en 1828 Subdelegat de 
Medicina deth partit de Benabarre, en madeish an de 1828 va a viuer en Benasc 
e en 1847 ei nomentat Professor Mètge Auxiliar der Espitau e Castèth de Benasc 
peth “Jefe de Sanidad Militar D  Francisco Vidal”  En 1851 escriu era “Topografia 
Médica de la Villa y Castillo de Benasque”  Mètge dera guarnición deth castèth 
de Benasc e mètge der espitau militar d’aquesta poblacion entre 1847 enquia 
deseme de 1858 en que se barre er espitau e se destruís eth castèth de Benasc  
Era sua darrera referéncia ei en 1859, quan demane ua gratificacion ara reina per 
servir, estant mètge civiu, as militars  Semble que sustituic a Anaclet Bada Borda 
enes funcions de mètge de Benasc 

ADEMÁ COLLDEFORNS,  Ramon. MÈTGE
N  en Vielha en 1814  Germà deth mètge Andrèu  Graduat en Cervera en 1836  
Conductat en Vielha a partir de 1839, coincidís ena conducta damb sa pair 
Andrèu Ademá, que le remplaçe enquia non èster det tot titolat, damb Anton 
Vidal e damb eth cirurgian Agustí Puyol  Titolat en Medicina e Cirurgia ena 
Acadèmia de Saragossa en 1840  En 1839 remplacèc a sa pair Andrèu, de 
forma interina, en càrrec de Subdelegat de Medicina ena Val d’Aran e en 1841 se 
le nomente de forma definitiva a prepausa dera Acadèmia de Medicina e Cirurgia 
de Barcelona  Aguest madeish an escriu ara Acadèmia en tot demanar s’es 
mètges son autoritzadi a practicar sagnies o sonque ac pòden hèr es cirurgians  
Tanben demane se li envie vacuna tara pigòta  En 1844 va a viuer en Lascuarre 
e dempús tà Barruera a on ei mètge titolar, e a on se maride e a es hilhs  Morís 
en Barruera en 1854 

Joan Carles Riera Socasau
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* NISSAGA DELS BORDES

BORDES, Jaume. MÈTGE
N  en Bossòst  Exercís ena meitat deth sègle XVIII  Maridat damb Maria Agnes 
Cuny  Pair deth mètge Andrèu Bordes Cuny 

BORDES CUNY, Andrèu. MÈTGE
N  en Bossòst eth 30 de noveme de 1740  Hilh deth mètge Jaume Bordes e de 
Maria Agnes Cuny e pair deth mètge Antòni Bordes  En bèth lòc Andrèu signe 
coma Bordes Benosa mès era sua mair ere Cuny  Estudièc en Òsca e revalidat en 
1775  Maridat damb Ròsa Rodriguez, hilha der Oficiau dera Doana, Ròsa morís 
en 1816  Aueren dues hilhes, ua d’eres ère Maria Agnetis, neishuda en 1770, 
que se maridèc damb eth cirurgian de Bossòst Blai Safont  Andrèu ei documentat 
des de 1772 enquia 1816  Pendent uns ans passèc visita damb eth sòn hilh 

BORDES RODRIGUEZ, Antòni. MÈTGE
N  en Bossòst en junhsèga de 1779  Hilh deth mètge Andrèu Bordes e de Ròsa 
Rodriguez, arrèhilh deth tanben mètge Jaume Bordes  Estudièc es quate prumers 
ans en Valéncia, non podec seguir es estudis pera invasion francesa e tornèc tà 
Aran tà passar visita damb sa pair des de 1808 enquia 1810  Va a estudiar en 
Òsca e se gradue en medicina en 1815  En 1816 ei revalidat, examinat peth 
Protòmedicat  Documentat en Aran enquia 1842 

* NISSAGA DELS BOYA

BOYA,  Felip. CIRURGIAN
N  en Les  Maridat damb Francesca Calbetó  Pair deth cirurgian Joan Boya 
Calbetó  Tanben aueren ua hilha, Mª Joana que se maridèc en 1786  Documentat 
en Les des de 1763 enquia 1798 

BOYA CALBETÓ,  Joan. CIRURGIAN
N  en Les en 1748  Hilh deth cirurgian Felip Boya e de Francesca Calbetó  
Maridat damb Clara Cirat, en Vilamòs en 1773, a on viuien  Aueren ua hilha, 
Maria, que se maridèc damb Joaquim Condó, mètge de Vilamòs  Maria moric 
veuda en Les en 1827  Documentat en Aran entre 1773 e 1832 coma “Mestre 
Cirojà”, “Quirurgus” o “Cirujano”  Morís en Les eth dia 23 de gèr de 1832, as 
84 ans, veude

* NISSAGA DELS BUSQUET

BUSQUET,  Joan. CIRURGIAN
Cirurgian documentat en Les ena prumera mitat deth sègle XVIII  Pair des 
cirurgians Josèp, Joan, Antòni e Felip 

BUSQUET BOYA,  Antòni. CIRURGIAN 
N  en Les  Cirurgian romanciste  Revalidat en 1772  Hilh deth cirurgian Joan 
Busquet e germà des cirurgians Felip, Joan e Josèp Boya 

Nissagues de metges i cirurgians a la Val d’Aran  Contribució al diccionari de metges i cirurgians
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·BUSQUET BOYA,  Felip. CIRURGIAN
N  en Les er 1 de març de 1721  Hilh deth cirurgian Joan Busquet e germà des 
cirurgians Antòni, Joan e Josèp Boya  Maridat damb Francesca Calbetó en 1772  
Pair deth cirurgian Joan Busquet Calbetó 

·BUSQUET BOYA,  Joan. CIRURGIAN
N  en Les  Cirurgian romanciste  Hilh deth cirurgian Joan Busquet e germà des 
cirurgians Antòni, Josèp e Felip Boya  Revalidat en 1772 

BUSQUET BOYA,  Josèp. CIRURGIAN
N  en Les  Hilh deth cirurgian Joan Busquet e germà des cirurgians Antòni, Joan 
e Felip Boya  Exercic era cirurgia en Santa Eulàlia de Provençana, Hospitalet de 
Llobregat  Maridat eth 7 de seteme de 1753 damb Maria Àngela Quintana e 
Troch, hilha deth cirurgian Bonaventura Quintana 

* NISSAGA DELS CONDÓ

CONDÓ FERRER,  Joaquim. MÈTGE
N  en Vilamòs eth 12 de deceme de 1765  Hilh de Joan Andrèu Condó Solé e 
de Isabèl Ferrer Moga, de Vilamòs  Estudièc en Òsca  Bachelièr en medicina en 
1791  Practiquèc en Saragossa damb eth mètge Tomás López un an e dempús 
en Barcelona damb eth mètge Francesc Colom enquia 1793  Revalidat en gèr 
de 1793  Maridat en seteme de 1793 en Vilamòs damb Maria Boya, hilha deth 
cirurgian Joan Boya, aueren quate hilhs, un d’eri eth cirurgian Miquèu Condó  
Maria morís veuda en octubre de 1827  Documentat en Aran enquia 1804 

CONDÓ BOYA,  Miquèu. CIRURGIAN
N  en Vilamòs eth 24 de noveme de 1807  Cirurgian romanciste  Hilh deth mètge 
de Vilamòs Joaquim Condó Ferrer e de Maria Boya, arrèhilh per part de mare 
de Joan Boya, cirurgian de Vilamòs  Graduat en 1834, aprobat peth Col legi 
de Medicina e Cirurgia de Barcelona  Practiquèc damb eth cirurgian Bartomeu 
Ricard  Maridat damb Teresa Escales, veuda, de Gausac  Teresa morís en 1872 
as 56 ans  Ei possible que siguesse era dusau hemna de Miquèu Condó perque 
en 1835 nèish ua mainada en Les, que morís as dètz diez de nèisher, hilha deth 
cirurgian Miquèu Condó e de Maria Saforcada  Documentat en Aran des de 1835 
enquia 1860  Morís en Les eth 14 de seteme de 1860  

* NISSAGA DELS COY

COY MOGA,  Antòni. CIRURGIAN
N  en Salardú ath torn de 1751  Cirurgian romanciste de dus examens revalidat 
en 1779  Maridat damb Margalida Malvés, Malbes en un aute document, aueren 
un hilh cirurgian, Antòni, e ua hilha maridada damb eth cirurgian Jaume Monlau  
Pair-sénher deth tanben cirurgian Francesc Monlau  Documentat en Aran en 
1797 
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COY MALVES,  Antòni. CIRURGIAN

N  en Gessa  Hilh deth cirurgian Antòni Coy Moga e de Margalida Malvés  Ua 
germana sua se maridèc damb eth cirurgian Jaume Monlau  Cirurgian romanciste 
d’un examen revalidat en 1779 

* NISSAGA DELS DE MIGUEL CERCÓS

DE MIGUEL CERCÓS,  Domènec Manuèl. CIRURGIAN
N  en Vilac eth 7 de noveme de 1763  Cirurgian romanciste de dus examens  
Practiquèc en Tàrrega damb Père Huguet  Graduat en 1789 

DE MIGUEL CERCÓS,  Francesc. CIRURGIAN
N  en Vilac er 1 de noveme de 1752  Cirurgian romanciste  Possiblaments germà 
de Domènec Manuèl  Matriculat en 1777  Exercic era cirurgia en Sant Martí 
de Maldà (Lheida)  Maridat damb Josèpa Saludes, hilha deth cirurgian Antòni 
Saludes 

* NISSAGA DELS DE MIGUEL

DE MIGUEL ESTREME,  Fèlix. MÈTGE
N  en Vilac, de casa Sebastià  Residís tostemp en Vilac  Hilh de Francesc De 
Miguel Cirat e de Joana Estreme Perale, maridadi en 1689 en Vilac  Estudièc en 
Òsca, a on se matriculèc en 1722  Ua germana sua, Marianna, se maride en 1736 
damb Francesc Sanjuan, menescau de Betlan  Marianna moric sense testar e era 
sua unica hilha Francesca, “pobre de solemnitat”, siguec obligada a testar, en tot 
deishar-li era dòte dera sua mair ath sòn hòme Francesc Sanjuan “trobandose 
de menor edat y detinguda de una calentura maligna”, mès eth testament 
siguec revocat peth sòn oncle, eth dr  De Miguel, dempús d’auer estat visitada, 
a peticion deth madeish mètge e per orde deth jutge Fco De Miguel Capdet, per 
Andrèu de Pèremiquel, mètge de Vielha e per Matèu Forment e Josèp Sabadia, 
cirurgians de Vilac, eth dia 26 de junh de 1748, en tot declarar-la incapacitada 
entà testar “tant per la fatuitat com per la forsa de la malaltia; no obstant de 
haber dita Francesca combalescut de la dita malatia ha quedat abandonada de 
son pare, madrastra y germá o mix germá, anant baga per lo mon”, ei un cas de 
peritatge forense  Eth sòn oncle eth mètge De Miguel dèishe en mans deth sòn 
hilh, en sòn testament, eth capelhan Francesc De Miguel, qu’en cas de que se li 
retorne la dòte se suenhe d’era, que va “bagamundegiant per Fransa” 

Fèlix De Miguel se maridèc en prumeres nòces damb Francesca Deó, en Vilac en 
hereuèr de 1728  Aueren a Carlos De Miguel Deó, mètge, e a Maria, en 1728  
Se maridèc en dusaus nòces damb Gertrudis Vidal, de Betren, de casa Moreu, 
en deceme de 1734  Gertrudis hec testament en 1739 “detinguda de una grabe 
malaltia de la qual presum morir”, en preséncia deth cirurgian de Vilac Josèp 
Sabadia  Aueren ua hilha que morís as tres mesi e un hilh, acòlit en seminari de 
Sant Gaudens e capelhan de Vilac en 1772  Eth tresau matrimoni deth mètge 
De Miguel ac hè damb Madalena Arjó Castell, de casa Paulet d’Arties  Madalena 
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hec testament en 1768 en testimoni de Antòni Sirat, apotecari de Vilac; aueren 
quate hilhes e un hilh  En 1778 eth mètge Fèlix De Miguel hec un inventari des 
sues causes, que ja non podec signar e ath madeish temps eth sòn testament  
En sòn testament “vull y mano” que siguen retornadi tà casa deth dr  Cau d’Arròs 
cinc libres de medicina “en folio enter” que sòn tres de “Senerto”, un de “Riverio” 
e un d’anatomia de “Andrés Laurencio”  

Es auti libres que demoren ena sua casa, “Un tomo de Riverio, un tomo de 
Maroxa, un tomo del Dr  Llobera de Avila, en folio entero, un tenque, dos tomos 
que se titulan Riverius Reformatus, un Diascórides” se venen (veir Carles De 
Miguel)  Ath sòn eretièr Francesc De Miguel Vidal le deishe tanben “un quartet 
de estany” e ua “xeringa de estany”  Eth mètge Fèlix De Miguel Estreme morís 
en Vilac eth dia 2 de gèr de 1778  Ei mencionat en Qüestionari de Francisco de 
Zamora, per part deth sòn hilh quan arrespon coma se guarien es malauties 

DE MIGUEL DEÓ, Carles. MÈTGE
N  en Vilac  Hilh deth mètge Fèlix De Miguel Estreme e de Francesca Deó  Estudièc 
en Òsca  Graduat en 1760  Ua unica referéncia en Aran en tot acompanhar a 
sa pair en ua visita tath pòble d’Isil, en 1765  Morís en Espitau dera sante Creu 
de Barcelona  Eth sòn pair Fèlix De Miguel ordene, en sòn testament, véner es 
libres qu’auie en casa e que çò que se trèigue damb era venta d’aguesti libres se 
liure de caritat en Espitau Generau dera Santa Creu, pera anima deth sòn hilh 
Carlos De Miguel, e en cas de que es libres pas se poguen véner se liuren a eth 
“replegador” de dit Espitau entà “que los faria acudir al dit Sant Hospital pera 
veneficiarlos y ferne dir misses” 

* NISSAGA DELS ESCOT

ESCOT NUÑEZ, Joan. ESTUDIANT DE CIRURGIAN 
N  en Es Bòrdes ath torn de 1821  Matriculat en 1841 enquia 1844  Germà 
deth cirurgian Miquèu Escot Nuñez  

ESCOT NUÑEZ, Miquèu. CIRURGIAN
N  en Es Bòrdes ath torn de 1788  Exercic en Es Bòrdes tostemp, a on viuec  
Cirurgian romanciste  Revalidat en 1814  Ei testimoni dera revalida de Josèp Riu 
en 1814 e en aquest testimoniatge Miquèu Escot afirme que “Estudió el Arte de la 
Cirugia en la Ciudad de Tolosa”, cau pensar ena Tolosa francesa  Documentat en 
Aran des de 1823 enquia 1840  Morís en Es Bòrdes eth 2 de noveme de 1840 

* NISSAGA DELS JAQUET

JAQUET MOGA, Bartomèu. CIRURGIAN

N  en Arties ath torn de 1813  Cirurgian de tresau classa, sangnador  Revalidat 
en 1842  Germà de Joan Jaquet  Maridat damb Ròsa Vidal, que morís en 1870 
as 58 ans  Aueren dus hilhs, un que serie eth mètge-cirurgian Antòni Jaquet 
Vidal  Documentat en Aran en 1842 enquia 1890  Morís, veude, en Arties eth 8 
d’octubre de 1890 
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JAQUET MOGA, Joan. CIRURGIAN
N  en Salardú  Cirurgian romanciste de dus examens  Graduat en 1789  Germà 
de Bartomèu Jaquet 

JAQUET VIDAL, Antòni. MÈTGE-CIRURGIAN 
N  en Arties en 1844, casa “Doctó”  Hilh deth cirurgian Bartomèu Jaquet e de 
Ròsa Vidal  Bachelièr en Barcelona en 1860  Licenciat en medicina en 1866  
Maridat damb Ròsa Portolá d’Arties que morís en 1876 as 38 ans  Documentat 
en Aran des de 1868 enquia 1876  Morís en Arties as 32 ans eth 28 de junh 
de 1876 

* NISSAGA DELS MOGA

MOGA SENS, Carlos. CIRURGIAN
N  en Betren eth 22 d’abriu de 1802  Germà deth mètge Francesc Moga  Cirurgian 
de tresau classa, sagndor  Matriculat en 1834  Practiquèc damb Bartomèu Ricart 
en Tredòs  Revalidat en 1840 

MOGA SENS,  Francesc. MÈTGE
N  en Betren  Germà deth cirurgian Carlos Moga  Estudièc ena Universitat de 
Cervera  Bachelièr en medicina en 1836 e licenciat en 1839  Practiquèc damb 
eth mètge d’Arties Joan Mola 

* NISSAGA DELS MONLAU

MONLAU ESPAÑA, Francesc. CIRURGIAN
N  en Vielha eth 19 de març de 1761  Hilh de Josèp Monlau e Catalina España  
Pair des cirurgians Pau Monlau e Jaume Monlau  Pair-sénher de Francesc Monlau  
Matriculat en Reaiu Col legi de Cirurgia de Barcelona en 1783  Graduat de 
cirurgian romanciste d’un examen en 1788  Practiquèc en Vilaller damb Jaume 
Portolés  Maridat damb Maria Sirat, en Vielha eth 22 d’octubre de 1792, Maria 
morís en Vielha en 1856  Documentat en Aran des de 1788 enquia 1828  En 
1819 envie ua consulta tara Acadèmia de Medicina en relación a ua malautia de 
larinx  Morís en Vielha eth dia prumer d’agost de 1828 

MONLAU SIRAT, Jaume. CIRURGIAN
N  en Vielha eth 8 de març de 1804  Hilh deth cirurgian Francesc Monlau España 
e de Maria Sirat, germà deth cirurgian Pau Monlau  Matriculat en Reaiu Col legi 
de Cirurgia de Barcelona en 1824  Graduat de cirurgian romanciste en 1829  
Maridat damb Clara Coy, hilha deth cirurgian Antòni Coy  Un des hilhs, Francesc, 
siguec cirurgian en Lascuarre (Òsca)  Documentat en Aran des de 1839 enquia 
1858  Morís, veude, en Casarilh eth 21 de noveme de 1858  Viuie en Gessa 

MONLAU SIRAT, Pau. CIRURGIAN
N  en Vielha eth 13 de deceme de 1794  Hilh deth cirurgian Francesc Monlau 
España e de Maria Sirat, germà deth cirurgian Jaume Monlau  Matriculat en Reaiu 
Col legi de Cirurgia de Barcelona en 1814  Revalidat de cirurgian romanciste en 
1819  Practiquèc damb eth cirurgian Pau Caritá 
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Maridat damb Manuela Moga  Documentat en Aran des de 1828 enquia 1852  
Ena relacion que s’envie tara Acadèmia de Medicina des mètges e cirurgians 
que trebalhen en Aran ei mencionat en 1832 mès ena de 1839 se mencione 
que Pau Monlau se trobaue “expatriado”  Torne a gésser ena relacion de 1840  
Possiblement s’expatrièc pendent era guerra carlista  Morís en Vielha eth 15 de 
junh de 1852 

* NISSAGA DELS PENA / PENYA

PENA (PENYA),  Benet. MÈTGE
N  en Vielha  Maridat damb Anna Maria Arjó, d’ Arres  Pair deth mètge Carlos 
Penya  Documentat en Aran des de 1685 enquia 1717 

PENYA ARJÓ,  Carlos. MÈTGE
N  en Arròs  Hilh deth mètge Benet Penya  Maridat damb Isabèl Anna Moga-Pont 
Abadia en 1720  Referenciat en Aran en 1720 

PENYA,  Père. MÈTGE
N  en Arròs  Pair deth mètge Josèp Penya  Referenciat en Aran des de 1634 
enquia 1667  Siguec desaconductat peth Conselh en 1667 

PENYA,  Josèp. MÈTGE
N  en Arròs  Hilh deth mètge Père Penya  Referenciat en Aran en 1661 e en 
1667  Siguec desaconductat peth Conselh en 1667 

* NISSAGA DELS PUYOL

PUYOL CALBETÓ,  Antòni.CIRURGIAN
N  en Vielha en 1795  Cirurgian romanciste d’un examen  Matriculat en Reiau 
Col legi de Cirurgia de Barcelona en 1814, as 19 ans  Revalidat en 1817  
Germà deth mètge Agustí Puyol  Maridat damb Antònia Vidal de Casau, non 
aueren hilhs  Encargat des visites as malauts militars der espitau de Sant Pèr de 
Casau  Documentat en Vielha des de 1817 enquia 1869  En 1833 ei regidor 
der Ajuntament de Vielha  En 1845 demane ara Acadèmia eth nomenament 
de Subdelegat de Medicina en Aran en tot subsituïr a Ramon Ademà  Non 
s’acceptec pas era sua prepausa, siguec nomentat Joaquim Escot  En 1819 
envie ua consulta tara Acadèmia de Medicina en relación a ua malautia de larinx 
amassa damb eth cirurgian Francesc Monlau e damb eth mètge Manuèl Vergés  
En 1869 hèc testament, as 76 ans, en tot deishar uns bens, sabates, mocadors, 
ua capa, dues casaques, dues armilhes, un chapèu, dues camises, e 50 liures 
araneses a un frair sòn que viu en França, Josèp Puyol, as sòns nebots Maria e 
Santiago les dèishe 100 liures araneses entre es dus, en tot nomentar eretièr de 
toti es sòns bens ath sòn frair, eth mètge Agustí Puyol, qu’auie compartit damb 
eth era conducta de Vielha, un coma cirurgian e er aute coma mètge-cirurgian 
en ans anteriors  
Morís en Vielha eth 18 de junh de 1869, de çò de Boya 
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PUYOL CALBETÓ,  Agustí. MÈTGE – CIRURGIAN 
Maridat damb Antònia Deó  Germà deth cirurgian Antòni Puyol  Documentat en 
Vielha en 1856, 1860  En 1869 ere viu en tot èster er eretièr deth sòn germà 

PUYOL ESCALA,  Agustí. MÈTGE – CIRURGIAN 
N  en Artiga de Lin, en 1813  En sòn expedient academic ditz que neishec 
en Vielha e en quaque lòc ditz que en Bagneres de Luishon més era realitat ei 
que neishec en Artiga de Lin a on es sòns pairs demorauen e atau ac ditz era 
sua partida de defunción  Hilh de Jaume Puyol e de Maria Escala  Matriculat 
en Reiau Col legi de Medicina e Cirurgia de Barcelona en 1832  Revalidat de 
cirurgian sangnador en 1835  Hec es practiques de cirurgian damb eth sòn oncle 
Antòni Puyol  En 1844 ei bachelièr de medicina e en 1846 licenciat en medicina  
Residic en Vielha e dempús en Montcorbau a partir de 1839  Autor deth trabalh 
Por cuántos métodos se introducen los medicamentos en el cuerpo? Morís en 
Vielha eth 2 de març de 1901, ère de çò deth “Mètge Puyol”  

* NISSAGA DELS RODÉS

RODÉS RIMONT, Antòni. CIRURGIAN
N  en Escunhau eth 13 d’octobre de 1807  Cirurgian de tresau classa, sangnador  
Hilh de Vicens Rodés e de Maria Rimont  Germà deth cirurgian Pau Rodés  
Matriculat en Reiau Col legi de Cirurgia de Barcelona en 1835  Revalidat en 
1838  Maridat damb Maria Laurens Mirat, de Escunhau  Exercic en Taüll a on ei 
documentat en 1840 e 1843 

RODÉS RIMONT, Pau. CIRURGIAN
N  en Vielha eth 27 de deseme de 1812  Cirurgian de dusau classa  Hilh de 
Vicens Rodés e de Maria Rimont  Germà deth cirurgian Antòni Rodés  Matriculat 
en Reiau Col legi de Cirurgia de Barcelona en 1841  Graduat en 1853 

* NISSAGA DELS ROMEBA

ROMEBA BORDES, Joan. CIRURGIAN
N  en Canejan eth 8 de gèr de 1758  Cirurgian romanciste d’un examen  Hilh 
de Matèu Romeba e de Maria Bordes, de Canejan  Pair des cirurgians Francesc 
Romeba e Joan Romeba e pair-senhèr de Josèp Romeba  Matriculat en Reiau Col 
legi de Cirurgia de Barcelona en 1784  Graduat en 1791  Maridat damb Maria 
Medan Sanglada en Les en 1795  Aueren cins hilhs e ua hilha  Documentat en 
Aran des de 1795 enquia 1829  Morís en Canejan eth 3 de junhsèga de 1829 

ROMEBA MEDAN, Antòni Francesc. CIRURGIAN
N  en Canejan eth 21 de junhsèga de 1799  Cirurgian romanciste  Hilh deth 
cirurgian Joan Romeba Bordes e de Maria Medan  Germà deth cirurgian Joan 
Romeba  Pair des cirurgians Francesc Josèp e Josèp Romeba Romeba e der 
estudiant Joan Romeba  Matriculat en Reiau Col legi de Cirurgia de Barcelona 
en 1818  Graduat en 1824  Maridat en Canejan en 1822 damb Teresa Vidala 
Romeba Bacaria, que morís, veuda, en 1876  Aueren un hilh, Manuèl, que 
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siguec prebère, er aute hilh cirurgian  Documentat en Aran des de 1822 enquia 
1873  Morís en Canejan eth 7 de junh de 1873  I a correspondencia sua damb 
era Acadèmia de Barcelona en relacion a ua sospita d’intrusisme e en relacion a 
ua petición deth cirurgian Francesc Bacaria 

ROMEBA MEDAN, Joan. CIRURGIAN
·N  en Canejan eth 22 de gèr de 1811  Cirurgian de tresau classa  Hilh deth 
cirurgian Joan Romeba Bordes e de Maria Medan  Germà deth cirurgian Antòni 
Francesc Romeba  Matriculat en Reiau Col legi de Cirurgia de Barcelona en 
1839  Graduat en 1843  Habilitat de dusau classa en 1867  Exercic en San 
Mateo de Gállego (Saragossa) 

ROMEBA ROMEBA, Francesc Josèp. CIRURGIAN
N  en Canejan eth 29 de deseme de 1835  Hilh deth cirurgian Antòni Francesc 
Romeba Medan e de Teresa Vidala Romeba  Germà deth tanben cirurgian Josèp 
e de Joan Romeba Romeba  Cirurgian sangnador  Graduat en 1859  Maridat 
damb Antònia Arnaut, de Tírvia (Pallars Sobirà)  Exercic en Barruera e Boí en 
1861-1862 

ROMEBA ROMEBA, Joan. ESTUDIANT DE CIRURGIAN
N  en Canejan eth 14 d’octubre de 1826  Hilh deth cirurgian Antòni Francesc 
Romeba Medan e de Teresa Vidala Romeba  Germà des cirurgians Francesc 
Josèp e Josèp 

ROMEBA ROMEBA, Josèp. CIRURGIAN
N  en Canejan eth 23 de mai de 1833  Cirugian sangnador  Hilh deth cirurgian 
Antòni Francesc Romeba Medan e de Teresa Vidala Romeba  Germà deth tanben 
cirurgian Francesc Josèp e de Joan Romeba Romeba  Revalidat en 1860  

* NISSAGA DELS SAFONT

SAFONT PEREMARTÍ,  Francesc. CIRURGIAN
N  en Bossòst eth 28 d’octubre de 1725  Maridat damb Ròsa Cau  Pair de Blai, 
Tomàs e Joan Safont Cau  Documentat en Bossòst des de 1764 enquia 1789  
Morís en Bossòst er 1 de gèr de 1789 

SAFONT CAU, Joan.ESTUDIANT DE CIRURGIAN
N  en Bossòst  Hilh deth cirurgian Francesc Safont Peremartí  Germà de Blai e 
Tomàs  Matriculat de cirurgian romanciste en 1791 

SAFONT CAU, Tomàs. CIRURGIAN
N  en Bossòst eth 26 de gèr de 1768  Hilh deth cirurgian Francesc Safont 
Peremartí  Germà de Blai e Joan  Exercic era cirurgia 

SAFONT CAU, Blai. CIRURGIAN?
N  en Bossòst  Encara que se mencione coma cirurgian en 1796 en Bossòst e 
enes referències des libres parroquiaus, en sòn maridatge e enes registres des sòns 
hilhs en tot consultar eth sòn expedient se reflectís que se matriculèc de cirurgian 
romanciste en 1778 més en 1792 siguec suspenut e expulsat des estudis  Hilh 
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deth cirurgian Francesc Safont Peremartí  Germà de Joan e de Tomàs  Maridat en 
1794 en Bossòst damb Maria Agneti Bordes, hilha deth mètge Andrèu Bordes, 
que moric as 60 ans en 1830, aueren un hilh en 1796 e ua hilha en 1798  

SAFONT BORDES, Andrèu.CIRURGIAN
N  en Bossòst eth 10 de març de 1794  Cirurgian romanciste  Hilh deth cirurgian 
Blai Safont Cau e de Mª Agnetis Bordes  Matriculat en 1816  Revalidat en 1822  
Exercic en Bossòst  Morís solter eth 13 de seteme de 1829 

* NISSAGA DELS VIDAL-RODÉS

VIDAL,  Bartomèu. CIRURGIAN
N  en Escunhau  Maridat damb Anna Maria Rodés en 1701  Aueren cinc hilhs e 
ua hilha  Pair deth cirurgian Francesc Vidal Rodés  Documentat en Aran des de 
1682 enquia 1730  Morís en Vielha eth 15 de gèr de 1732 

·VIDAL RODÉS,  Francesc. CIRURGIAN
·N  en Vielha en 1712  Hilh deth cirurgian Bartomèu Vidal e Anna Maria Rodés  
Maridat damb Joana Ladevesa Perales en 1753, aueren dus hilhs  Documentat 
en Aran des de 1735 enquia 1743  Morís en Vielha eth dia prumer d’hereuèr de 
1752 

* NISSAGA DELS VIDAL-SALA-ESPAÑA

VIDAL SANGERMÉS,  Agustí. MÈTGE
N  en Escunhau eth 2 d’abriu de 1747  Matriculat en Òsca en 1770  Graduat 
en medicina en 1771  Revalidat en 1772  Maridat damb Ròsa Sala Vergés, 
de Betren, que morís, veuda, en Vielha en 1825 as 82 ans  Pair deth cirurgian 
Antòni Vidal Sala e pair-sénher deth cirurgian Agustí Vidal España 

VIDAL  SALA,  Antòni. CIRURGIAN
N  en Betren eth 3 d’abriu de 1777  Cirurgian romanciste  Hilh deth mètge 
Agustí Vidal Sangermés e de Ròsa Sala  Pair deth cirurgian Agustí Vidal España  
Matriculat en 1804  Revalidat en cirurgia en 1815  Morís en Arties, veude, eth 
14 de març de 1834 e nomente eretièr universau ath sòn hilh Agustí Vidal “si 
se retira a esta de Arties”, se non ei atau nomente eretièra ara sua hilha Ròsa 

VIDAL ESPAÑA,  Agustí. CIRURGIAN 
N  en Arties en 1802  Cirurgian romanciste  Hilh deth cirurgian Antòni Vidal Sala 
e de Antònia España  Arrèhilh deth mètge Agustí Vidal Sangermés  Matriculat en 
1824  Licenciat en cirurgia en 1828  Designat eretièr per sa pair se retiraue a 
víuer en Arties 
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NISSAGUES D’APOTECARIS / FARMACÈUTICS  A LA VALL D’ARAN  
SEGLES XVII-XIX

RIERA SOCASAU, Joan Carles

RESUM: Es presenten en aquest treball les nissagues familiars d’apotecaris / farmacèutics 
que van néixer a la Vall d’Aran fins a l’any 1900  No necessàriament tots ells van 
exercir a Aran  Constitueixen pràcticament la totalitat, amb alguna excepció aïllada, 
dels apotecaris / farmacèutics aranesos, mostra de la familiaritat en aquesta professió 

PARAULES-CLAU: Nissagues  Vall d’Aran  Apotecaris  Farmacèutics  Segles XVII – XIX 

RESUMEN: Se presentan en este trabajo las sagas familiares de apotecarios / 
farmacéuticos que nacieron en la Vall d’Aran hasta el año 1900  No necesariamente todos 
ellos ejercieron en Aran  Constituyen pràcticament la totalidad, con alguna excepción 
aislada, de los apotecarios / farmacéuticos araneses, muestra de la familiaridad en esta 
profesión  

PALABRAS-CLAVE: Sagas  Vall d’Aran  Apotecarios  Farmacéuticos  Siglos XVII – XIX 

INTRODUCCIÓ

Si bé en les professions es tendeix a seguir, en moltes ocasions, un patró d’herència 
de pares a fills en el cas dels apotecaris / farmacèutics aranesos aquest patró 
es fa encara més visible  En analitzar les nissagues d’apotecaris / farmacèutics 
es troben famílies amb llaços clars de familiaritat que queden recollits en els 
llibres consultats però en altres ocasions no es fa menció explícita d’aquesta 
familiaritat, si bé en aquests últims casos, al comprovar el lloc de naixement 
no queda cap dubte sobre aquesta relació  Les nissagues que es presenten 
constitueixen pràcticament la totalitat d’apotecaris / farmacèutics aranesos fins 
a 1900  Queden alguns casos aïllats, pocs, que no estan recollits en el present 
treball  Les referències de cada una de les entrades es fan en aranès al ser així 
redactades per tal de formar un diccionari aranès del personal sanitari que està 
en elaboració; amb tot i això no pensem que existeixi cap dificultat en la seva 
interpretació  

NISSAGA DELS ARJÓ

ARJÓ DE MIGUEL, Pau
Apotecari de Vielha  Hilh deth mètge Victorià Arjó e de Marianna De Miguel  Pair 
de Pau Arjó Garés  Maridat eth 21 de deceme de 1676 damb Jeronima Garés, 
que morís en 1695 en tot èster enterrada ena glèisa de Santa Maria de Mijaran  
Se maride eth madeish dia que sa pair e possiblement era sua hemna e era deth 
sòn pair son familha  Documentat en Vielha des de 1676 enquia 1703  Cònsten 
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dus hilhs, en 1680, Pau Arjó Garés, apotecari, e ua hilha en 1683  Aucopèc 
cargues politics en Aran 

ARJÓ GARÉS, Pau.
Apotecari de Vielha  N  en Vielha en 1680  Hilh der apotecari Pau Arjó De Miguel 
e Jeronima Garés, arrèhilh deth mètge Victorià Arjó  Maridat damb Clara España, 
mòrta en 1744 en tot èster enterrada ena capèla deth Rosèr dera glèisa de 
Sant Miquèu de Vielha  Aueren quate hilhs e quate hilhes, es prumers bessons  
Documentat en Vielha des de 1707 enquia 1720 

ARJÓ, Anton. 
Apotecari de Vielha  Documentat en 1801 e en 1810 en èster testimòni de nòces 
en Vielha 

ARJÓ, Dionís. 
Apotecari de Vielha  Documentat en 1712 e 1720  Maridat damb Matilde 
España  Aueren tres hilhs  

NISSAGA DELS BLANCH

BLANCH,  Jaume. “Major”
Apotecari de Vielha  Documentat des de 1711 enquia 1726  Maridat damb 
Llorença España, aueren un hilh en 1717  Pairin d’un hilh de Jaume Blanch  
Darrèra referencia en 1743  Morís en Vielha en 1780 

BLANCH,  Jaume Joan
Apotecari de Vielha, çò de Nart  “Mestre Apotecari”  Titolat en seteme de 1739 
per Tomàs Clarasó, lòctinent deth Protòmedicat  Maridat damb Ròsa Aner  
Documentat en 1743  Morís en 1786 en Vielha  Possiblement hilh der anterior 

BLANCH ANER,  Antòni
N  en Vielha  Hilh der apotecari Jaume Blanch e de Ròsa Aner  Practiquèc damb 
Joan Gorguí en Barcelona en 1773 e 1774 e damb Josèp Comas Ferrer, tanben 
Barcelona, en 1775 e 1776  Documentat des de 1785 enquia 1795, apotecari 
de Vielha, en tot èster pairin d’un mainatge 

BLANCH ANER,  Ignasi
N  en Vielha  Apotecari de Vielha  Hilh der apotecari Jaume Blanch e de Ròsa 
Aner  Germà der apotecari Antòni Blanch  Practiquèc damb Josèp Comas Ferrer 
en Barcelona en 1765 e 1766 

BLANCH,  Manuèl
Documentat en Vielha en 1823 enquia 1830  Conductat en 1830 amassa damb 
Josèp Forga  Alcalde de Vielha en 1823

BLANCH,  Antòni
Documentat en 1662, apotecari de Vielha 
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NISSAGA DELS CIRAT

CIRAT,  Antòni
Documentat en 1759 e en 1762 en Vilac coma “apotecarius”  En 1768 ei 
testimòni deth testament de Madalena Arjó, tresau hemna deth mètge Fèlix De 
Miguel  Morís en Vilac eth 4 d’abriu de 1786  Possiblement ei eth madeish Antòni 
Cirat examinat per Antòni Pla en 1786  Ena visita de 1774, en octubre, per Pere 
Cornago, considerèc era sua botica força mau condicionada de medicaments  

CIRAT SAMBEAT,  Joan
N  en Vilac  Hilh der apotecari Antòni Cirat  Practiquèc damb Ignasi Francesc 
Ameller en Barcelona de 1789 a 1791 

CIRAT,  Joan
N  en Vilac  Apotecari  Examinat per Sebastià Creagh, lòctinent deth Protòmedicat, 
en mai de 1729 

CIRAT / SIRAT,  Père Joan
N  en Vilac  Documentat en 1731 coma apotecari de Vilac  Documentat en Aran 
en 1749 e 1751  Morís en Vilac 

NISSAGA DELS FORGA

FORGA ARJÓ,  Joan Batista
N  en Garòs  Pair der apotecari Antòni Forga Arjó  Apotecari de Vielha documentat 
des de 1782  Darrèra referéncia en 1801  Possiblaments ei eth madeish que 
Joan Baptista Forga, neishut en Es Bòrdes qu’eth 14 de hereuèr siguec suspenut 
en examen entà exercir “el seu art” e aprovat eth 22 de gèr de 1773 per Pere 
Güell, lòctinent deth Protòmedicat  Ena visita dera sua botica en Vielha en 1774 
hèta per Pere Cornago se considere qu’ei mau provedida de medicaments  

FORGA ARJÓ,  Antòni
N  en Vielha ath torn de 1774  Hilh deth tanben apotecari Joan Baptista Forga  
Practiquèc en Barcelona damb Joan Sabater Ferrer des de 1789 enquia 1791 
e dempús damb Gaietà Marrugat Miret en 1796  Titolat en agost de 1796 per 
Gaspar Balaguer, lòctinent deth Protòmedicat  Conductat en Es Bòrdes coma 
“Mestre Apotecari” damb era botica en Benós a on residie eth “Fadrí apotecari” 
Antòni Monge  Documentat en Vielha des de 1816 enquia 1840  En 1796 ei 
testimòni dera revalida deth mètge Miquèu Moga, testificant era autenticitat deth 
tanben testimòni eth métge Manuèl Vergés en tot arreconeishèr era sua signatura 
per auer dispensat diuèrsi medicaments ena botica de sa pair en Vielha 

FORGA,  Josèp
Farmaceutic de Vielha  Documentat en Aran des de 1832  Provedie de 
medicaments ar Espitau de Sant Pèr de Casau  Subdelegat de Farmacia deth 
partit de Vielha en 1842  I a un Josèp Forga, farmaceutic en Esterri d’Àneu en 
1845 

Nissagues d’apotecaris / farmacèutics  a la Vall d’Aran segles XVII-XIX
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NISSAGA DELS GALLART

GALLART,  Gabrièl
Apotecari de Bossòst  Titolat en octubre de 1739 per Tomàs Clarasó  Visitada era 
sua botica en octobre de 1774 per Pere Cornago, substitut deth lòctinent deth 
Protòmedicat la trobe mau provedida de medicaments  Auie botica en Bossòst  
Morís eth 7 d’agost de 1778 en Bossòst  Auec ua hilha que morís en 1800 

GALLART PEDARRÓS,  Bernardí
N  en Bossòst  Hilh der apotecari Antòni Gallart  Practiquèc ena botica de 
Francesc Pau Claret, en Barcelona, en deseme de 1800  

NISSAGA DELS MONGE

MONGE,  Ramon
Cònste qu’en 1671 auie ua botica en Salardú segontes era relación deth 
protòmedic Raimundo Monnar 

MONGE,  Antòni
Ena conducta de Antòni Forga en Es Bòrdes se le mencione en tot residir en 
Benós coma “fadrí apotecari”  Conductat en 1803 en Arròs 

MONGE,  Joaquim
Cònste coma “Profesor de Farmacia”  Documentat en Vielha des de 1843 enquia 
1846  I a un Joaquim Monge, farmaceutic en Esterri en 1854 e 1866  

MONGE,  Josèp
Exercís en Vielha  Documentat en 1842 

NISSAGA DELS PRADES

PRADES,  Josèp
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Maridat tamb Josefa Sala, que morís veuda en 
1799 en Arties  Pair der apotecari Josèp Prades Sala Examinat per Josèp Clarasó 
ei titolat en agost de 1749  Visitada era sua botica en octobre de 1774 per Pere 
Cornago, substitut deth lòctinent deth Protòmedicat e la troberen en dolentes 
condicions  En tot èster Prades ja vielh e empedit fisicaments, encara que “claro 
de potencias” Cornago le avertie qu’en tèrme de 15 dies prenesse un ajudant 
(mancebo) e qu’en un periòde de dus mesi reposèsse tot aquerò que li calie ena 
sua botica, jos pena de 6000 maravedies 

PRADES SALA,  Josèp
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Prades  Documentat coma apotecari 
d’Arties en 1798  Maridat damb Josefina Probaste neishuda en “Castilla” que 
morís en 1835, aueren un hilh en 1798  Exercic en Arties e Barruera 

PRADES,  Josèp
En 1833 se nomente un farmaceutic Josèp Prades d’Arties  Dilhèu ei eth madeish 
Josèp Prades neishut en Arties e maridat damb Joaquima De Miguel, de Vielha, 
que exercic en Barruera o dilhèu ei Josèp Prades Sala 

Joan Carles Riera Socasau

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 71-78, ISSN: 0213-0718



75

NISSAGA DELS SAFORCADA

SAFORCADA TURMO,  Baldomero
N  en Vielha  Pair de Manuèl Saforcada Ademá  Títol de farmaceutic en 1 de 
deseme de 1870  Proveïdor de medecines tara preson de Vielha en 1875, 1877, 
1879  En 1880 se trasladèc tà Barcelona  Colegiat en 1899 en Barcelona  Dauric 
era farmacia en Sant Martí de Provençals, ena Rambla deth Poble Nou en 1900 

SAFORCADA ADEMÁ,  Manuèl
Mètge e farmaceutic  N  en Vielha eth 21 de noveme de 1877  As tres ans anèc 
a víuer en Barcelona, en Sant Martí de Provençals, ena Rambla de Poble Nou 
nº 130, a on eth sòn pair auie ua farmacia  Licenciat en medicina en 1900, 
doctorat damb Premi Extraordinari en 1901  Era farmacia deth sòn pair auie 
de pasar tà un germà de Manuèl mès moric joen e Manuèl s’auec d’ocupar dera 
farmacia per açò estudièc farmacia  Licenciat en 1903, a on se doctorèc tanben 
damb Premi Extraordinari  Mètge forense de Barcelona per oposición en 1906  
En 1923 obten era Catedra de Medicina Legau e Toxicologia dera Universitat 
de Barcelona  Se dediquèc ara medicina legau e psiquiatría forense  En 1925 
entrèc ena Reiau Acadèmia de Medicina damb eth discurs Valor de la necropsia 
en el diagnóstico obituario  Autor de nombroses publicacions, arrevirèc eth libre 
de Charles Vibert Medicina Legal e Toxicologia  Soci fundador dera Societat de 
Psiquiatria e Neurologia d’Espanha  Morís en Barcelona eth 29 de noveme de 
1968, as 91 ans 

NISSAGA DELS SALA

SALA,  Joan/Josèp
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Pair de Loís e Josèp Sala Prades  

SALA PRADES,  Loís
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Sala e germà deth tanben apotecari Josèp 
Sala Prades  Practiquèc damb Pau Anton Bertran Custó en Barcelona des de 
1779 enquia 1782  Titolat per Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat, en 1781 

SALA PRADES,  Josèp
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Sala e germà deth tanben apotecari Loís 
Sala Prades  Practiquèc damb Raimon Troch de Barcelona des de 1788 a 1791 
e dempús damb Josep Sabater enquia 1793 

SALA,  Francesc
N  en Vielha  Practiquèc damb Josèp Grau Bassas, en Barcelona des de 1839 
enquia 1843 

SALA,  Père
N  en Arties  Practiquèc en Barcelona, damb Pau Antòni Bertran Custó des de 
1747 enquia 1749  Titolat en 1781 per Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat  

SALA,  Père
Citat coma apotecari de Vielha en 1772  Possiblement ei eth madeish Père Sala 
neishut en Arties 

Nissagues d’apotecaris / farmacèutics  a la Vall d’Aran segles XVII-XIX
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NISSAGA DELS SALÍS

SALÍS,  Manuèl
Documentat en Salardú des de 1822 enquia 1837  Era sua veuda e es sòns 
tutors seguissen damb era botica en 1837 enquia 1841  Morís en Salardú en 
1837 

SALÍS,  Père Andrèu
Documentat coma “Apotecari” de Salardú en èster pairin en un batieg en Tredòs 
en 1753 

SALÍS CONSUL,  Isidre
N  en Salardú  Practiquèc damb Antòni Sala, de Barcelona, des de 1747 enquia 
1749  Examinat per Tomàs Clarasó en 1747  Visitada era sua botica de Salardú 
en 1774 la considèren mau provedida de medicaments  Documentat en Salardú 
en 1776 en tot èster pairin en un batieg 

SALÍS  CONSUL, Père
N  en Salardú  Practiquèc damb Josèp Ignasi Mollar Roig, en Barcelona, des de 
1750 enquia 1752  Examinat per Antòni Pla deth Protòmedicat en 1750  Auie 
botica en Esterri d’Àneu  Visitada era sua botica per Pere Cornago en octubre de 
1774 la considèren mau provedida de medicaments  Auec un hilh, Jaume Salís 
Gausiach, neishut en Esterri d’Àneu que tanben siguec apotecari 

SALÍS TERSA,  Isidre
N  en Salardú  Hilh der apotecari Isidre Salís  Practiquèc damb Josèp Ferrera 
Pascual en Barcelona des de 1781 enquia 1784  Titolat per Pere Güell, lòctinent 
deth Protòmedicat en 1789 

NISSAGA DELS TERSA

TERSA ESTRADA,  Ignasi
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Examinat per Sebastià Creagh, protomètge, e 
per Josèp Casanova, apotecari de Vilassar de Mar, registre eth sòn títol eth 3 de 
noveme de 1726 

TERSA CLARÓS,  Francesc
N  en Arties  Practiquèc damb Joan Guitart Soler en Barcelona en 1798 e 1799 

NISSAGA DELS TURMO

TURMO,  Antòni
Farmaceutic d’Es Bòrdes  Titolat en junh de 1755 per Antòni Pla, lòctinent deth 
Protòmedicat  Visitada era botica en octobre de 1774 per Pere Cornago, substitut 
deth lòctinent deth Protòmedicat, la troberen mau provedida de medicaments, e 
se li avertís que non crompe pas medicaments en França 
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TURMO VIDAL,  Josèp
Graduat en farmacia ena facultat de Ciències Médiques de Barcelona en 1844  
Conductat en Es Bòrdes en 1847  En cens de 1857-1860 apareish en Vielha, as 
30 ans, maridat damb Ròsa Aunós tanben de 30 ans e damb dues hilhes, Maria 
de 3 ans e Marialena damb un an  Damb eri viuie tanben Marianna Condó, de 
20 ans 

TURMO,  Manuèl
Conductat en Arròs en 1833 e 1835  

TURMO,  Pau
N  en Es Bòrdes  Apotecari o “Pharmacopolis” d’Es Bòrdes en 1792  Titolat per 
Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat en noveme de 1789  Maridat en hereuèr 
de 1792, veude, damb Vicenta Ardon 
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L’ENDOGÀMIA PROFESSIONAL ENTRE FAMÍLIES DE SANITARIS A LA CATALUNYA 
CENTRAL (SEGLES XVII-XIX)

PUJOL i ROS, Joan
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: En aquest treball presentem d’una manera abreujada tot un seguit de 
genealogies de sanitaris que van exercir a la Catalunya Central entre els segles XVII 
i XIX  Es complementa amb una sèrie d’arbres genealògics de diferentes families que 
ilustra d’una forma més gràfica  l’estudi 

Paraules clau: Endogàmia professional  Nissagues de sanitaris  Relacions de parentiu  
Catalunya Central  Sanitat segles XVII-XIX 

RESUMEN: En este trabajo presentamos de una forma abreviada una serie de 
genealogías de sanitarios que ejercieron en la Catalunya Central entre los siglos XVII y 
XIX  Se acompaña el estudio con la publicación de árboles genealógicos de diferentes 
familias que ilustra de una forma más gráfica el tema del estudio 

Palabras clave: Endogámia professional  Genealogias de sanitarios  Relaciones de 
parentesco  Catalunya Central  Sanidad siglos XVII-XIX 

INTRODUCCIÓ

L’endogàmia professional no és un tema exclusiu de les professions sanitàries  La 
influència gremial, als segles XVII, XVIII i fins a la primera meitat del segle XIX, 
es manifestava en tots els seus aspectes  A més a més de l’advocació al sant, 
el gremi tenia com a objectiu mantenir un nivell de preus i una bona qualitat 
de serveis, així com examinar els aspirants  Aquest corporativisme professional 
no tan sols valia per als sanitaris de Barcelona, sinó també per a totes aquelles 
poblacions on hi havia un gremi semblant (Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, 
Cervera, Vic i Manresa)  Això afavoria les relacions matrimonials entre membres 
de diferents famílies, amb la finalitat de mantenir els interessos econòmics, socials 
i moltes vegades polítics de l’època que, per sobre de tot, calia preservar  Amb la 
creació dels Reials Col·legis, aquest fet va continuar existint; era freqüent veure 
professors casats amb filles de figures destacades de la sanitat del seu temps  
També s’observen emparentaments de famílies de sanitaris, on l’àrea d’influència 
de l’exercici professional era molt proper, com l’exemple que presentem de la 
Catalunya Central  Altres vegades, l’origen d’algun membre de la nissaga influïa 
en el matrimoni entre un jove sanitari i la filla d’una família establerta, des de feia 
anys, en una altra població  Els matrimonis entre famílies de doctors en medicina, 
metges, cirurgians, apotecaris, adroguers i candelers de cera són, entre d’altres, 
l’exemple que presentem en aquest treball, on es vol donar una visió general de les 
relacions de parentiu entre nissagues de sanitaris a la Catalunya Central 

Gimbernat, 2018 (**) 70, 79-92

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg  79-92, ISSN: 0213-0718

ACTES DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA. Vic. Juny 2018



80

LA FAMÍLIA DENCÀS

Durant els segles XVII i XVIII, els protagonistes de la sanitat a la vila de Gironella 
(el Berguedà), van ser la família Dencàs  Oriünds d’Occitània, concretament del 
bisbat de Condom, com d’altres sanitaris d’aquesta època van establir-se per 
pobles i viles de la comarca  Entre els Dencàs, trobem documentats, en diferents 
generacions, vuit cirurgians i un metge que van exercir a Gironella  El primer 
cirurgià de qui tenim notícia, va ser Arnau Dencàs «serurgià del Regne de Fransa», 
documentat a mitjans del segle XVII  També el primer metge documentat a la 
vila, va ser de la família Dencàs, que va exercir a l’últim vicenni del segle

XVIII  A partir de l’any 1839, data de la mort de Joan Dencàs i Comas, darrer 
membre de la nissaga, no tornem a trobar el cognom Dencàs a Gironella  Sembla 
que la família va continuar exercint la cirurgia a les poblacions de Santpedor i 
Súria (el Bages) 

LA FAMÍLIA CANTALLOPS

A finals del segle XVIII i començaments del XIX, va establir-se a Gironella el 
metge Joan Cantallops i Montañà, el sisè d’una saga de metges originaris de la 
població veïna d’Olvan, que va donar professionals que van exercir en diferents 
poblacions del Berguedà  Com en el cas de la família Dencàs, tampoc hem trobat 
cap emparentament amb altres famílies de sanitaris de la comarca 

LA FAMÍLIA SASTRE-CASAS-DEVESA

Ja ben entrada la segona meitat del segle XVIII, la família Casas, oriünda de 
Barcelona, s’estableixen a la vila de Casserres  El primer membre d’aquesta 
nissaga, el trobem documentat l’any 1768: a Ignasi Casas i Vaixeras, doctor 
en Medicina, li va néixer una filla a la població berguedana de Casserres  A 
partir d’aquest moment, podem documentar a la vila fins a quatre generacions 
de metges d’aquesta família 

Ignasi Casas i Vaixeras, va maridar, l’any 1767, amb Maria Teresa Canals i de 
Morató, filla de l’apotecari de Berga, Jaume Canals i Segalés, que era cunyat del 
doctor en medicina, Josep Sastre  Jaume Canals i Segalés i Josep Sastre, estaven 
casats amb dues filles del doctor en medicina de Moià (el Moianès), Jaume 
de Morató  Amb aquest matrimoni, s’estableix una relació de parentiu entre les 
famílies Casas, Morató i Sastre 

A principis del segle XIX, un fill d’Ignasi Casas i Vaixeras, s’emparenta amb la 
família Devesa, metges originaris de Manlleu (Osona), i s’inicia una altra branca 
familiar  Per tant, a mitjan segle XIX trobem membres de la família Casas que 
exerceixen la medicina a Casserres i d’altres que ho fan a Vic, on a partir del 
matrimoni Casas-Devesa, s’havien establert 
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LA FAMÍLIA CLARÍS-GUIX-SASTRE

Ja des de la primera meitat del segle XVII, a Berga hi trobem establerta la família 
Clarís, que exercien la professió d’adroguers 

Una filla de Francesc Clarís, va maridar amb el doctor en medicina Joan Guix, 
iniciant una nova genealogia de sanitaris, els Guix i Clarís, mentre que el seu 
germà, Joan Clarís exercia la medicina a la vila de Berga  Eulàlia Clarís, en 
quedar vídua, va casar-se en segones núpcies amb el mestre cirurgià, Francesc 
Maisonada 

A finals del segle XVII, un fill del doctor en medicina, Joan Guix va casar-se amb 
la filla de l’adroguer de Berga, Joan Vilardaga, mentre que la seva germana, 
Eulàlia Guix va maridar amb l’adroguer de Berga Climent Sastre 

D’aquest matrimoni, van néixer l’apotecari Climent Sastre i Guix i el doctor en 
medicina Cristòfol Sastre i Guix que, en morir, l’any 1769, acabaria la genealogia 
de sanitaris d’aquesta  família 

LA FAMÍLIA CAVALLER-MAGRET-NIUBÒ

Pau Niubò i Alsina, apotecari de Casserres, és el primer sanitari de la família de 
qui tenim notícia  Una filla seva es va casar amb l’apotecari Climent Gavarrós i 
Carbonell, originari de la parròquia de Santa Eulàlia de Pardines, sufragània de 
Prats de Lluçanès (Osona), i va continuar la professió del seu sogre a la vila de 
Casserres  A mitjans del segle XVIII, un altre membre d’aquesta família, Francesc 
Niubò i Canudes, doctor en Medicina, va iniciar una saga de metges  i cirurgians 
que van exercir a Casserres fins a finals del segle XIX  Una filla seva, Maria, va 
casar- se amb el cirurgià de Gironella Ramon Canudes i Casòliva  Ja al segle XIX, 
entre d’altres, van exercir a Casserres els fills de Francesc Niubò i Canudes: Pau 
i Jaume Niubò i Riba, practicaven la medicina, mentre que el seu germà, Josep 
Niubò i Riba, era cirurgià 

La família Cavaller va establir-se a Casserres a finals del segle XVII  El primer 
cirurgià de qui tenim notícia és Josep Cavaller, que va morir a Casserres 
l’any 1730  A partir d’aquest moment, i fins a finals del segle XVIII, trobem 
documentats, en diferents generacions, fins a quatre cirurgians d’aquesta família 
exercint la cirurgia a Casserres  Un fill de Josep Cavaller, va casar-se amb la 
germana del cirurgià, Miquel Magret, emparentant-se així les dues famílies 

La família Magret, originaris de Sant Feliu Sasserra (el Bages), va establir-se a 
Casserres a mitjans del segle XVIII, molt probablement a partir del matrimoni 
de Miquel Magret, cirurgià, amb Rosa Planassogas, filla del notari Salvador 
Planassogas  També, com ja hem dit anteriorment, una altre filla seva, Manuela, 
va casar-se amb el cirurgià de Casserres, Josep Cavaller i Coll  A més, un altre 
membre d’aquesta família, Salvador Magret i Planassogas, va casar-se amb 
Maria Niubò i Canudes, cosina del doctor en medicina de Casserres, Francesc 
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Niubò i Canudes, emparentant les dues famílies  De la família Magret, hem pogut 
documentar tres generacions de cirurgians que exercien a la vila de Casserres 

LA FAMÍLIA BONELLS-PASCUAL-PEIX-LAPEYRA

Francesc Bonells, doctor en medicina, havia nascut a Berga (el Berguedà), on la 
seva família estava establerta com a mínim, des de finals del segle XVII  Casat 
amb la filla del cirurgià de la Pobla de Lillet, Josep Peix, exerceix professionalment 
a Olost (Osona), on li neixen dos dels seus fills, Jaume i Manuel 

Manuel Bonells i Peix, va casar-se amb Teresa Pascual i Campo, filla del 
doctor en Medicina de Sallent Francesc Pascual i germana dels metges Antoni 
i Josep Pascual i Campo  El matrimoni s’establí a la població veïna de Borredà 
(Berguedà), on els trobem documentats entre 1772 i 1813  En aquesta població 
berguedana van néixer dos dels seus fills: Josep Bonells i Pascual i una germana, 
que maridarà amb el cirurgià Cosme Lapeyra, fill de Pere Joan Lapeyra, cirurgià 
establert a Alpens (Osona)  Amb aquest matrimoni es crea una relació de parentiu 
entre la família Lapeyra i la família Bonells 

Antoni Pascual i Campo va casar-se amb Maria Solà; d’aquest matrimoni va 
néixer l’apotecari d’Olost (Osona) Antoni Pascual i Solà, casat amb Froilana 
Herbada i Velasco  Jaume Bonells i Peix, estudià medicina a Cervera i, després 
de doctorar-se, va guanyar per oposició una plaça a l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona  Bonells inicià, a partir d’aquest moment, una gran labor científica 
a Catalunya i el seu contacte amb el Berguedà i la comarca d’Osona es va limitar 
a l’aspecte familiar  A cavall entre Madrid i Barcelona, va realitzar una gran tasca 
mediadora des de la Cort  La seva posició privilegiada de metge de cambra dels 
Ducs d’Alba va possibilitar tot un seguit de relacions que, de ben segur, van 
afavorir els interessos corporatius catalans  Entre els interlocutors de Bonells 
a Madrid, cal destacar a Miquel Bernades i Mainader, que fou qui propicià el 
viatge de Jaume Bonells a la Cort  Miquel Bernades va néixer a Puigcerdà (la 
Cerdanya) i va maridar amb una filla de l’apotecari de Berga, Francesc Claris  
També una filla de Jaume Bonells, va casar-se amb Rafael Costa de Quintana, 
catedràtic del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona  Aquesta unió matrimonial, 
fruit del prestigi de Bonells, pretenia assegurar, molt probablement, el nivell 
social, econòmic i professional de la família 

LA FAMÍLIA STORCH-JUNQUET-DESUMBILA

Trobem la família Storch establerta a Naüja (l’Alta Cerdanya), a principis del 
segle XVII  Isidre Storch i Abel, cirurgià, està establert a Berga a la primera meitat 
del segle XVII, després de maridar amb una filla del cirurgià de Gironella, Jacint 
de Oleran i de Bicuna  A partir d’aquest moment la família crearà un teixit social 
a Berga, fruit de diverses unions matrimonials amb sanitaris de la comarca i de 
fora, que li reportarà un gran prestigi social i professional, convertint-se en una 
de les nissagues de sanitaris més importants de la seva època 
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El matrimoni Storch i de Oleran va tenir cinc fills: Isidre, Francesc, Manuel i 
Tomàs, tots cirurgians, i Bonaventura, fills de Berga  Bonaventura Storch i de 
Oleran, va maridar amb Tomàs Junquet i Brusi, cirurgià de Prats de Molló (el 
Vallespir), iniciant una altra nissaga de sanitaris a Berga: els Junquet i Storch  
D’aquest matrimoni van néixer dos cirurgians, Isidre i Tomàs Junquet i Storch  
Una seva germana, Joana Junquet i Storch, va casar-se amb el cirurgià Francesc 
Desumbila i Panicot, emparentant-se així amb la família de cirurgians  Desumbila, 
també originaris de Prats de Molló i  que, molt probablement, ja es coneixien 
abans d’establir-se a Berga 

Un dels membres de la família Storch, Josep Storch i Pla, es convertirà en 
un berguedà il·lustre, mentre que una seva germana, Maria Storch i Pla, es 
casa amb el fill de l’apotecari de Berga, Antoni Sastre  D’aquest matrimoni, va 
néixer el metge militar, Antoni Sastre i Storch  Podem arribar a comptar fins a 
deu membres de la família Storch que estan emparentats amb sanitaris i que 
acabaran exercint les seves professions a Berga i comarca 
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L’HOSPITAL DE VIELHA  DE SANT NICOLAU DELS PONTELLS 
ELS SEUS CONTRACTES D’ARRENDAMENT EN LA PRIMERA MEITAT DEL S. XIX. 

RIERA SOCASAU, Joan Carles; MIRALLES BACETE, Remei;  
RIERA MIRALLES, Ferran

RESUM: Es presenta l’evolució i els canvis soferts a l’Hospital de Sant Nicolau dels 
Pontells, situat a la cara sud del port de Vielha, a la primera meitat del segle XIX, 
les clàusules dels contractes d’arrendament i els seus canvis a través dels diferents 
contractes així com l’equipació que devia tenir, incloent-hi la farmaciola 

PARAULES-CLAU: Hospital de Sant Nicolau  Port de Vielha  Arrendament 

RESUMEN: Se presenta la evolución y los cambios sufridos en el Hospital de Sant 
Nicolau dels Pontells, situado en la cara sur del puerto de Vielha, en la primera mitad 
del siglo XIX, las cláusulas de los contratos de arrendamiento y sus cambios a través 
de los diferentes contratos así como la equipación que debía de tener, incluyendo la 
farmaciola 

PALABRAS-CLAVE: Hospital de Sant Nicolau  Puerto de Vielha  Arrendamiento  

INTRODUCCIÓ

L’Hospital de Sant Nicolau dels Pontells està situat en un punt estratègic, just a 
l’inici del port de Vielha, si s’arriba des de la Ribagorça o al seu acabament si 
la sortida es fa des de la Vall d’Aran  Fundat el 1192 per Alfons II, va ser posat 
sota l’advocació d’aquest sant i va gaudir de la protecció reial durant els sègles 
posteriors, en 1259 Jaume I confirma els seus privilegis amb “La nostra especial 
guiatge i protecció”  L’any 1570 l’Hospital passà a ser propietat de la vila de 
Vielha i administrat pel seu Consell  Es tracta d’un dels pocs hospitals que resten 
en peu al Pirineu Central mantenint, amb alguna reforma, la seva estructura 
original  Sant Nicolau no va ser únicament un lloc de refugi i acollida, va ser 
un lloc a on se celebraven festes, matrimonis, baptismes i enterraments  Entre 
1689 i 1800 s’hi varen celebrar quatre matrimonis, tretze baptismes i dotze 
enterraments, que fins a 1734 es feien a l’interior de l’església  En aquest treball 
es presenta la seva evolució a la primera meitat del segle XIX en funció dels seus 
contractes d’arrendament 

ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT

L’Ajuntament de Vielha atorgava en subhasta l’arrendament de l’Hospital, que 
es feia cada quatre anys, sempre iniciant l’arrendament el dia de Pentecostès  
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L’arrendador tenia uns deures i uns drets que podien anar canviant contracte 
rere contracte  I és a partir d’aquests contractes que es pot anar veient la seva 
transformació, tant pel que fa a estructures com amb la incorporació de noves 
clàusules  S’estudien els contractes realitzats partir de 1820 fins a 1848, 
conservats als llibres d’acords de Vielha dipositats a l’Arxiu Istoric Generau 
d’Aran, tots ells redactats en català   L’acte oficial per designar l’arrendatari o 
hospitaler es duia a terme a la Casa Capitular de Vielha, a on es convocava als 
membres del Consell, Cònsols i Prohoms  També s’arrendaven, en contracte a 
part, les muntanyes que envoltaven l’Hospital  A mesura que passen els  anys les 
clàusules dels contractes s’anaven ampliant i retocant, si bé els dels anys 1844 i 
1848 són pràcticament idèntics  Tots ells tenien com a punt primer del contracte 
la clàusula que deia “Que la Vila se reserva la elecció del arrendatari de tots los 
que seran Dients en lo present arrendament” 

Les despeses que feia l’arrendatari per compte de l’Ajuntament quedava aquest 
compromès a pagar-li cada any 

S’exposen a continuació les clàusules agrupades per temàtiques

CONTRACTE

Es feia per quatre anys, iniciant el dia de Pentecostès de l’any següent a la seva 
signatura  L’hospitaler no podia traspassar l’arrendament a ningú altre i havia 
de pagar als Cònsols i Secretari deu rals a cadascú d’ells i al Secretari el salari 
de fer el contracte d’arrendament en 1820, en 1835 ja ha de pagar “sis duros 
als Consols” i en 1839 són “dos pesetas” a cadascú dels Cònsols i al Secretari i 
pagar també “sis duros per lo que lo Ajuntament disposara”  

El pagament de l’arrendament es feia en tres terminis, el primer a tornar de la 
Fira de Salàs de Pallars, el segon per St  Joan i el tercer per la festivitat de Tots 
Sants 

A partir de 1839 hi ha una nova clàusula que si l’arrendatari no paga l’arrendament 
en els terminis acordats l’Ajuntament podrà “expoliarlo” de dit arrendament i 
demanar-li el “menoscabo” que es traurà del nou arrendament 

Als contractes fets en 1844 i 1848 s’afegeix que l’hospitaler no pot demanar cap 
reducció en el preu del contracte d’arrendament 

També té l’obligació de pagar les despeses dels delegats de l’Ajuntament que 
aniran a rebre l’Hospital i entregar-lo al nou arrendatari 

A partir de l’arrendament de 1824 ha de tenir una còpia literal del contracte 
per mostrar a qualsevol que no estigui d’acord amb algun dels pactes fets entre 
l’arrendatari i l’Ajuntament  Aquesta còpia li farà el Secretari i haurà de pagar-la 
l’hospitaler 

Si bé als contractes inicials queden reflectides les obligacions és a partir del 
contracte de l’any 1828 quan queden establertes les multes que ha de  pagar 
l’hospitaler en cas de no complir alguna de les clàusules dels contractes 
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L’Ajuntament no tenia cap deure en relació al contracte si l’arrendatari havia 
d’abandonar l’Hospital per contratemps o per guerra, excepte en el cas de “pesta 
o per crema de dit Hospital”, sempre que la crema no fos per culpa seva, de 
la seva família o dels seus criats  Però el gener de 1842 l’hospitaler Carlos 
Sirat presenta els danys i despeses que li varen ocasionar l’any 1840 les tropes 
carlistes i l’Ajuntament decideix, per unanimitat, pagar-li del fons del Comú a 
compte de l’arrendament dos dobles de quatre 

DESPESES A PAGAR CADA ANY “A MÉS DEL PREU”

En els contractes quedava establert un pagament cada any que constava com a 
pagament que “oferira donar de present”  L’any 1820 era de “sis dobles d’or”, 
en 1828, en aquesta ocasió en un únic pagament, “dotze dobles de quatre”, en 
1832 són “tres dobles” cada any, en 1836 “sis dobles d’or” cada any “per lo que 
la Vila botará” i en 1840 ja són “vint dobles de cuatre de present” 

L’any 1840 i posteriors queda obligat l’arrendatari a pagar “lo setsé acostumat a 
rahó de mitja pesseta” i també és a partir d’aquest any que té de pagar “lo subsidi 
de Comerç”, que és de vint duros cada any d’arrendament 

ARRENDATARIS

1820 – 1824:  Cosme Morello, que també ho era a l’anterior contracte

1824 – 1828:  Sebastià Calbetó 

1828 – 1832:  Sebastià Calbetó 

1836 – 1840:  Josep Sanjuan 

1840 – 1844:  Carlos Sirat 

1844 – 1848:  Carlos Sirat 

1848 – 1852:  Josep Anglada 

OBLIGACIÓ EN ELS DIES FESTIUS I ASSENYALATS

Santa Quitèria

El dia de Santa Quitèria, 22 de mai, els pobles d’Aran i els de Ribagorça s’ajunten 
encara avui a l’Hospital de Sant Nicolau i es reparteix la “Caritat”, pa, formatge 
i vi  Aquesta “Caritat” ja quedava també reflectida als contractes d’arrendament  
I l’arrendatari quedava obligar a fer aquesta “Caritat” que si bé als contractes 
inicials quedava explícit que havia de donar “quatre cantres de vi, dos galins de 
pa en blat i deu lliures de formatge”, en 1824 eren en relació al pa “quaranta 
lliures pa moreno” i a partir de 1832 queda registrat que són “sinch cantres de 
vi, vingt galins de pa pastat y quince lliures formatge”  

L’Hospital de Vielha  de Sant Nicolau dels Pontells els seus contractes d’arrendament en la primera    

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg  93-104, ISSN: 0213-0718



96

Però també tenia obligacions amb els Cònsols i Prohoms i tots aquells que hi 
anaven en representació de l’Ajuntament, l’arrendatari havia d’assumir ell les 
despeses que ocasionaven tant els anomenats per la Vila com les seves cavalleries  
i que si bé al principi no podien convidar ells a ningú a la festivitat  en 1823 ja 
podien fer-ho, però l’any 1832 i successius havia de  pagar la Vila “una peseta” 
per cada convidat 

Tenia també l’obligació l’arrendatari de donar als representants de l’Ajuntament 
que anaven a la processó el dia de Santa Quitèria una “migera de vi, carn o peix 
i el pa necessari” per tornar pel port a Vielha i una “Carrega de vi a utilitat de la 
Vila”  Els contractes posteriors a 1823 ja no fan comentaris del peix, únicament 
de la carn  

Sant Miquel i Sant Nicolau.

Els dies de les festivitats de Sant Miquel i Sant Nicolau haurà de pagar vint duros 
cada any per cadascuna de les festivitats,  “a utilitat de la Vila” 

Dia del Bedial del Port.

Aquest dia especial, ja referit al contracte del 1820 es va mantenint als contractes 
successius fins a 1840, era el dia dedicat a arreglar “compondre” el camí del 
port  Aquest dia anaven a Sant Nicolau un membre del Consell de Vielha, un 
Prohom i el traginer que els portava a lloms de cavallerisses  Tenia l’hospitaler 
que pagar la despesa als que hi anaven i pagar cada any “per compondre dit 
Port” dues ovelles “de les millors de la Carniceria”, cent vint-i-sis lliures de pa 
moreno i vuit càntares de vi  Al contracte de 1828 s’afegeix que ha de pagar al 
traginer que anava amb el Cònsol i el Prohom de Vielha quatre pessetes pel jornal 
dels dos matxos, i també queda afegit que si per contratemps no es podia fer el 
Bedial, quedava compromès l’arrendatari a pagar onze duros als Srs  de la Vila 
que faran servir “per la composició de dit Port”  A partir de 1840 l’arrendatari 
ha de pagar dotze duros cada any i prou “en lloc del vedial que se acostumava 
anualment”, i que es destinarien per arreglar el camí del port o per allò que 
l’Ajuntament volgué 

ALMOINA

L’hospitaler tenia obligat donar “la Almoina a los Religiosos, Pelegrins y Pobres 
pasatjants”, tal com s’havia fet sempre 

MANTENIMENT DE L’HOSPITAL I QUADRES

L’hospitaler tenia l’obligació de tenir nets els estables del bestiar, “sens donar 
lloch a queixes sobres este particular” 

Tenia que “retetar”, es a dir remetre les lloses de les teulades que faltaven de 
totes les cobertes de l’hospital, església, bordes, pallers i de tots els edificis, així 
com repassar els “penals, costanas” i també les parets dels prats  Al contracte de 
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1819 també té l’obligació d’arreglar la Mola del molí, tant de cobertes com tot lo 
demés i també posar teules als dos “trampos” que es troben coberts de taules en 
les bordes  I tot a la seva costa 

Obligat a obrir el Barranc de la Gerbosa quan s’hagi tancat pels despreniments 
de roques  

Arreglar el camí des del primer marrec del Pla de l’Espona fins a la Peira Xispau  
I en temps de passatge per alguna fira serà obligat de netejar i obrir el camí amb 
les mules, pales i aixades 

Mantenir la Palanca contínuament en bon estat 

Existeix una clàusula a tots els contractes que fa menció al risc d’incendis  
L’hospitaler no podia cremar teia, la fusta resinosa del pi, excepte a la cuina i en 
cap cas ho podia fer a la resta de les dependències de l’Hospital, fins i tot baix 
multa de cinc lliures    

L’any 1836 l’hospitaler havia de netejar el prat anomenat de Casa del Hospital de 
la zona que va deixar l’aiguat, el 1842 se li va pagar a l’arrendatari quatre dobles 
de quatre per extreure totes les pedres, amb l’ajut d’un parell de bous, d’aquest 
prat i tota la terra que hi deixà l’aiguat 

HOSPEDATGE

En els contractes queden recollits les condicions de l’hospedatge, tant pel bestiar 
com per les persones que buscaven aturar-se a l’Hospital abans d’emprendre la 
pujada del port o per aquells que sorpresos pel temps buscaven refugi  

Ja des de 1820 s’estableix que no pot vendre el pa “tant blanch com moreno” 
sinó al mateix preu que es ven a la fleca de Vielha 

El preu del menjar queda reflectit a partir de 1824, no podrà cobrar més que 
“una peseta per Escot” per entaular-se els “pasatjants”, aquest preu es manté 
fixo tots els anys, amb una multa de cinc lliures si no ho fa així  En el cas que 
algú vulgui menjar més carn o pa o beure més vi no li podrà cobrar més que al 
preu que vagin aquests queviures a Vielha, si bé a partir de 1832 s’especifica que 
pagarà la carn a raó de tres sous de plata amb l’obligació per part de l’hostaler 
de deixar, sense cap cost, les “grahelles y pahelles necesarias”, així com el foc 
per fer-la 

Obligat a donar “la llum o oli o candela amb llanterna” als traginers que vulguin 
donar palla o herba al bestiar tant a la nit com a la matinada 

No pot cobrar cap preu per l’arrendament del foc a cap persona de Vielha que 
abans s’acostumava a cobrar 

El preu de l’herba que havien de pagar era diferent si es tractava de gent de l’Aran 
o de forasters, els primers pagaven el “quintá” d’herba a tres pessetes i mitja en 
plata i els forasters a quatre pessetes  A partir de 1832 tothom pagarà el mateix 
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preu, tres pessetes i mitja per “quintá”  I si no li anava bé al  “pasatjant” aquest 
preu es podia fer pesar l’herba i pagar-la al preu mencionat 

El preu per “aferratge” del bestiar mular, per recollir-los a l’estable, era de tres 
sous de plata per cap, tant pels aranesos com pels forasters i era el mateix preu 
si estaven un dia sencer o hi passaven únicament una nit 

Tornar a l’Ajuntament a l’acabar l’arrendament totes les flassades, llençols, 
matalassos que se li entrega a l’inici del contracte, que serà custodiat en la 
cambra dels Prohoms i el capellà custodiarà la clau que no pot entregar a ningú 
excepte quan arribi alguna persona de l’Ajuntament o persona notable de Vielha 

Els individus de la Val d’Aran podien pagar les seves despeses en moneda 
francesa sense que això representi cap pèrdua per ells a l’hora de fer el canvi per 
part de l’arrendatari, contractes de 1844 i 1848 

No podia obligar l’arrendatari a fer prendre a l’Hospital, i pagar, “lo chau” de vi 
als traginers que porten vi fins a Vielha  Ningú estava obligat a pagar excepte el 
que voluntàriament havia consumit a l’Hospital, reflectit als contractes de 1844 i 
1848  Sembli ser que algun dels anteriors arrendataris els havia obligat a prendre 
i pagar aquest “chau” de vi 

Tenia prohibit, contracte de 1848, mesurar amb “Pichella sinc, ab Cuart, Chau o 
Peirot” baix multa de tres lliures per cada vegada 

No podrà matar cap bestiar dins la casa, per això haurà de construir a la seva 
costa un lloc cobert en el corral per fer-ho, contracte de 1848 

CAPELLÀ

L’Hospital de Sant Nicolau havia de tenir un capellà de forma continuada, amb les 
seves despeses cobertes per contracte  Aquest capellà pertanyia a la Reverenda 
Comunitat de Vielha, si bé avançat el segle XIX venia dels pobles de la Ribagorça, 
Senet  Els pactes dels arrendaments tenien mol en compte les obligacions de 
l’arrendatari envers el capellà i la Reverenda Comunitat com queda reflectit any 
rere any  El desembre de 1823 l’Ajuntament envia una notificació, en castellà, 
pregant una resposta “clara y categòrica” al Rector i Comunitat de Vielha queixant-
se de la manca de presència del capellà de forma continuada a l’Hospital de Sant 
Nicolau, “en falta de la assistència espiritual”  La resposta del rector és ràpida, 
respon dient que “pase inmediatamente a el siguiente el turno acostumbrado 
entre los Individuos de esta Comunidad”  Sembla que el capellà designat abans 
d’aquest ofici no residia de forma continuada a l’Hospital i l’abandonava més 
temps del que calia 

L’hospitaler havia de pagar cada any a la Reverenda Comunitat quaranta-tres 
lliures i quatre sous per tal de mantenir al capellà, però en 1820 s’especifica que 
no se’ls hi donarà la “carga de vi” que s’acostumava a donar  Ara bé, si l’hostaler 
no pagava a la Comunitat, havia de pagar al sacerdot, en el contracte de 1820, 
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vuit sous de plata diaris i donar-li els queviures a “baix preu” i carn fresca tant a 
l’hivern com a l’estiu  A partir de 1828 són dues pessetes diàries  

A partir del contracte de 1832 s’estableix que l’hospitaler ha de mantenir en 
temps d’hivern divuit o vint caps de bestiar de llana i matar-ne un cada quinze 
dies per tal que pugui menjar el capellà cada dia carn fresca, baix pena de 25 
lliures per l’arrendatari si no ho fa així 

Se li havia de proporcionar “llit comodo segons mereix lo Estat Sacerdotal”, amb 
matalàs, amb dotze lliures de llana, dues flassades “doblas y noves” amb llençols 

Un candil amb l’oli corresponent per la vetllada 

L’hospitaler “Fara tenir per sa família y criats lo respecte y reverencia degut al 
Estat Sacerdotal baix pena de cinch lliures” 

Haurà de donar al capellà quan deixi l’Hospital per tornar a Vielha un quart de vi, 
pa i un bocí de carn per passar el port de Vielha 

El capellà custodiava i tenia la clau del “Quarto dels Prohoms”, a on es guardaven 
les flassades, llençols, matalassos que li entregaven a l’arrendatari els “Srs de la 
Vila” i dita clau no la podia donar sinó quan arribava a Sant Nicolau dels Portells 
algun “Prohom de la Vila” per allotjar-se en ell 

Fins a l’any 1840 les cerimònies d’enterrament les duu a terme els capellans de 
la Val d’Aran  L’any 1856 és el capellà del poble d’Aneto qui fa l’enterrament i 
als anys següents són els del mateix poble d’Aneto o del veí poble de Senet, fins 
al punt que l’any 1881 mort una parella que varen ser enterrades “en presencia 
del Escribano en ausencia del sacerdote por el mal tiempo que havia”  L’últim 
enterrament a Sant Nicolas dels Portells és de l’any 1881 

ESGLÉSIA

L’hospitaler havia de mantenir l’oli de la llàntia de St  Nicolau totes les festes 
de l’any i també diàriament de “Candeles, Vi i Hosties” per la celebració de les 
misses, això queda reflectit en tots els contractes d’arrendament 

Donar “los Esugamans” tant per l’església com pel quarto del capellà  

L’any 1828 queda obligat a fer enguixar, a costa seva i en el primer any de 
l’arrendament, per “lo dorador lo Retaule y també lo Colateral” de l’església 

Abastir de vi blanc de bona qualitat tant pel capellà com per la celebració de les 
misses 

En 1836 i posteriors s’obligà a pagar “dos doblas de quatre pera toballas Albas 
Sobrepellís un cos de Bestiaris y demes necessari per a el servici a la Yglesia a 
dit Hospital”, que havia d’entregar l’arrendatari a l’administrador de “la fabrica 
de la Yglesia” 
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FARMACIOLA

És a partir del contracte de 1832, i en aquest contracte consta com una clàusula 
afegida, a on es menciona l’existència d’una farmaciola a l’Hospital de Sant 
Nicolau que havia de tenir l’hospitaler de forma contínua  Aquesta farmaciola 
que quedava en poder del capellà devia contenir:

Una lliura de Eter ab son flacó ab son tapó corresponent

Mitja lliura de laudano liquido ab igual flacó

Una lliura de alcali volàtil

Un dragma de tartaro metic, o “esmetic” en altres contractes

Cuatre onses de Cremor tartaro

Flor de Camamila

Per tal de conèixer les utilitats de totes aquestes substàncies s’ha consultat amb 
la Dra  Anna Maria Carmona i Cornet:

Éter: Antiespasmòdic i anestèsic  Juntament amb l’àlcali volàtil s’utilitzaven per 
confeccionar el “bálsamo tranquilo” calmant i narcòtic 

Laúdano líquid: Utilitzat per qualsevol tipus de dolor, p e  en forma de cataplasmes 
sedants pels dolors produïts per inflamacions agudes 

Tàrtar emètic: S’utilitzava per promoure vòmits, com expectorant i febrífug  Es 
recomanava per la bronquitis i diftèria

Cremor tàrtar: Utilitzat com a purgant o laxant osmòtic 

Flor de Camamila: Era considerada nervina i antiespasmòdica, utilitzada en les 
febres intermitents  Emol·lient i carminativa 

Eren substàncies imprescindibles en les farmacioles d’aquella època 

ADULTERACIÓ DEL VI

Al contracte d’arrendament de l’any 1832, i posteriors, hi ha una clàusula que 
es refereix a la multa que pagarà l’hospitaler en relació a l’adulteració del vi amb 
aigua  En la dita clàusula queda explícit que si l’arrendatari, o algú de la seva 
família o dels seus criats, ajuda a algun traginer o “transeunt” a  posar aigua al vi 
o bé si no dóna avís que s’ha fet pagarà vint-i-cinc lliures de multa 

BESTIAR

No pot fer pastar en els prats de la quadra de l’Hospital ni en el pla més de tres 
vaques, fins al dia de Sant Miquel i vuitanta o noranta caps de bestiar de llana, 
sempre per manutenció de la casa i no per comerciar amb elles  No podia passar 
a pasturar a Molières ni del barranc del Pla dera Espona  A partir de 1824 
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s’amplien a sis les vaques i des de 1832 ja son nou la quantitat de vaques que 
poden pasturar, fins a arribar al 1844 a onze caps si bé des de 1840 es redueix 
el bestiar de llana a quaranta caps 

L’hospitaler no podia cobrar cap ovella dels ramats que anaven a pasturar a 
les muntanyes de Vielha ni a les d’Arties, “es a saber, dos de anada y dos de 
tornada” 

Podrà cobrar, això si, dels bestiars de llana que passaran pel terme de la Quadra 
de l’Hospital, cobrarà el que es té acostumat a pagar per raó dels “Pasatges” i 
també cobrarà per raó de les “Eguaradas”, pensem que es refereix al bestiar mular 
i cavallar, amb l’excepció ja comentada de les pastures fetes a les muntanyes de 
Vielha i Arties, si bé a partir del 1840 queda explicitat que de 80 a 110 caps de 
bestiar de llana cobrarà un duro i si no arriba a 80 caps no cobrarà res 

No privarà de posar el bestiar de les muntanyes de l’Hospital a les bordes si no 
estan ocupades pels “Pasatjants” i en cas que fossin ocupades o que arribi bestiar 
dels “Pasatjants” ha de deixar-les lliures per poder ser ocupades 

No podrà ser ocupat l’estable de la “Casa Nova dels Capellans”, a partir de 1828 
ja no és la “Casa Nova” és la “Casa dels Capellans”, per cap foraster, ja que 
l’estable queda reservat sempre pel bestiar dels habitants de Vielha, si volen, ja 
que aquests també poden utilitzar els estables de les altres bordes com ho fan 
els forasters 

OBRA NOVA

Pràcticament a cada contracte se li exigia a l’arrendatari fer alguna cosa d’obra 
nova als terrenys de l’Hospital de Sant Nicolau, potser el més exigent fos el d’any 
1820, signat el 1819, quan se li va demanar de fer una nova església, a costa 
seva  Es detallen tot seguit contracte rere contracte les obres que havia de fer 
l’hospitaler 

1820

Quedava obligat l’arrendatari a construir en el termini dels dos primers anys de 
contracte, a costa seva, una església nova, a “cal y canto”, amb una “Bobeda 
del mateix y tindrà de llargaria sinch canes y mitja, medida aranesa, y vint y 
quatre palms de amplaria sens les cortanes y Penals, y las Cortanas tindrán 
divuit palms de alsada desde lo sostre fins ahont se comensará la Bobeda, sens 
que sia compres en dita alsada los fundaments y lo que se haga de reamplir” 
i l’arrendatari també s’obligà a fer el cor, les escales, la teulada coberta “de 
bona llosa” i portes, panys, vitralls i reixes i fer un passadís des de la casa, 
amb teulada de lloses, fins a la nova església  Ha d’entregar-la acabada del 
tot, blanquejada,  i a punt de fer-hi missa i ha de traslladar a ella el retaule de 
l’actual església  I s’especifica que l’església es farà amb els pilars necessaris, 
“cornisa y guardafoch”, segons “lo Plan se li entregará y ab lo Campanalet pera 
les Campanes”, perbocada per dins i per fora  
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I quina utilitat tindrà l’actual església si es fa una de nova? Doncs al contracte 
del 1820 també queda reflectit, ja que l’arrendatari queda obligat a mantenir 
l’edifici “de la actual Yglesia”, a mantenir-li la teulada i donar-li una utilitat que 
serà conservar i custodiar “las cargas del Pasatjants”, és a dir, fer de magatzem 
de tot el que carregaven els comerciants que passaven pel port de Vielha  L’any 
1824 el contracte afegeix que l’hospitaler ha de mantenir l’edifici de “la actual” 
església que servirà per custodiar aquestes càrregues, tenint l’arrendatari, i 
quedant responsable per tant de tot el que se li entregue, la seva clau  En 1828 
queda explícit al contracte que l’hospitaler ha de fer nova la teulada de la “Yglesia 
vella” i arreglar les parets i “ferli los Pilans que sa considerat necesaris”, per tal 
de servir de “magasem”  Aquest edifici no podia servir per guardar bestiar “sinó 
en cas de una gran urgent necessitat”  Així doncs a la vista dels documents 
podem considerar que es va fer una nova església a l’Hospital de Sant Nicolau 
dels Portells entre 1820 i 1824 

1824

L’arrendatari queda obligat a fer un forn de calç  en el termini dels quatre anys del 
contracte “en la Olla que sa fet nova” 

Fer empedrar i fer “calsada” al davant de l’Hospital des de “lo Escale fins 
el Barranquet”, de pedra menuda i construïda segons les indicacions i en el 
temps que li dirà l’Ajuntament, tot a costa seva fins i tot la despesa que farà la 
representació de l’Ajuntament per donar-li les indicacions de com fer la “calsada” 

Fer les “pedrises de davant la Casa y Bordes a Cal y Canto”, de l’alçada i 
amplada que determinaran els comissionats per l’Ajuntament, també haurà de 
pagar la despesa que farà la representació de l’Ajuntament per anar a donar-li les 
indicacions adients 

Fer “deu Rutllos de bon pi, ferlos rosegar y conduir las taules al dit Hospital, 
posarlas baix cobert de manera que se puguen secar sense malmetre ni torcerse” 

Fer un cementiri nou  L’arrendatari es compromet a terraplenar, anivellar i 
empedrar el terreny que ocupa l’actual cementeri per tal de tancar-lo i construir 
un nou cementiri en el terreny, de la forma que li dictarà el Consell de Vielha 

Fer la nova “Bandera vermella”, el pendó de l’església  Aquest any l’arrendatari 
té l’obligació de pagar, dins dels dos mesos a partir de la signatura del contracte 
el 1823 “sinch doblas de quatre a mes del preu oferirà quatre sous y serviran per 
lo fi y efecte de fer nova la Bandera vermella” 

1828

Fer els menjadors del bestiar, el “restiller”, restilher en aranès, a l’estable de la 
“Casa dels Capellans” 

Empedrar el “Corralet a la Part de migdia”  I el Consell de Vielha enviarà un 
“Mestre Pareder” a veure si es poden fer les fosses a les bordes, per la part de 
dins d’elles i si no es poden fer, es faran per fora, tot a costa de l’arrendatari  

Fer reixes de ferro en les tres finestres de l’Hospital en la seva façana nord 
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Tancar amb paret el cementiri per la part de Migdia, començant al “Segon Pilar” 

Aquest any l’Ajuntament eximeix a l’arrendatari de la construcció de dos forns de 
calç que havia de fer per contracte, ja que a la Vila no li calen aquests dos forns  
En contrapartida l’hospitaler es compromet a pagar 43 duros a l’Ajuntament 

1832

L’hospitaler ha de construir quatre pilars fets a cal i canto en la part de “dellà 
del Port”, a on l’Ajuntament determinarà, de sis palms “de la Vall” de grandària i 
tretze o catorze palms d’alçada, i sobre cadascun d’ells una barreta de ferro i una 
sageta que marqui la direcció  Aquests pilars s’han de fer durant el mes d’agost 
de 1832 

Fer un forn de calç, el segon any de l’arrendament, en la “Olla del Forat de Boca 
de espuga”, a utilitat de Vielha 

1840

Fer dos “cums a la beurada de la font”, de sis pams i mig de llarg a cadascun dels 
que existeixen i dos pams d’amplada de dins a dins  Aquesta obligació no se sap 
si es va dur a terme perquè la mateixa obligació queda reflectida als contractes 
de 1844 i 1842

Construir en el primer any d’arrendament un pilar a la “roqueta roya”, a on li 
marcarà l’Ajuntament 

Canviar, en els mesos de juny i juliol, la “trabesa del pan”, a costa seva 

1844

Fer per dins l’església “rodantlà de paret” que tingui sis pams d’ample i també fer 
el “solé” segons es troba 

Fer una cabana, amb “cal i canto”, al Pla de l’Espona de trenta pams de llargada 
i setze d’amplada  

ALTRES CLÀUSULES

També queda registrat, al contracte de 1836 que l’hospitaler pagarà 18 duros 
al Cònsol en Cap de Vielha per la construcció de les cadires necessàries per a la 
casa de la Vila 

Els anys 1844 i 1848 ha de pagar quaranta duros per la il·luminació de l’església 
de Vielha, i tot en moneda espanyola 

L’Hospital de Vielha  de Sant Nicolau dels Pontells els seus contractes d’arrendament en la primera    
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DOCUMENTOS DE MANUEL GIL Y ALVÉNIZ, ACADÉMICO CORRESPONSAL  
DE LA ACADEMIA MÉDICA DE BARCELONA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ EN 1820

RUIZ VEGA, Paloma 
Departamento de Historia de la Ciencia  UCA  Académica Correspondiente  
de la Real Academia de Medicina de Cataluña en Cádiz

RESUMEN:La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, se caracteriza desde sus 
comienzos en 1815 y durante el siglo XIX de la recopilación de documentos relacionados 
con las Ciencias de Curar con el objetivo de formar una Historia Médica Nacional  El 
propósito de este trabajo es el estudio de una Colección de Memorias Médicas que 
trataron diferentes patologías entre las que figuran la fiebre amarilla, las fiebres 
intermitentes y el estado de la vacuna  La fuente base es una Memoria impresa de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz enviada desde Cascante por el médico 
Manuel Gil y Alvéniz 

Palabras clave: Fiebre amarilla, Fiebres intermitentes, Estado de la vacuna 

RESUM: La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis sempre es caracteritza des 
dels seus inicis el 1815 i durant el segle XIX els documents sobre Medicina i relacionats 
amb les Ciències amb l’objectiu de formar una Història Mèdica Nacional  El propòsit 
d’aquest treball és l’estudi d’una Col·lecció de Memòries Mèdiques van tractar diferents 
patologies entre les quals figuren la febre groga, les febres intermitents i l’estat de la 
vacuna  La font de base és una Memòria impresa de la Reial Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia de Cadis enviada des Cascante pel metge Manuel Gil i Alvéniz 

Paraules clau: Febre groga, Febres intermitents  L’estat de la vacuna 

INTRODUCCIÓN

El facultativo médico Manuel Gil y Alvéniz remite a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Cádiz, una Colección de Memorias Médicas que fueron publicadas en 
el primer tomo del Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, que corresponde 
a 1820, la referida Colección constituye la fuente de nuestro trabajo  Manuel 
Gil y Alvéniz es Médico titular de la ciudad de Cascante y Corresponsal de la 
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz en Cascante 

El redactor del Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica era Francisco Javier 
Laso de la Vega, primer Socio Fundacional de la Sociedad Médico-Quirúrgica de 
Cádiz 
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MATERIAL Y MÉTODO 

El material se compone de la memoria Colección de memorias médicas remitidas 
por el Dr  D  Manuel Gil y Alvéniz, desde Cascante (1), cuyo autor es el doctor 
en Medicina y Cirugía, Socio de la Academia Médica de Barcelona, Manuel Gil 
y Alvéniz  Las fuentes primarias utilizadas son Legajos de Oficios (2)-(3), de 
Registros (4) y de Memorias de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cadiz; el Reglamento de la Sociedad Médica de Cádiz (5); el Reglamento de 
la Sociedad Médico-Quirúrgica (6), y el Reglamento para el régimen literario e 
interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía del Reino (7) 

Se hace la descripción de la “Colección de memorias médicas remitidas por el 
Dr  D  Manuel Gil y Alvéniz”, desde Cascante según la publicación realizada 
por Francisco Javier Laso de la Vega en el Periódico de la Sociedad Médico-
Quirúrgica de Cádiz, así como el análisis crítico según la bibliografía de la época   

RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Primera memoria. Descripción histórico-médica de la epidemia general pade-
cida en los años de 1803 y 1804&c.

 Francisco Javier Laso de la Vega, refiere en el tomo I del Periódico de la Sociedad 
Médico-Quirúrgica de Cádiz sobre las memorias de Gil y Alvéniz:

“Al entrar el autor en el examen de las causas, recuerda que hay un principio 
radical en el hombre, del que dimanan las enfermedades, y que conoce con el 
nombre de predisposicion nativa; para distinguirla de la que se adquiere por 
las circunstancias de la vida, a la cual llama predisposicion facticia  Supuestas 
ambas se propone encontrar la causa de la enfermedad epidémica que describe, 
en el progreso y degeneración del miasma particular que, traído de América en 
el año 1800, produjo en Cádiz, y otros pueblos de Andalucía, la fiebre amarilla 
(8) ” (9) 

Gil y Alvéniz refiere que la fiebre amarilla se hizo popular en toda la Península 
en los años de 1803 y 1804, aunque “solo en Cascante llegó al punto de 
malignidad”: (10)

“El exceso de indigencia y el terror que dominaba á los moradores de las demás 
provincias, favorecieron su internación y propagación en ellas  La atmósfera 
estaba inundada de los miasmas morbíficos de los pueblos infestados en la 
Andalucía, que se propagaban por sus moléculas  El enrarecimiento de estas no 
permitía la identidad comunicativa de la enfermedad, de quien procedían; ni la 
varia localidad, clima, constitución atmosférica, &c, podían darles acogida…” 

Francisco Javier Laso de la Vega refiere que Gil y Alvéniz considera la fiebre 
amarilla bajo tres aspectos distintos:

“Por esto sus observaciones le ofrecieron la enfermedad bajo tres aspectos 
distintos, que clasifica en 1 º grado supremo de malignidad (atáxicas por contagio  
Nos  de Pinel ) 2 º grado subalterno o medio (adinámicas remitentes ) 3 º grado 
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ínfimo (angioténicas)  El autor haciendo un análisis filosófico de los síntomas que 
había observado, demuestra la exâctitud de esta división (11) ” (12)

Laso de la Vega refiere que Gil y Alvéniz asegura que la fiebre amarilla se 
propagaba de un modo contagioso:

“No duda el Sr  Gil que este afecto se propagaba de un modo contagioso, aún 
en el primer bimestre, en que tuvo todos los caracteres legítimos de una sinocal 
benigna, siguiéndose largos intervalos de una cesación completa de enfermos, y 
su reaparición repentina en todos los ángulos de la ciudad  Así reputa dos clases 
de invadidos; unos por la constitución atmosférica, y otros por el contagio  El 
Autor, adoptando juiciosas máximas para el acierto en el conocimiento y curación 
del mal, se propuso un sistema de expectación, hasta adquirir los precisos datos 
que habían de determinar el método adecuado ” (13)

Laso de la Vega refiere que Gil y Alvéniz indicaba que emetizaba o sangraba en 
los inicios de la fiebre amarilla:

“Según las vehementes indicaciones o emetizaba o sangraba a los principios  El 
influjo de estas evacuaciones en la duración y éxito de la dolencia parecía ser nulo; 
satisfacían sin embargo la necesidad  En consecuencia en las fiebres de 1 º y 2.º 
grado era indispensable el uso de los medicamentos tónicos y excitantes, tanto 
interior como exteriormente; prescribía además una dieta nutritiva y aquellos 
diversos medios, que según una racional indicación, exigía el socorro de ciertos 
síntomas que se complicaban, ya por razones individuales, ya por la sucesión de 
las estaciones  En las del tercer grado era adaptable el plan antiflogístico, con 
inclusión de la sangría ” (14)

Laso de la Vega refiere que Gil y Alvéniz dictó sus Providencias generales, pero no 
oyeron sus prevenciones, siendo necesaria una resolución del Supremo Consejo 
para llevarlas a cabo:

“Dictó aquellas Providencias generales, que creyó convenientes para disminuir 
los estragos que amenazaban a sus convecinos; siendo entre otras la habitación 
de un cementerio lejos de poblado  Se desoyeron sus justas prevenciones, y no 
es extraño este desdén de la autoridad local, si se atiende a la viciosa forma de 
nuestros antiguos cuerpos de Sanidad  Fue necesaria una resolución del Supremo 
Consejo para llevarlas a efecto, y desde entonces el mal se simplificó ” (15) 

B. Segunda memoria: Parte dado a la Junta Superior de Medicina en 1807 
sobre la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra.

Laso de la Vega refiere que de las multiplicadas observaciones que Gil y Alvéniz 
ha recogido, practicando la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra, 
deduce y comunica a la Junta:

“1 º Que no pudiendo coexistir en un mismo individuo dos enfermedades 
exantemáticas, no presta aquella operación, o da un resultado falso en los niños 
predispuestos ya al próximo desarrollo de la escarlatina, sarampión &c 

Documentos de Manuel Gil y Alvéniz, académico corresponsal de la Academia Médica de Barcelona   
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2 º Que estas flegmasías cutáneas se desarrollan del mismo modo en los 
vacunados, que en los que han pasado la viruela natural; y que no influyen 
respectivamente en el progreso, y éxito de ellas 

3 º Sin embargo cree que la acción de la vacuna sobre la economía, facilita una 
depuración en los humores, por la cual ha visto desvanecerse ciertas erupciones 
anómalas, pústulas, granos &c ” (16)

C. Tercera memoria: Parte dado a la Junta Superior de Medicina en 1814 sobre 
la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra.

Laso de la Vega expone el Parte que Gil y Alvéniz da a la Junta Superior de 
Medicina en 1814 sobre la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra: 

“La erupción vacuna, cuyos caracteres son inalterables, debe ser considerada 
como un género: si se presentan alguna vez anomalías, son hijas de la constitución 
viciada de los operados  

Una experiencia de 13 años, durante los cuales ha vacunado 79 individuos, le ha 
convencido de aquella verdad, y enseñado al mismo tiempo que aún nos queda 
que investigar sobre este fenómeno portentoso  

Atendidos sus caracteres, predisposición y resultados, la consideración nosológica 
que debe darse á la vacuna, es en la clase flegmasías, género viruelas, y la llama 
viruela local 

Para prueba de esta doctrina, considera á la vacuna bajo el aspecto de: 

1 º su relacion con los diversos tiempos del año; 2 º su incompatibilidad con los 
exântemas y otras enfermedades de la piel: 3 º su complicacion con otros males 
de la infancia, y 4 º segun el método de conservarla y reproducirla  Expone varias 
historias generales y particulares en su apoyo 

Contempla indispensables para el logro de una perfecta vacuna:

 1 º la elección del niño de quien se toma y del que se somete á la inserción: 2 º 
la estación y edad oportunas: 3 º el instrumento: 4 º la operación: 5 º el número 
de incisiones: 6 º los dias propios para extraer el pus: 7 º su conservación y 
reproduccion  Explica estas circunstancias, siendo más de notar que el autor ha 
tomado á veces la vacuna por precisión desde el dia 8 al 19 y al 20  Habiendo 
observado cuan faláz es la conservación de la vacuna en cristales dá la preferencia 
á la costra ó postilla, que goza de incalculables ventajas 

He aquí un bosquejo de las que ha producido la vacunación en la ciudad de su 
residencia 

En la epidemia variolosa de 1799 murieron 97

Correspondía á tres epidemias sobre venidas después y frustradas por la vacuna, 
que hubiesen fallecido  291

En las tres veces la pasaron 22, y murieron 3

 ___________
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         Según este cálculo, se evitó por la vacuna la muerte de…    288” (17)

D. Quarta memoria: Estado actual de la vacunación en España en 1815 

Laso de la Vega expone en el tomo I del Periódico de la Sociedad Médico-
Quirúrgica de Cádiz, el estado de la vacuna de España en 1815 que Gil y Alvéniz 
remite en sus memorias:

“Este escrito tiene por objeto poner en paralelo los desastres que ocasiona al 
género humano la viruela natural, y las ventajas que este debe percibir de la 
vacuna, si se propaga como es debido  Por una correspondencia seguida con 
varios profesores de todas las provincias, e inserta en esta memoria, puede 
conocerse hasta qué grado se excita el celo de nuestro consocio a favor del bien 
público  Por el contexto de muchas cartas se deduce la resistencia que hallaban 
aquellos en el pueblo para llevar adelante sus benéficas intenciones, teniendo 
que desvanecer mil ideas absurdas y supersticiosas, y confesando la inutilidad de 
sus esfuerzos sin los auxilios e intervenciones del Gobierno (18) ” (19)

E. Quinta memoria: Parte dado a la Junta Superior de Medicina en 1816 sobre 
la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra.

Laso de la Vega expone el Parte que Gil y Alvéniz da a la Junta Superior de 
Medicina en 1816 sobre la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra: 

“Demuestra con los exemplos ocurridos en Corella y Cintruénigo que la falsa 
vacuna no preserva de la viruela; por lo que, desconocida aquella, puede caer en 
descrédito la vacunación, si sobreviene una epidemia variolosa, como sucedió en 
aquellas poblaciones 

Habiendo observado que desde el año de 1797 en que se padeció en Cascante la 
última epidemia de sarampión, hasta aquella fecha, no había vuelto a aparecer, 
sin embargo de haber reinado en los pueblos vecinos; considerando igualmente 
que desde el de 1802 no había cesado de vacunar a todos los que se hallaban en 
el caso de necesitarlo; presume si la vacuna preservará igualmente del contagio 
morbiloso ” (20)

F. Sexta memoria: Parte dado á la misma Junta en 1819 sobre sobre la inserción 
de la vacuna en la provincia de Navarra.

Laso de la Vega expone el Parte que Gil y Alvéniz da a la Junta Superior de 
Medicina en 1819 sobre la inserción de la vacuna en la provincia de Navarra: 

“Alentado pues con otra observación, se dedicó el Sr  Gil a investigaciones de este 
género  Su celo no había podido estorbar que existiesen aún en Cascante 150 
individuos (de edad de 10 a 18 años) que no habían sido vacunados  Invadidos 
de la viruela en el de 1818, la pasaron tan benigna, que solo murieron dos  
Más de los vacunados hubo dos que padecieron la viruela natural discreta y de 
un modo casi insensible: los dos habían tenido la vacuna legítima, y según los 
estigmas de sus brazos, uno tuvo tres granos vacunos y el otro dos ” (21)
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En vista de esto, Laso refiere que Manuel Gil y Alvéniz establece los siguientes 
corolarios:

“1 º La vacuna borra la predisposición individual necesaria para el desarrollo de 
la viruela natural 

2 º Abolidas enteramente en el hombre aquellas predisposiciones, queda exênto 
de padecer los males a que inducían; pero si se modifican solo en parte, pueden 
desplegarse de nuevo graduadamente  De aquí el sufrir alguno dos veces la 
viruela natural, un vacunado la viruela &c ” (22)

Alega como prueba de los corolarios que la evasión de aquellos en quienes habían 
prestado mejor la vacunación, fue comprobada por el mayor número de estigmas 
o cicatrices ” (23)

G. Séptima memoria: Sobre la pronta, segura y económica curación de las 
calenturas intermitentes por medio de la quina.

Laso de la Vega expone en el tomo I del Periódico de la Sociedad Médico-
Quirúrgica de Cádiz, la rápida , segura y económica curación de las calenturas 
intermitentes por la quina, según la información que Gil y Alvéniz remite en sus 
memorias:

“Aunque el autor conviene en que estos males, según el orden de sus paroxismos, 
son idénticos a los que hallamos descritos en los más preciosos monumentos 
de la antigüedad, por Celso, Aecio, Egineta &c ; por Sydenham y otros sublimes 
nosologistas de nuestro siglo, desconfía sin embargo por razones que alega, de 
que al presente se realice aquella sentencia de Hipócrates sobre la espontánea 
cesación de la fiebre terciana (af º 59 1 º 4 º) ” (18)  Acusa absolutamente la 
expectación, y abraza el método activo, administrando la quina de este modo: 
en el ímpetu o estado de la accesión de una terciana o cuotidiana, da al enfermo 
cuatro escrúpulos del polvo de dicha corteza, bien sola, o asociada con algún 
astringente o suave laxânte, según el estado habitual del enfermo en órden a la 
evacuaciones ventrales  Una sola toma basta para la curación  Difiere poco de 
este el método que abraza, para cortar los accesos de la cuartana, asegurando 
que la experiencia de muchos años le confirma en las ventajas de su uso, e 
invitando a sus comprofesores a ulteriores experimentos (24) ” (25)

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo, hemos tratado de hacer un estudio 
fidedigno que trata de la “Colección de memorias médicas” remitidas por el Dr  D  
Manuel Gil y Alvéniz desde Cascante según la publicación realizada por Francisco 
Javier Laso de la Vega en el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz  
Usando criterios de objetividad y experimentación, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones:

Primera. El Dr  Manuel Gil y Alvéniz Socio de la Academia Médica de Barcelona, 
Médico titular de la ciudad de Cascante, y Corresponsal de la Real Academia 
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de Medicina y Cirugía de Cádiz, presentó a esta Institución, un estudio de una 
Colección de Memorias Médicas que trataron diferentes patologías entre las que 
figuran la fiebre amarilla, las fiebres intermitentes y el estado de la vacuna  

Segunda. Refiere que la fiebre amarilla, se hizo popular en toda la Península en 
los años de 1803 y 1804, aunque solo en Cascante llegó al punto de malignidad 

Tercera. Clasifica la fiebre amarilla en 1 º grado supremo de malignidad 
(atâxicas por contagio  Nos  de Pinel ) 2 º grado subalterno o medio (adinámicas 
remitentes ) 3 º grado infimo (angioténicas) 

Cuarta. Gil y Alvéniz reconoce que la fiebre amarilla se propagaba de un modo 
contagioso  

Quinta. Gil y Alvéniz emetizaba o sangraba en los comienzos de la fiebre amarilla  
En consecuencia en las fiebres de 1 º y 2.º grado era indispensable el uso de los 
medicamentos tónicos y excitantes, tanto interior como exteriormente  En las 
del tercer grado era adaptable el plan antiflogístico, con inclusión de la sangría 

Sexta. Gil y Alvéniz  dictó Providencias generales, para disminuir los estragos 
de la fiebre amarilla de sus convecinos; siendo entre otras la habilitación de 
un cementerio lejos de poblado  Siendo necesaria una resolución del Supremo 
Consejo para llevarlas a efecto, y desde entonces el mal se simplificó  

Séptima. Atendidos sus caracteres, predisposición y resultados, la consideración 
nosológica que debe darse á la vacuna, es en la clase flegmasías, género viruelas, 
y la llama viruela local 

Octava. Las flegmasías cutáneas por la vacuna se desarrollan del mismo modo 
en los vacunados, que en los que han pasado la viruela natural 

Novena. Gil y Alvéniz  contempla indispensables para el logro de una perfecta 
vacuna: 1 º La elección del niño 2 º La estación y edad 3 º El instrumento  4 º 
La operación  5 º El número de incisiones  6 º Los días propios para extraer el 
pus 7 º  Su conservación y reproducción, desde el día 8 al 19 y al 20; da la 
preferencia a la costra o postilla, que goza de incalculables ventajas 

Décima. Gil y Alvéniz  expone la resistencia del pueblo para llevar adelante 
la vacunación teniendo que desvanecer ideas absurdas y supersticiosas, y 
confesando la inutilidad de sus esfuerzos sin las intervenciones del Gobierno  

Undécima. La vacuna borra la predisposición individual necesaria para el 
desarrollo de la viruela natural 

Duodécima. Gil y Alvéniz demuestra, con ejemplos ocurridos, que la falsa vacuna 
no preserva de la viruela 

Decimotercera. Gil y Alvéniz expone que la vacuna legítima se mide según los 
estigmas de sus brazos  

Decimocuarta  Gil y Alvéniz refiere que la curación de las calenturas intermitentes 
por medio de la quina es pronta, segura y económica  Usa el método activo, 
administrando la quina en el ímpetu o estado de la accesión de una terciana o 
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cuotidiana, dando al enfermo cuatro escrúpulos del polvo de dicha corteza, bien 
sola, o asociada con algún astringente  Una sola toma basta para la curación  
Difiere poco de este el método que utiliza para cortar los accesos de la cuartana 

Decimoquinta. La memoria reúne las condiciones científicas requeridas, 
destacándose la erudición del autor  

Decimosexta. Francisco Javier Laso de la Vega, se presenta como periodista 
científico en el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, al ser redactor de 
estas memorias enviadas por el Socio Corresponsal Gil y Alvéniz sobre dichos 
temas  

Decimoséptima. Destacamos la apertura de los facultativos Corresponsales a 
la asimilación de las corrientes científicas de la época, sobre la fiebre amarilla, 
la vacuna y las fiebres intermitentes, reflejándose en las publicaciones de sus 
artículos del Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica  

Decimooctava. Nos hemos encontrado en este estudio sobre “Salud Pública” a la 
altura del resto de Europa”, que expresa el nexo de unión de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz con otras instituciones europeas como la Academia 
de Ciencias de París, la Sociedad de Edimburgo, la Universidad de París y la Real 
Academia de Cirugía de París  Esto da idea de la asimilación de nuevas corrientes 
de profilaxis aplicando criterios de objetividad y experimentación 
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LA VACUNA Y LAS ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS EN LA INFANCIA  
POR MANUEL GIL Y ALVÉNIZ, ACADÉMICO CORRESPONSAL  

DE LA ACADEMIA MÉDICA DE BARCELONA, EN EL PERIÓDICO  
DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ EN 1822

RUIZ  VEGA, Paloma
Departamento  de  Historia de la Ciencia  UCA   
Académica Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña en Cádiz

RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es el estudio de los niños a los que se 
previene de la viruela mediante la vacuna y la  posible  influencia de ésta en las fiebres 
exantemáticas como  escarlatina y el sarampión  La fuente de base es una Memoria 
impresa de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz fechada en 1822, enviada  
desde Cascante por el médico Manuel Gil y Alvéniz 

Palabras clave: Fiebres exantemáticas, Escarlatina, Sarampión, Vacuna 

RESUM: L’objectiu d’aquesta comunicació és l’estudi dels nens als quals es prevé 
de la verola mitjançant la vacuna i la possible influència d’aquesta en les febres 
exantemàtiques com escarlatina i el xarampió  La font de base és una Memòria impresa  
de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis datada a 1822, enviats des 
Cascante pel metge Manuel Gil i Alvéniz 

Paraules clau: Febres exantemàtiques, Escarlatina, Xarampió, Vacuna 

INTRODUCCIÓN 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz tiene su origen (1) en la 
Sociedad Médica de Cádiz, en la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz y en la 
Real Academia Médico- Quirúrgica de Cádiz 

El 30 de Septiembre de 1815 fue aprobado el Reglamento de la Sociedad 
Médica(2) de Cádiz, sus Socios Fundadores fueron unos profesores del Real 
Colegio de Cirugía(3) de la Armada entre los que figuran Francisco Javier Laso de 
la Vega, José Benjumeda y Gens, Francisco de Solano de Puga, Ignacio Ameller 
González, Joaquín Solano Pasos, Juan Antonio Iniesta García, Manuel de Navas, 
Leonardo Pérez Martínez y Ramón Fossi y Capdevila 

El Reglamento de la Sociedad Médico-Quirúrgica (4) fue firmado por todos los 
socios el 18 de Abril de 1816 y ratificado el 27 de Enero de 1818  El artículo 
6º; capítulo 1º del Reglamento de 1818 dice: «Será un servicio a la Literatura 
Española y honorífico a los miembros de esta Corporación, el reunir materiales 
para la formación de una Historia Médica Nacional  Así pues se acogerá con 
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aplauso y predilección toda noticia biográfica sobre varones españoles eminentes 
en esta ciencia 

El 23 de Septiembre de 1824, por Real Orden, todas las Academias de España 
son cerradas  El cierre de la Sociedad Médico- Quirúrgica fue terrible en todos los 
aspectos, se perdió un tiempo irrecuperable 

El 16 de Enero de 1828 vuelven a abrirse, por Real Orden todas las academias 
que existían el 7 de Marzo de 1820 (5); la Real Junta Superior Gubernativa es 
la encargada de la reorganización de las corporaciones literarias bajo un nuevo 
Reglamento, informando que, mientras este se forma, deben de actuar según los 
Estatutos que tenían aprobados en aquella época  Surge  así la Real Academia 
Médico- Quirúrgica de Cádiz, nombre con el que será conocida hasta 1831  En 
1828 la Real Junta Superior Gubernativa nombra a la Real Academia Médico- 
Quirúrgica (6) su Subdelegada en Cádiz y en los pueblos de la provincia  Tras 
la aprobación por Fernando VII del Reglamento para las Reales Academias (7), 
surge la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, junto a las de Madrid, 
Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, 
Zaragoza y Palma de Mallorca 

MATERIAL Y MÉTODO 

El facultativo médico Manuel Gil y Alvéniz remite a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Cádiz, una Memoria Médica  que fue publicada en el  tercer tomo del 
Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, que corresponde a 1822, la referida 
Memoria constituye la fuente de nuestro trabajo  Manuel Gil y Alvéniz es Médico 
titular de la ciudad de Cascante y Corresponsal de la Sociedad Médico-Quirúrgica 
de Cádiz en Cascante 

Las fuentes  primarias utilizadas son legajos de Oficios, de Actas y de Memorias 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz; los Reglamentos de la 
Sociedad Médica de Cádiz y de la Sociedad Médico-Quirúrgica antecedentes  
de la actual Real Academia y el Reglamento para el régimen  literario e interior 
de las Reales Academias de Medicina y Cirugía del Reino  

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz siempre se caracteriza desde 
sus comienzos en 1815 y durante el siglo XIX por la recepción de trabajos sobre 
Medicina y Ciencias afines con el objetivo de formar una historia médica nacional  

El propósito de este trabajo es el conocimiento de la influencia de la vacuna en 
los  exantemas de la infancia  

         Con el fin de organizar en forma lógica el estudio, se establecen dos apartados: 
el primero, basado en datos biográficos del Dr  D  Manuel Gil y Alvéniz  y en un 
segundo apartado, se aborda bajo el prisma del análisis crítico, los exantemas de 
la infancia, principalmente  la escarlatina y el sarampión, incidiendo en que  el 
progreso de la fiebre era agravado o eliminado por la vacuna  Se hace según  la  
publicación  realizada por Francisco Javier Laso de la Vega (8) en el  Periódico de 
la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz  
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RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Autores. Memoria.

El autor de la Memoria es Manuel Gil y Alvéniz  Es Profesor de Medicina, figura 
como Corresponsal en Cascante  Enviará a la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Cádiz una Historia sobre la vacunación  De este Corresponsal se 
conservan varios trabajos literarios, entre ellos sobre Las virtudes del elixir 
nervino, además en el aparecen las nuevas instrucciones sobre su uso: el Dr  
Gil y Alvéniz estableció en Cádiz, un depósito de su elixir que se encontraba  de 
venta en la botica de los señores García Ortiz, plaza del Palillero (9)  De  este   
Corresponsal  se publica un  trabajo  literario en el Periódico de la Periódico de 
la Sociedad Médico-Quirúrgica,  ¿Influye la vacuna en los demás exântemas 
de la infancia, bien agravando su carrera, o bien estorvando su producción 
y desarrollo? Cuestión exâminada por el Dr  D  Manuel Gil y Alvéniz socio 
corresponsal, que  es  la  memoria (10) base  de   este  estudio  

B. La introducción de la vacuna, preserva a los niños de la viruela, la vacunación, 
precavé de la escarlatina a la población.

Manuel Gil y Alvéniz expone, que según su experiencia la vacuna  preserva de la 
escarlatina en caso de  poblaciones  en las  que se sigue perfectamente el proceso 
de vacunación:

“El incesante estudio y numerosas observaciones que ha hecho sobre la primera, 
habiendo investigado las relaciones de esta con los exântemas y con las demás 
enfermedades eruptivas, le ponen en el caso de poder votar decisivamente en 
el asunto, y de probar que la vacunación general, lejos de influir en el exceso 
numérico de los expuestos a la escarlatina, precave de esta a todo pueblo que sea 
general y constantemente vacunado, según le acreditan la razón y la experiencia ” 
(11)

Gil y Alvéniz  incide en la inmunidad de la viruela, sarampión y escarlatina, de 
los niños de la ciudad  de Cascante, fue debido a que su vacunación tuvo lugar  
muy prontamente en edad, y concreta que eran “recién nacidos”: 

“En la ciudad de Cascante, país de mi residencia (habla el autor), cuya localidad 
del norte de la península que ofrece entre el Ebro y el Moncayo una planicie muy 
deliciosa, hay un conjunto de ciudades y villas, que forman un círculo alrededor 
de aquella  En todas estaba desestimada pero he logrado propagarla, mucho más 
en la primera citada, donde se vacunan todos poco después de haber nacido; 
de lo que infiero que la inmunidad que esta goza de la viruela, sarampión y 
escarlatina, mientras en aquellas se suceden uno u otro mal, devastando vidas 
prematuras, que además del desconsuelo de sus familias, privan al estado de un 
incalculable número de ciudadanos ” (12)

Gil y Alvéniz , expone que la inmunidad del sarampión, la escarlatina y la viruela 
eran  hechos, comprobados por la Estadística, resultado de veinte y seis años que 
practica la vacunación en Cascante:

La vacuna y las enfermedades exantemáticas en la infancia por Manuel Gil y Alvéniz   
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“Reducida la ciudad de Cascante por las fiebres intermitentes epidémicas 
procedentes de Aragón, a  dos mil almas, no podía elevar su número por los 
estragos que causaban en la infancia los tres exântemas dichos  La llegada 
de la vacuna fue la época feliz del acrecentamiento de su vecindario y de la 
salud que actualmente disfruta; pues hoy consta de 3500 personas, sin que 
pueda disputarse a la vacuna la gloria de ambos efectos  No se atreverán sus 
detractores a negar la verdad de estos hechos, comprobados por la estadística 
del modo siguiente: La población consta hoy de ochocientos vecinos, cuando en 
la adopción de la vacuna no pasaba de quinientos  El número de nacidos estaba 
en razón de 80 por cada un año y el de muertos más de un tercio  En el día se 
enumeran nacidos en los tres últimos años a razon de 135 por cada uno, siendo 
el de muertos 23 solamente: luego la mortandad se disminuye al paso que se 
acrecienta la población  ¿Será esto porque se goza de  mejor salud, o porque se 
ejerce la medicina con más acierto? Hace veinte y seis años que practico en esta 
ciudad: antes abundaban el sarampión, la escarlatina y la viruela; ninguno de 
estos males la aflige ahora  La vacunación, pues, todo lo evita y precave; a ella 
se debe la mejor salud ” (13)

C. Tiempos presentes: es más común y mortal la escarlatina, pero no es debido 
a la vacunación. Relaciones recíprocas de escarlatina, el sarampión y la viruela: 
han sido erradicadas por la vacuna.

Gil y Alvéniz , acredita que el aumento de escarlatina no es debida a la 
vacunación, y que han sido erradicadas la escarlatina, el sarampión y la viruela, 
por la vacunación:

“Exâminemos ahora si en los tiempos presentes es más común y mortal 
la escarlatina, y si esto es debido a la vacunación  Si así fuese, era preciso 
haber notado que en aquellas poblaciones en que estuviese mas admitida y 
generalizada la vacunación, serían más frecuentes las epidemias de escarlatina, 
mas particularmente en esta ciudad que puede servir de modelo a todas en 
dicha materia  Por lo que hace a las demás capitales de España no consta ni por 
documentos públicos, ni por noticias privadas que se haya hecho tal observación: 
tan solo en el Mercurio español se anunció el año de 1814 que en Madrid habían 
dominado mucho las fiebres eruptivas de toda especie, observándose mucha 
escarlatina en los niños… ¿sería esto por causa de la vacunación? ” (14)  

No dudo en decidirme por la negativa, contándome hasta la evidencia que durante 
algunos años, se descuidó el practicarla tanto en la corte como en el resto de la 
península; y siendo el único conservador, la anuncié ofreciendo remitirla, como 
en efecto lo verifiqué con la mayor generosidad á dicha villa, y a las ciudades 
de Alicante, Córdoba, Granada, Ronda, Badajoz, Orense, Mondoñedo, é infinitas 
otras  partes de España El Dr  D  Felix Casanova me ha asegurado que en 28 
años de ejercicio en poblaciones muy crecidas de Aragón, y tres de residencia en 
la corte, no se le ha presentado ocasión de tratarla, y yo solo la he observado en 
tres epidemias, siendo la última en 1807 cuando me hallaba en el auge de la 
vacunación  En esta ocasión pude exâminar las relaciones recíprocas de ambos 
males, que describí y publiqué en mi Colección de memorias médicas impresa 
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en Madrid en 1820  Desde entonces la escarlatina, el sarampión y la viruela han 
sido desterradas de este suelo ” (15)

D. Intensidad y variación de las enfermedades: condiciones atmosféricas.

 Gil y Alvéniz , expone que las alteraciones  atmosféricas pueden ser las causas 
determinantes de las enfermedades eruptivas, como en las demás epidemias:

“Aunque se conceda gratuitamente que la escarlatina es mas frecuente y funesta 
de medio siglo a esta parte, ¿cómo puede demostrarse que la vacuna, y no otras 
causas, ha originado este suceso? ¿Qué relaciones puede tener esta con aquella, 
si solo hace veinte y dos años que la conocemos? Mas conforme será el indagar la 
causa física de tan extraño fenómeno en el estado atmosférico, productor según 
los más célebres observadores de las enfermedades estacionales o intercurrentes  
Nada hay mas conforme a los verdaderos Principios de la Medicina que lo que 
procede o es acorde a la experiencia, según  la cual, desde Hipócrates hasta 
nuestros días, las vicisitudes de los tiempos alteran el estado consecuente de las 
cosas sujetas, e inducen nuevas propiedades que varían el orden con que deben 
sucederse 

Y de esta novedad ¿no resultan también ya la intensidad, ya la variación de 
las enfermedades, aún en pueblos situados bajo una misma latitud? No puede 
dudarse de las degeneraciones atmosféricas que se experimentan continuamente: 
los extraordinarios fríos  Así pues los excesivos calores, la sequía extrema, las 
grandes lluvias, las tempestades son otros tantos meteoros que influyen sobre 
el cuerpo humano, excitando varias alteraciones como en los vegetales  Éstas 
pueden ser las causas determinantes de las enfermedades eruptivas, como en las 
demás epidemias que conocemos ” (16)

Propagación de la vacuna. Legislación. Reflexión de Gil y Alvéniz

Gil y Alvéniz reflexiona que ante los detractores de la la propagación de la vacuna, 
debe haber una norma que obligue a su uso: 

“Pero aunque no tengamos razones fundamentales para acreditar que los efectos 
de la vacuna se extienden  igualmente sobre la escarlatina, dejando exênto de 
ésta al vacunado como de la viruela; tampoco las hay para persuadir que lo 
predispone especifica o individualmente a la producción de otros males más o 
menos análogos  La ignorancia y la malicia, de acuerdo siempre para contrariar 
la propagación de los descubrimientos útiles, sin el apoyo de la autoridad, ni de 
la razón, se proponen desprestigiar  la vacuna, aún valiéndose de imputaciones  
Los enemigos de la vacuna han propagado que si ella precave un mal, acarrea 
cientos; y le atribuyen la atrofia mesentérica, la tos convulsiva, las erupciones de 
toda especie y la tisis pulmonar, generalizadas mucho más en nuestros días, por 
la mezcla del pus vacuno con los humores del cuerpo humano 

 Es preciso conocer que esto es un supuesto arbitrario, poco digno de la 
consideración de los verdaderos vacunadores, que coordinando sus observaciones 
numerosas, recogidas fielmente en la serie de años que han transcurrido, 
lograron establecer leyes fijas y evidentes sobre esta  rama de la salud pública 
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Sería necesario que una ley severa obligase a que todos los que fuesen naciendo 
participasen de sus beneficios  Así la escarlatina y el sarampión, y la viruela, 
serían exterminadas del suelo español, de lo que estoy seguro en vista de lo que 
mi experiencia me ha hecho observar en esta ciudad y poblaciones inmediatas ” 
(17)

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo, hemos tratado de hacer un estudio 
fidedigno que trata de la “Influencia de la vacunación en los demás exantemas 
de la infancia como el sarampión y la escarlatina principalmente”, según  
documentación  de  la   Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  de  Cádiz , a  
través  de  una  memoria  que   fue enviada por el  Profesor  de  Medicina, Dr  
D  Manuel Gil y Alvéniz, desde Cascante,  según  la  publicación  redactada  por 
Francisco Javier Laso de la Vega en el tomo III Periódico de la Sociedad Médico-
Quirúrgica de Cádiz 

Habiendo analizado y valorado las fuentes y después de consultar bibliografía 
sobre el tema podemos decir a modo de conclusiones:

Primera. Manuel Gil y Alvéniz, Académico Corresponsal de la Academia Médica 
de Barcelona, logró propagar la vacuna en Cascante, donde vacunaba a  todos 
los niños poco después de haber nacido; por lo que dice inferir la vacuna goza 
inmunidad de la viruela, sarampión y escarlatina 

Segunda. Gil y Alvéniz, hace un estudio en su memoria sobre la importancia de 
la vacunación y la propagación de esta práctica  

Tercera. Gil y Alvéniz, considera la vacuna como el único remedio específico 
profiláctico de la viruela, enfermedad especial y eruptiva  

Cuarta. Incide en las degeneraciones atmosféricas que se experimentan 
continuamente, los fríos extremos, los excesivos calores, la sequía extrema, las 
grandes lluvias, las tempestades influyen sobre el cuerpo humano, excitando varias 
alteraciones Éstas pueden ser las causas determinantes de las enfermedades 
eruptivas, como en las demás epidemias 

Quinta. La ignorancia y la malicia,  contrarían  la propagación de la vacuna, aún 
valiéndose de imputaciones 

Sexta. Considera la exigencia por parte del gobierno de la obligatoriedad de la 
vacunación  

Séptima. El trabajo reúne las condiciones científicas requeridas y la erudición 
del autor  

Octava. Gil y Alvéniz   se apoya en la historia y en la estadística para su exposición, 
y acreditar la efectividad de la vacuna  

Novena. Gil y Alvéniz cumple su cometido como Corresponsal de la Sociedad 
Médico-Quirúrgica de Cádiz, con el envío de este trabajo  
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Décima. Francisco Javier Laso de la Vega, se presenta como propagandista de 
la vacuna, en el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, al ser redactor de 
algunos artículos enviados por Socios Corresponsales sobre dicho tema  

Undécima. Destacamos la apertura de los facultativos corresponsales a la 
asimilación de las corrientes sobre la vacuna de la época, reflejándose en las 
publicaciones de sus artículos del Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica  

Duodécima. Nos hemos encontrado en este estudio sobre “la Vacuna” una 
Salud Pública a la altura del resto de Europa, que expresa el nexo de unión 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz con otras instituciones 
europeas como la Academia de Ciencias de París, la Sociedad de Edimburgo, la 
Universidad de París y la Real Academia de Cirugía de París  Esto da idea de la 
asimilación de nuevas corrientes de profilaxis aplicando criterios de objetividad 
y experimentación  
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Colegio de Cirugía de Cádiz  Estudio de un manuscrito inédito de 1828, Anales de la Real 
Academia de  Medicina y Cirugía  de Cádiz  1980; 16 (2):63-91  

(4) - Reglamento de la Sociedad Médico-Chirúrgica de Cádiz, XVI pp  (295 x 210 mlm )  
Cádiz: En la Imprenta de D  Manuel Bosch; Año de MDCCCXVIII (1818),  Capítulo I, 
Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º 

(5) - Leg  de Oficios XLII (1824-1828)-243, A R A M C C 

(6) - Leg  de Oficios XLII (1824-1828)-240, A R A M C C 

(7) -Reglamento para el régimen literario e interior de las Reales Academias de Medicina 
y Cirugía del Reino, formado por la Real Junta Superior Gubernativa de estas dos partes 
de la ciencia de curar, y aprobado por su Majestad, 104 pp  + 7 pp  (Instrucciones para 
los Subdelegados)  Madrid: Imprenta Real; Año de 1830 

(8) - Orozco Acuaviva, Antonio: Francisco Javier Laso de la Vega (1785-1836) 
propagandista de la vacuna  Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 
1980  Núm  16,75-85 

(9) - Libro-3, 1832, f 45, A R A M C C 

(10) - Laso de la Vega, Francisco Javier: ¿Influye la vacuna en los demás exântemas de 
la infancia, bien agravando su carrera, o bien estorvando su producción y desarrollo? 
Cuestión exâminada por el Dr  D  Manuel Gil y Alvéniz,Socio de la Academia Médica de 
Barcelona, Corresponsal de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz en Cascante, Médico 
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titular de la ciudad de Cascante, &  Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz  
1822, tom  III, 318-322 

(11) - Loc  cit  (10), 319 

(12) - Loc  cit  (10), 319 

(13) - Loc  cit  (10), 319-320 

(14) - Loc  cit  (10), 320 

 (15) - Loc  cit  (10), 320-321 

(16) - Loc  cit  (10), 322 

(17) - Loc  cit  (10), 322 
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EPIDEMIA DE VIRUELAS DE MENORCA EN 1824, POR RAFAEL HERNÁNDEZ,  
ACADÉMICO CORRESPONSAL DE LA ACADEMIA MÉDICA DE BARCELONA,  

SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ

RUIZ VEGA, Paloma
Departamento  de  Historia de  la Ciencia  UCA  
Académica  Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña en Cádiz

RESUMEN: En este trabajo se analizan la epidemia de viruelas acaecida en Menorca 
1824; y la vacuna empleada; así como el proceso seguido en los vacunados  Se 
considera la importancia de que el vacunador observe diariamente al operado para 
apreciar debidamente las diversas fases que puede presentar el grano  La fuente de base 
es una Memoria impresa de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz enviada 
desde Menorca  por el médico Rafael Hernández 

Palabras clave: Viruela, Epidemia, Menorca, Fases del grano 

RESUM: En aquest treball s’analitzen l’epidèmia de verola que es presentà a Menorca 
el 1824; i la vacuna emprada; així com el procés seguit en els vacunats  Es considera 
la importància que el vacunador observi diàriament a l’operat per apreciar degudament 
les diverses fases que pot presentar el gra  La font de base és una Memòria impresa  de 
la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis enviada des de Menorca  pel metge 
Rafael Hernández

Paraules clau: Verola, Epidèmia, Menorca, Fases que pot presentar el gra 

La introducción es análoga a la anterior  Por tanto se pasa directamente a la 
exposición de resultados 

RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Autores. Memoria.

Apunte biográfico del Socio Corresponsal en Menorca Dr. D. Rafael Hernández.

Los principales datos de la biografía de Rafael Hernández se concretan en los 
siguientes datos:

“Doctor en Medicina por la Universidad de Montpellier, revalidado en España  
Residía en Mahón  Médico de las cárceles de esta ciudad  Ingresó como 
Corresponsal el 2 de agosto de 1821 ” 

Remitió un trabajo sobre Medios propuestos al Sr  Gobernador militar y político 
de Mahón, presidente de la Junta Superior de Sanidad de Menorca, para cortar 
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de raíz la epidemia de viruelas que afligió a sus habitantes en el año de 1824 
(1) ” (2)

B. Primera medida: Aislar en un lazareto las personas infectadas, que debían 
ser inspeccionadas por profesores de Medicina

Rafael Hernández recomienda un lazareto para aislar a las personas que han sido 
infectadas:

“Animado de su espíritu filantrópico, se lamenta de que se hubiese 
desaprovechado el tiempo en que, circunscripta la enfermedad, hubiera sido 
fácil  cortarla de raíz e impedir su propagación  Luchó su anhelo con su modestia; 
y  no quiso aparecer oficioso, reducido entonces a la simple función de médico 
particular  Aislar en un lazareto (3) las personas infectadas, que debían ser 
inspeccionadas  por profesores de Medicina, hubiera sido una primera medida 
que habría eliminado una multitud de focos de infección, concentrándolos 
todos en uno, donde por el roce con personas ya invulnerables, se hubiera 
exterminado brevemente ” (4)

C. Comisiones de vacuna: dos o más profesores. 

Rafael Hernández recomienda la formación de Comisiones de vacuna, para que 
tuviera lugar una buena marcha de la vacunación en sus diversos periodos:

“Formando comisiones de vacuna, de dos o más profesores, y encargándose 
estos de ejecutar la vacunación dos veces por semana, en lugar y hora 
determinada, se proporcionaba al  público el medio seguro de preservar a los 
sujetos expuestos, y de no ver más alterada la salubridad, exterminando para 
siempre las viruelas 

 Para que esta benéfica operación produjese todas las ventajas posibles a la 
humanidad y a la ciencia, opinó que  se formase un asiento para cada vacunado 
en que se expresase el sexo, edad, progreso, anomalías y todo fenómeno que 
ofreciese la marcha de la vacunación en sus diversos periodos (5) ” (6)

D. Motivo que animaba al Dr. Hernández a la ejecución de su racional  propuesta: 
ejemplo.

Laso de la Vega refiere en las páginas del Periódico de la Sociedad Médico-
Quirúrgica de Cádiz el motivo que animaba al Dr  Hernández a la ejecución de su 
racional  propuesta con el  ejemplo de la exterminación de la viruela en un buque 
mediante la vacunación de los infectados de un buque:

“Animaba al Dr  Hernández a la ejecución de su racional propuesta el ejemplo 
que entonces observó en una fragata  guerra anglo-americana, surta en el puerto 
de Mahón  Contagiada la tripulación de este feroz exantema, el profesor de ella 
Sr  Benjamín Kirsam vacunó a todos los individuos que no habían pasado la 
viruela ni disfrutado del preservativo, y de este modo exterminó de una vez el 
contagio en su buque (7) ” (8)
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E. Infalibles medidas. La familia vacuna a sus hijos. Precepto y consejo de las 
autoridades. 

El Dr  Hernández expone como medidas certeras, la decisión de las familias de 
someter a sus hijos a la vacunación, por consejo y normativa de las autoridades:

“Invitaba para llevar a efecto tan infalibles medidas la voz de la autoridad, 
cuya persuasión decidiría a las cabezas de familia a presentar sus hijos, a que 
coadyuvarían por su precepto y consejo de las autoridades subalternas 

Convendría ilustrar al público sobre el poco valor que ofrecen en descrédito 
de la vacuna algunos hechos contradictorios  No deben negar, dice, los que se 
denominan hijos del candoroso Hipócrates, que algunos vacunados sufrieron 
también la viruela en la epidemia que reinó allí el año de 1812, sin que se crea 
por esto que todos los que se citaron, la pasasen realmente, ya que algunas 
fiebres miliares fueron cualificadas de viruela  (9)” (10)

F. La exactitud de esta operación

El Dr  Hernández incide en que la operación de la vacunación debe caracterizarse 
por la exactitud:

“Y aún en los verdaderamente acometidos, ¿es comparable la benignidad 
con que hizo en ellos su curso, a lo intenso y peligroso de los síntomas que 
ofrece la especie más sencilla? Erupción precoz, del segundo al tercero dia, 
rapidez en la progresión de sus periodos, carencia de fiebre secundaria; caída 
por descamación, jamás por costras; por manera que más parecía una viruela 
bastarda, o varicela irregular  Por otra parte: ¿qué confianza podía haber en la 
exactitud de esta operación, habiendo sido practicada en muchos por barberos, 
charlantes y mujeres? (11)” (12)

G. Caracteres propios: la vacuna verdadera y la falsa vacuna

Laso de la Vega refiere que el Dr  Hernández considera  distinguir por sus 
caracteres propios la vacuna verdadera de la falsa vacuna:

“El Dr  Hernandez se detiene en considerar los aspectos que pueden ofrecer una 
y otra, y la importancia de que el vacunador observe diariamente al operado 
para apreciar debidamente las diversas fases que puede presentar el grano  
(13)” (14)

H. Autor testigo en Montpellier durante sus estudios médicos. Inmunidad.

Laso de la Vega expone una experiencia de la virtud preservativa del pus vacuno 
de que fue testigo Hernández en Montpellier durante sus estudios de Medicina:

“Hernández no quiere dejar en silencio un hecho en apoyo de la virtud 
preservativa del pus vacuno de que fue testigo en Montpellier durante sus 
estudios médicos, que a la par que contribuye a  sancionar  el  principio de la 
inmunidad, acredita hasta donde lleva al hombre su laudable deseo de hallar o 
de confirmar la verdad  Reinaba en dicha ciudad el año de 1804 la viruela, los 
jóvenes Deuluseau y Boulouneix, también estudiantes de Medicina, vivían con 
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él  El segundo, no vacunado, contrajo la viruela más confluente, el primero que 
lo estaba, quiso someterse a la más rigurosa prueba de profilaxis  Al intento, 
luego que incubó aquella, se colocó en la misma cama de su amigo, donde 
permaneció estrechamente arrimado a él hasta su entera curación, sin haber 
experimentado en su salud la menor novedad  Bastaría, añade, haber respirado 
aquel aire, saturado de efluvios, para haberse contagiado  Pero el amor a la 
ciencia le hizo conllevar tan largo tiempo esta fastidiosa como repugnante 
determinación  ¿Y quién no ha visto mezclarse y jugar en un mismo hecho al 
hermano vacunado con el variolento, conservándose aquel en la más perfecta 
inocuidad? ” (15)

I.  Causas  del descrédito de la vacuna en la isla de Menorca.

Laso de la Vega expone  como Hernández  investiga las causas que impiden el 
crédito de la vacuna en la isla de Menorca:

“Nuestro consocio explora las causas que detienen el crédito de la vacuna en 
la isla de Menorca, y halla como fundamento de este juicio, que el número de 
vacunados no es más que el tercio de los nacidos  Atribuye esta omisión a dos 
causas; primera, la invasión que han sufrido algunos supuestos vacunados en 
las ocasiones que ha sido importada la viruela en la isla  Segunda; que muchos, 
faltos de medios y de ocasión para aprovecharse de este precioso profiláctico, 
abandonan sus hijos á la suerte, sin recurrir a la generosidad de los médicos 
y pedir este auxilio gratuito, y recuerda  que esfuerzos han sido vanos para 
combatir dichas causas demostradas en dos Memorias que publicó al intento en 
los años de 1814 y 1821, no habiendo omitido el práctico: las contrapruebas 
más victoriosas para atestiguar la virtud de la materia vacuna, e inducir la 
mayor confianza ” (16)

J. Opinión de la Junta Superior de Sanidad sobre las Reflexiones de Hernández

La Junta Superior de Sanidad refiere a Hernández que se tendrían en consideración 
sus  Reflexiones conforme lo exigían aquellas circunstancias:

“Este escrito mereció una atenta acogida de parte de aquella Junta superior de 
sanidad, la cual manifestó oficialmente al Dr  Hernández que sus reflexiones 
le habían sido gratas, y que se tendrían en consideración conforme lo exigían 
aquellas circunstancias; por último, que esperaba continuaría dando pruebas 
de su celo e interés por el bien del estado y conservación de la Salud Pública 
&c  &c ” (17)

CONCLUSIONES

Primera. Rafael Hernández, Académico Corresposal de la Academia Médica de 
Barcelona, hace referencia en su memoria a algunas noticias de la Epidemia 
variolosa de Mahón de 1824 

Segunda. Hernández, incide en el contagio que da lugar a la epidemia  
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Tercera. Hernández, considera como primera medida en la epidemia de 1824 
el  aislamiento en un lazareto de las personas infectadas, y su inspección por 
profesores de Medicina  

Cuarta. Hernández, incide en la formación de  Comisiones de Vacuna, de dos o 
más profesores, y encargándose estos de ejecutar la vacunación dos veces por 
semana, en lugar y hora determinada, proporcionando  al  público el medio seguro 
de preservar a los sujetos expuestos, y de no ver más alterada la salubridad, 
exterminando para siempre las viruelas  Hace alusión a la erradicación que no 
tuvo lugar hasta 1978  

Quinta. Hernández recomienda la confección de un documento para cada 
vacunado en que se expresase el sexo, edad, progreso, anomalías y todo fenómeno 
que ofreciese la marcha de la vacunación en sus diversos periodos 

Sexta. La vacunación de todos los individuos que no habían pasado la viruela ni 
habían sido vacunados, hace desaparecer de una vez el contagio de la viruela  

Séptima. Considera la exigencia por parte del gobierno de la obligatoriedad de 
la vacunación  

Octava. Se apoya en la historia para su exposición  

Novena. Se apoya en la estadística para acreditar la efectividad de la vacuna  

Décima. Hernández, cumple su cometido como Corresponsal presentando un 
trabajo que reúne las condiciones científicas requeridas y la erudición del autor  

Undécima. Francisco Javier Laso de la Vega, se presenta como propagandista de 
la vacuna, en el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, al ser redactor de 
algunos artículos enviados por Socios Corresponsales sobre dicho tema  

Duodécima. Destacamos la apertura de los facultativos corresponsales a la 
asimilación de las corrientes sobre la vacuna de la época, reflejándose en las 
publicaciones de sus artículos del Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica  

Décimo Tercera.Nos hemos encontrado en este estudio sobre “la Vacuna” una 
Salud Pública a la altura del resto de Europa, que expresa el nexo de unión 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz con otras instituciones 
europeas como la Academia de Ciencias de París, la Sociedad de Edimburgo, la 
Universidad de París y la Real Academia de Cirugía de París  Esto da idea de la 
asimilación de nuevas corrientes de profilaxis aplicando criterios de objetividad 
y experimentación  
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TOPOGRAFIA MÈDICA DE CALAF, DEL DR. IGNACIO DE LLORÉNS Y GALLARD (1904)

 
USTRELL i TORRENT, Josep M 

RESUM: La topografia o descripció de les característiques generals d’una localitat, vista 
per metges, tenia la finalitat general de poder arribar a assolir un mapa sanitari de la 
península, però a la vegada donava una informació en conjunt molt important per a 
la sanitat local d’una població  Aquest objectiu va ser assumit per la “Real Academia 
Médico-Práctica de Barcelona” com a concurs de premis 

L’autor, Ignacio de Lloréns y Gallard, nasqué a la Seu d’Urgell el novembre de 1851  
Es  llicencià en Medicina a Barcelona el 1873  Exercí a Calaf durant un cert temps i 
després va passar a Barcelona, on fou metge del Cos Mèdic Municipal i director de la 
Casa de Lactància 

L’estudi de topografia és un tractat manuscrit sobre aquesta població de l’actual Alta 
Anoia que divideix en un estudi general on inclou la història de Calaf i un estudi 
particular que correspon a la topografia mèdica 

Paraules clau: Topografia mèdica  Calaf  Lloréns

La Topografia Mèdica és una descripció de les característiques generals d’una 
localitat, vistes per metges  Pere Vallribera (2000) ens diu que apareixen per 
les idees dels segles XVIII i XIX sobre les mesures higièniques adoptades pels 
responsables de la salut pública de les poblacions 

L’any 1785, la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona assimilà l’objectiu  
Primer com a treball comissionat i després com a concurs de mèrits, atorgant 
premis com la medalla d’or de l’entitat i el títol d’acadèmic corresponsal 

Trobem topografies a tota la península ibèrica, essent les més antigues el Tratado 
da conservação da saúde dos povos (Porto-1756) d’António Nunes Ribeiro, i la 
Topografía del departamento destinado para las mujeres en el Real Hospicio de 
Barcelona y epidemias observadas en él en 1787 y 1794 de Francesc Salvà  A 
continuació van apareixent: Topografia de l’Illa de Menorca (1787) de Miquel 
Oleo; Topografia de Sabadell (1789) d’Antoni Bosch; Topografia de Taradell 
(1790) de Joan Sastre; Topografia d’Ulldecona (1793) de Francesc Espada; 
Topografía de Puertollano (1793) de Juan Tovares; Topografía de Constantina 
(1796) de Manuel Álvarez; Topografia d’Alcanar (1796) de Manuel Espinosa; 
Topografía de Santa Cruz de la Zarza (1796) de Cayetano López; Topografía de 
la Ribera del Xúquer i la Vila d’Alzira (1797) de Francesc Llansol; Topografia 
de Vic (1798) d’Antoni Millet i Topografía de Oropesa (1799) de Juan Tavares 
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En aquest mateix segle i a la comarca de l’Anoia trobem topografies de Calaf 
(1795) de José Antonio Canet; d’Igualada (1797) de Josep Revert i d’Aguileu i 
pobles de les rodalies de Calaf (1799) de José Antonio Canet 

També a l’Anoia però en el segle XIX són: Enfermedades del Ejército y del Pueblo  
Memoria de la fatal epidemia de calenturas gástrico-pútridas del cuartel general 
del ejército de Cataluña, y de la ciudad de Tarragona del año 1809 (1818) en la 
que s’afirma que la “Disertación de las enfermedades del ejército y de la Villa de 
Calaf del año 1795” li comportà a Canet obtenir la categoria de soci corresponsal 
de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona  Una altra topografia més 
tardana,  és la de Masquefa (1885) de Doménec González 

Ja en el segle XX la de Calaf (1904) d’Ignacio de Lloréns Gallard i, finalment, 
dues d’Igualada (1968) d’Antoni Secanell i (1986) de José M  Ibáñez 

Biografia d’Ignacio de Lloréns y Gallard  
(La Seu d’Urgell 1851 – Barcelona 1913)

Es llicencià en Medicina a Barcelona l’any 1873  Va ser metge municipal de 
Barcelona amb intensa activitat divulgativa sobre Higiene i Salut Pública a finals 
dels segle XIX  Morí d’un infart sobtat als 62 anys 

Fill d’un registrador de la propietat, natural de Salàs de Pallars, que va tenir 
cinc fills (tres metges i dos advocats)  Exercí a la Seu d’Urgell i a Calaf, en les 
temporades d’estiu, fet que més tard li permet redactar la Topografia Mèdica 
d’aquestes poblacions 

A Barcelona viu al carrer de La Palla número 6  Ingressa al Cos Mèdic Municipal 
fent vigilància higiènica amb desinfeccions i vacunació de la verola  Diagnostica 
el primer cas de còlera a Barcelona (epidèmia 1885) malgrat la campanya 
difamatòria que li atribueix voluntat catastrofista  Tot i així segueix amb la 
campanya de vacunacions junt a Jaume Ferran, company de curs  

Va ser un metge de Medicina General preocupat per la Higiene Pública, la tuber-
culosi i l’addicció a la morfina, temes que combat amb divulgació del coneixe-
ment sanitari mitjançant articles, fulletons divulgatius i conferències a instituci-
ons mèdiques i ateneus socials  Va ser també director Casa de Maternologia de 
Barcelona [Casa de la Lactància, en el carrer de Valldonzella] (1903) 

Soci de l’Acadèmia de Publicistes de Barcelona (1893), membre corresponent 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (1894)  Obtení el premi Dr  
Mascaró de l’Acadèmia del Cos Mèdic Municipal pel treball “Condiciones que 
debe reunir una buena nodriza” (1900)  Va ser vicepresident de la junta de 
govern del Col·legi de Metges de Barcelona quan el presidia Antoni Bartomeus 
(1909) 

Casat amb Margarida Mauri Gibert (1874) i van tenir quatre fills (dos metges: 
Ignasi i Joaquim de Llorens Mauri)  Home culte i ben relacionat socialment, és 
metge del Liceu (1903)  Anys abans, va atendre els ferits de l’explosió de la 
Bomba del Liceu (1893)  Va ser distingit Cavaller de les Ordres d’Alfons XII i 
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d’Isabel la Catòlica a més de Comanador de l’Ordre de Jesucrist de Portugal  Obté 
l’honor de ser nomenat Fill adoptiu de Calaf (1898) i l’Ajuntament li dedicà un 
dels carrers de la població (1904) 

Obra publicada: 

Segle XIX

1885 - 1886

•	 La borrachera: estudio médico-social  Barcelona: Suc  N  Ramírez y Cia; 
1885 

•	 Topografía médica de Seo de Urgel  Barcelona: Suc  Ramirez y Cia; 1886 

1892 - 1898 

•	 La mendicidad en Barcelona  Barcelona: Casa Provincial de Caridad; 1892 

•	 Un vicio fin de siglo: el morfinismo  Barcelona: Casa Provincial de Caridad; 
1894 

•	 El morfinismo por el Dr  Ignacio de Llorens [La Vanguardia; 30 agost 1894]

•	 Aparato digestivo… trastornos que produce el hábito de la morfina… [La 
Vanguardia; 30 agost 1894]

•	 Higiene de las escuelas destinadas a la primera enseñanza  Barcelona: Casa 
Provincial de Caridad; 1895 

•	 Enfermedad fin de siglo: el nerviosismo  Barcelona: Casa Provincial de 
Caridad; 1896 

•	 Necrología del Dr  D  José M  Truillet y Teixidor  Boletín del Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Barcelona; 1898;8:317-21 

Segle XX

1900 - 1913 

•	 Lactancia de los recién nacidos  Memòria  Barcelona: Casa Provincial de 
Caridad; 1900 

•	 Cartilla popular para la profilaxis de la tuberculosis  Premiada accésit  
Barcelona: Casa Provincial de la Caridad; 1900 

•	 La tuberculosis en Barcelona  Barcelona: Casa Provincial de Caridad; 1900  
http://bdh-rd bne es/viewer vm?id=0000048240&page=1

•	 Topografía médica de Calaf  Barcelona: Elzeviriana de Borrás y Mestres; 
1904 

•	 Unos cuantos botarates  Barcelona: Casa Provincial de Caridad; 1913 
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L’OBRA REEDITADA1

ESTUDI GENERAL DE TOPOGRAFIA

Història de Calaf

De la història de Calaf que ens escriu el Dr  Llorens, transcric tan sols els tòpics 
més importants 

Fent esment de Gregorio Argaix, atribueix el nom de Calaf a la Colònia romana del 
185 aC amb el nom del seu administrador: Cayo Calaphuxnio Pisón  També ens 
fa saber que no era la població més important de La Segarra, perquè la capital 
era Prats de Rei  Escriu que “Era una villorrio que no empezó a desarrollarse 
hasta mediados del siglo XI y especialmente en el siglo XVII en que sobrepujó a 
Prats de Rey” 

Del segle XI fa referència a la mort, el 1010, d’un bisbe de Vic en el castell de 
Calaf i de la fundació del Priorat i Església Col·legiata Regular  Aquesta segons un 
document imprès a Manresa el 1767 i signat pel Dr  Francisco Argullol  Explica 
els fets a partir de l’alliberament dels sarraïns 

Del segle XIV descriu privilegis atorgats a la població per l’Excma  Sra  Beatriu, 
escrits en pergamí i signats davant de notari 

Del segle XVII explica l’epidèmia de pesta bubònica, detectada a primers de 
gener de 1651, per la qual van morir 413 persones en 10 mesos (3/4 parts de 
la població)  Tot i la mortaldat va ser de poca durada i en agraïment van construir 
Ermita de Sant Sebastià 

Del segle XVIII ens diu que Calaf va deixar de ser important i relata el personal 
sanitari  Segons el cadastre de 1716 estava format per:

Dos doctors en medicina, que guanyaven 190 lliures entre tots a més de la 
utilitat de les seves terres 

Tres apotecaris que obtenien 150 lliures més 30 de treballar la cera 

Tres cirurgians que junts rebien només 20 lliures 

Amb aquestes quantitats es pot percebre el baix nivell de categoria en el que es 
tenia la cirurgia en aquells anys  Al final torna a fer esment de la significació de 
la vila “Dejó de ser Calaf un lugar para ser una población importante” 

Del segle XIX destaca tres fets importants: la inauguració línia de tren entre 
Manresa i Lleida el 1861, i la influència en el canvi del comerç per la indústria, 
la guerra civil (la carlinada de 1875) i la creació coral, essent-ne el director el 
Sr  Manuel Giralt 

1   L’obra està escrita en castellà.
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Estudi Particular de Topografia

Mesografia

I  Orografia i Hidrografia

La població de Calaf està situada en el punt culminant del massís central de 
Catalunya, en una conca de lignit enclavada en terrenys terciaris que s’alternen 
amb zones de calç i argila 

El riu Anoia neix al Pou de la Morera, però no dona possibilitat d’utilització 
perquè circula a gran profunditat  La neu hi és minsa i només se’n veu 2 ó 3 
vegades l’any en poca quantitat  Han d’aprofitar l’aigua de la pluja, amb uns 39 
litres/any i més freqüents a la primavera i la tardor  D’aquesta aigua diu que és 
poc potable i indigesta, ja que arrossega sals, gasos i substàncies orgàniques  
Esmenta també clorur de sodi, de calci i magnesi, indicis de fosfats i sulfats, òxid 
de ferro, iode, àcid nítric (màxim al setembre i mínim al juny) i amoníac (màxim 
al desembre i mínim a la tardor) 

També calcula la quantitat d’aigua per persona i dia que és de 54,5 litres, 
distribuïts de la manera següent: 

Coure aliments    3,5

Per beure  1,5

Per neteja personal 22,5

Per neteja d’estris 13,5

Per rentar roba  13,5

Atmosfera

Zona seca, lliure de muntanyes, manca d’aigües superficials, poca quantitat de 
flora i es veu afectada per la boira 

Composició de l’aire és bona ja que es purifica amb els canvis en l’ozó que 
augmenta amb les tempestes de l’estiu i per l’efecte de les descàrregues 
elèctriques  El vent del N O  (vent serè) del matí i amb la brisa del mar de les 
tardes  La pressió baromètrica mitjana anual és de 779’28 (menor que en les 
zones de menys alçada)  La freqüència de la respiració es fa més freqüent per tal 
d’equilibrar la tensió intraorgànica amb l’exterior  

La temperatura té canvis sobtats  La mitjana anual és de 9º (dades dels anys 
1899-1900)  Com a lloc d’estiueig: és saludable i agradable  Potser la millor 
de Catalunya (per l’alçada i temperatura)  D’aquí que conclou amb la manca de 
malalties pulmonars 

Productes de la terra

Morta la vinya per la fil·loxera, a finals del segle XIX, el blat i la patata són la base 
de l’agricultura 
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Els d’origen animal de major consum: Llet de cabra i ous  Les gallines ponen 
en tal quantitat que se n’envien “centenars de milers” a Barcelona, Terrassa o 
Sabadell  

Caça: gran quantitat de conills, llebres i perdius  Denúncia que els pagesos, amb 
l’excusa de ser del sometent, fan ús de les armes de foc per caçar sense llicència 
i en èpoques de veda”  

Animals de corral: quasi totes les famílies es crien un porc i que, a més, se 
sacrifiquen una mitjana de 825 xais l’any a l’escorxador, en unes òptimes 
condicions, a excepció de la manca de microscopi o del “trocar-triquinario” 

Flora i fauna

Fa un esquema exhaustiu de la flora de Calaf, amb una extensió de 28 pàgines, 
de la qual diu que és igual que en les altres comarques del massís central de 
Catalunya  En dona el nom de família, de gènere i espècie, en castellà i en català, 
i la divideix en diferents classes  Com exemple hi ha:

Caliciflors: Argelaga
Corol·liflors: Trumfa
Monoclamídies: Herba de la paciència
Monocotiledònies: Safrà
Muscínies: Llot
Talamiflors: Cascall

Flora mèdica
Antiespasmòdics: Maria Lluïsa
Astringents: Codonyer
Diaforètics: Herba de la paciència
Diürètics: Julivert
Emètics: Violeta
Emmenagogs: Sabina
Incindents i expectorants: Pi Pirineu
Irritants: Matapoll
Narcòtics: Herba de St  Albert
Parasiticides: Carbasser
Purgants: Prunera
Tòxics - Neurostènics: Grébol

En relació a la fauna, descriu:
Amfibis: Salamanquesa
Artròpodes: Anèl·lids (Llombric de terra); Aràcnids (Paparres); Coleòpters (Cuca 
de llum); Crustacis (Porquets de St  Antoni); Dípters (Mosquit); Hemípters (Pugó 
de l’Olivé); Himenòpters (Abella); Insectes (Cavallets del diable); Lepidòpters 
(Borinot); Ortòpters (Grill); Cucs (Triquina); Platihelmints (Solitari) 
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Aus: Ocells (Gralla); Rapinyaires (Oliva); Trepadores (Formiguer)
Camallargs: Grulla
Coloms: Tudó
Gallines: Gall
Mamífers: Carnívors (Fura); Insectívors (Talp); Paquiderms (Ase); Quiròpters 
(Ratpenat); Rosegadors (Esquirol); Rumiants (Ovella) 
Mol·luscs: Cargol
Ofidis: Escurçó
Sauris: Sargantana

Urbs calafina en general

La vila de Calaf té una forma de ventall japonès en el qual el mànec seria el carrer 
de Sant Antoni, en el centre les places de les Eres i de la Constitució, amb els 
seus carrers afluents, i a la vora exterior els carrers del Carme i Sant Jaume  Té 
unes 300 cases habitades i uns 1 400 veïns  L’aspecte general és de pobresa, 
la majoria de teulades tenen goteres, les portes i finestres no tanquen bé i a les 
cases no hi entra gaire el sol 

Vies de comunicació

Ferrocarril: Barcelona Saragossa 

Carretera: La més important: va a Pons i La Seu d’Urgell, passa per Castellfollit 
de Riubregós, Torà, Biosca i Sanaüja, amb un volum de trànsit de dos carruatges  
La segona important: va a Igualada, passant pels Prats de Rei i Copons amb un 
carruatge al dia  Hi ha una altra carretera de l’Estat, en projecte, que va de Calaf 
a Tàrrega, amb una desviació a Pujalt 

Urbs calafina en particular

No té ni muralles ni muntanyes que la puguin protegir del vent  Fa un esquema 
amb els noms dels portals, carrers, places, sortides i en dona l’orientació en 
longitud i latitud  També dona l’alçada sobre el nivell del mar (entre els 665’29 
m  de l’estació i els 701’72 m  del camí de les Eres) 

Descriu també el subsol afirmant que el gran desnivell afavoreix el desguàs natural, 
ja que la xarxa de clavegueres està negada (els residus humans normalment 
van al femer)  Considera correcte l’enllumenat públic, ja que es va substituir el 
petroli pel gas acetilè  Per escalfar-se a l’hivern, a les cases es fan servir el braser 
i l’estufa de carbó, i a l’escola només l’alè del alumnes   Descriu els edificis 
públics, com l’església de Sant Jaume, d’estil gòtic (1618) 

L’hospital, annex a l’escola de les monges, no s’utilitza des de fa molts anys 
perquè la beneficència a domicili el supleix perfectament 

L’escola pública de nens, situada al soterrani de la Casa de la Vila, està mal 
ubicada i li dedica els qualificatius següents: “Mala, detestable, bochornosa, 
indigna de un pueblo culto y hasta me atrevo a decir, infamante y mortífera”  
Situa l’escola municipal de nenes en un primer pis d’una casa de la plaça de la 
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Constitució, però també diu que és defectuosa i impròpia per tenir-hi 60 nenes  
Deixa més ben parades les escoles particulars: la de les monges, que en nombre 
de sis a vuit nenes, estan en un gran espai, i la particular de nens, que un digne 
mestre particular té a la plaça de les Eres, mal orientada però amb molt d’espai 

El cementiri està situat a uns 500 m a l’oest en un petit turó, té una bona 
capacitat i està ben orientat  Diu que en el segle XVIII es trobava en el Convent 

Els rentadors públics, a un quilòmetre de la vila, contigu a l’antic camí dels Prats 
de Rei, no tenen cap mena de condicions acceptables 

Finalitza demanant que el municipi construeixi el dipòsit de l’aigua a una alçada 
suficient perquè les dones hi puguin rentar dempeus 

Tot seguit hi ha quatre dibuixos, del passeig de Sant Joan (sortida de l’estació), 
de l’església, de la casa Mensa (l’edifici més antic) i d’unes tenalles per recollir la 
correspondència dels pobles afectats de pesta 

L’habitant: Caràcters estàtics i dinàmics

Descriu la indumentària, que es compon d’americana, armilla i pantalons 
de pana, “tejido de terciopelo de algodón muy fuerte y económico”  Els qui 
exerceixen professions universitàries utilitzen teixits de llana i llaneta  El jaqué i 
la levita només es fa servir a les festes solemnes  El treballador té un vestit negre 
per als diumenges i la gorra i el barret han substituït la barretina  Les dones 
són elegants, pulcres en el vestit, en elles mateixes i en el tracte  Són diligents 
i amants de la seva llar  “Son agradables de verdad, lástima que la fábrica haya 
venido a desmejorarlas” 

Hàbit exterior - Caràcter i temperament - Usos i costums - La població: Caràcters 
estàtics i dinàmics

Hàbit exterior  De l’aspecte personal diu que la sífilis i el raquitisme no han 
degenerat la raça i que no hi ha persones obeses; per això les dones poden parir 
amb facilitat  Els naixements superen les defuncions, hi és desconeguda la figura 
de la dida (“nodriza mercenària”) i la virilitat es manté fins a edats avançades 

Caràcter i temperament  Predomina el caràcter limfàtic-nerviós i sanguini-nerviós  
Al segarrenc li molesten la hipocresia, la pedanteria, la burla i l’insult 

Usos i costums  Homes i dones acostumen a llevar-se d’hora per anar a les 
fàbriques, situades als afores, a les fosques, sense haver menjat res i a canvi 
d’un sou misèrrim  Això fa que, sobretot les noies, tinguin tendència a l’anèmia, 
la congestió pulmonar i sobretot la tuberculosi, amb un pronòstic gravíssim  De la 
mateixa forma descriu els joves que van a la mina, al molí o al camp  Comerços a 
la llum d’una llàntia  Grups de veïns a les places i alguna dona anant o sortint de 
missa  Dimarts i dissabtes, més animació pel mercat  Treballen tota la setmana 
i no es permeten cap despesa supèrflua  Els dies festius van al barber, a “pelar 
la pava” els joves, a missa els grans, i tots plegats, després de dinar, al cafè d’en 
Felipet o a la Unió Calafinenca, a jugar a la manilla, al tresillo o al burro  A les 7 
de la tarda al ball que dura fins a les 9 i, en el cas d’alguns dies festius (Pasqua 
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i Festa Major), fins a la matinada  Caramelles amb rondalles de l’Ignasiet de 
l’Armenter, versos de Manuel Giralt o de Candi Closa i cantarelles d’altres autors, 
com Enric de la Molgosa o Jaumet de l’Arnabal  Festa major a mitjans setembre - 
Santa Calamanda, patrona de Calaf  Les joves que tenen cura de l’altar d’aquesta 
santa poden esdevenir priores, a les quals s’acompanya fins a casa al so de 
la música, i tenen lloc preferent a la processó de la tarda  Sortint d’ofici es 
feia el ball anomenat metradansa, que obria precisament la priora  També parla 
del ball de disfresses de carnaval  Explica que, fins fa poc, Calaf tenia el Cor 
Calafinenc, amb una gran afició a la música sacra  També diu que tenien una 
mútua anomenada de Santa Calamanda que, per una mòdica quantitat mensual, 
atenia les malalties dels seus associats  També fa esment del Jocs Florals que es 
van celebrar el mes d’agost de 1903 

La població: Caràcters estàtics i dinàmics  20 de gener de 1901 / Dades 
comparades amb la Península i Europa  Cens: 1 399 / 21 a 60 anys (major 
percentatge) la majoria solters  Professions (amb el nombre de persones que 
les exerceixen): la majoria propietaris, seguits dels espardenyers, comerciants, 
paletes i sabaters  La majoria sap llegir i escriure  Percentatge de morts segons 
el mes de l’any i segons l’edat 

Patologia

Afeccions de l’aparell digestiu (15%): enteritis i colibacilosi 

Anèmia i cloroanèmia: malaltia de quasi totes les noies adolescents que van a 
la fàbrica 

Gastropaties: molt freqüents  Dispèpsies i gastràlgies 

Malalties de l’aparell circulatori (19’68%): arterioesclerosi dels vells, endocarditis 
reumàtiques, moltes vegades degudes a la boira freda de l’hivern 

Malalties de l’aparell respiratori (27’40%): bronquitis: freqüent a totes les edats; 
pulmonia: en la seva etiologia s’hi troba un refredament, que podria ser pel temps 
o per l’alta pressió atmosfèrica  A l’autor li crida l’atenció que les malalties més 
freqüents siguin les de l’aparell respiratori, ja que Calaf sembla gaudir d’un clima 
prou sa 

Malalties infectocontagioses: Tuberculosi apareguda a partir de 1895, a causa 
de l’aparició de fàbriques amb telers mecànics  El major nombre de defuncions 
correspon a les dones  Propagació de malalties infeccioses  En algunes epidèmies 
de verola la importació es feia en les fires i mercats i la propagació en els balls  
Xarampió: es contagia a l’escola  Tifoides: deguda al trasllat dels dipòsits de les 
comunes al camp com a adob 

Neurosis: poc freqüents  Només alguna angina de pit i poques epilèpsies 

Raquitisme: poc  Pocs geperuts ni parts distòcics 

Terapèutica

Critica l’intrusisme dient que la ignorància és el sosteniment del curanderisme, i 
els de Calaf anaven a una curandera d’una població veïna 
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La seva recomanació és que l’aigua, el sol i l’aire són tres elements naturals de 
guarició i preservació de moltes malalties i la hidroteràpia perquè subministra 
mitjans racionals per l’acció fisiològica de l’aigua freda: Refredats (com a inici 
de la pneumònia)   Es podia aplicar per immersió o per aplicació de draps molls, 
sobretot quan hi havia febre 

Malalties de l’aparell circulatori, del sistema nerviós, i per a la tuberculosi, 
s’haurien de destruir els esputs i millorar les males condicions de treball a les 
fàbriques 

Esbós social de Calaf

Autoritat municipal: alcalde, 2 tinents d’alcalde, 1 síndic, 5 regidors, 1 secretari 
(“inteligente secretario que no cobra los honorarios que compensen el ímprobo 
trabajo que tiene confiado”)

Autoritat judicial: 1 jutge i 1 fiscal (“poco tienen que hacer”)

Guàrdia civil: 1 sergent i 5 guàrdies 

Carabiners: 1 cap i 4 individus (“cura d’evitar el contraban”)

Sometent: 1 sots cap i 60 membres (“mala organització”)

Autoritat eclesiàstica: 1 prior, ecònom de la parròquia de Sant Jaume, 2 vicaris 
i alguns beneficiats 

Religió: La majoria catòlics 

Indústries: mines de carbó, fàbrica de ciment, fàbrica de mocadors de seda, 
fàbrica de totxos, fàbrica d’espardenyes 

Malalties socials: Criminalitat, en els últims vint-i-cinc anys no hi ha hagut 
cap sentència condemnatòria de fets punibles i el qualifica de poble model  La 
prostitució i la mendicitat no hi existeixen  Vicis: no hi ha borratxeres i poca 
addicció al joc 

I acaba dient: “En Calaf las malas pasiones no tienen adeptos fervientes y de ahí 
procede su honrada hidalguía y su relativo benestar” 
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MEDICINA TRADICIONAL AL LLUÇANÈS.  
APUNTS ETNOBOTÀNICS D’UNA COMARCA DE LA CATALUNYA CENTRAL

BONET, M  Àngels1;  REIXACH, Roser2

1Facultat de Farmàcia  Universitat de Barcelona 
2Patronat d’estudis Osonencs  

RESUM: El Lluçanès (Catalunya central) és un territori que ha mantingut viva la tradició 
d’usar remeis populars per a curar determinades malalties  Des de fa uns anys s’hi està 
duent a terme una recerca etnològica i etnobotànica que permet constatar la vigència 
d’aquests usos i a la vegada completar altres recerques fetes anteriorment  En aquest 
article expliquem els aspectes metodològics en què es basa aquesta investigació i alguns 
dels resultats obtinguts  

Paraules clau: medicina popular, etnobotànica, plantes medicinals, Lluçanès

INTRODUCCIÓ

Els elements de l’entorn més immediat han estat utilitzats des de temps 
immemorials per a satisfer les necessitats més bàsiques dels humans  La riquesa 
de coneixements tradicionals relacionats amb el medi natural és especialment 
remarcable en les societats rurals, on els estrets lligams entre l’home i la 
natura es posen de manifest en àmbits tan diversos com la medicina popular, 
la gastronomia, l’explotació agrícola i forestal, l’artesania, la literatura oral, les 
festes, les creences o la religiositat popular  Són sabers que s’han anat transmetent 
de generació en generació, bàsicament de forma oral, i que van ser ben útils per 
a molts dels nostres predecessors  L’anomenat progrés ha fet que, amb el pas 
dels anys, s’arraconessin bona part d’aquests coneixements per considerar-los 
antiquats o inapropiats  Seria el cas de molts remeis que s’elaboraven amb els 
recursos que ofereix la natura (remeis vegetals, animals i minerals), així com 
aquells que són immaterials, com ara accions, per exemple tocar o passar pel 
mig d’un arbre, anar a alguna ermita o santuari, aprofitar les qualitats especials 
que tenien determinades persones per curar, o el cas d’una oració o una cançó, 
que igualment substituïen els mètodes actualment designats com a científics  

Amb tot, des de fa ja alguns anys, certs sectors de la societat tornen a mostrar 
interès per conèixer aquesta saviesa popular, en un moment en què es qüestionen 
alguns mètodes de tractament de certes malalties i que en sorgeixen d’altres 
que semblen estar relacionades amb una determinada manera de viure  De fet, 
l’eficàcia d’una part dels remeis tradicionals s’ha pogut demostrar científicament  
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A més, actualment hi ha una tendència a l’alça a usar substàncies naturals en 
molts dels preparats que posen a la venda els laboratoris farmacèutics, basant-se 
en l’aval que representa el fet que hagin estat emprats durant molts anys per la 
medicina tradicional 

LA RECERCA ETNOBOTÀNICA

L’Etnobotànica és la branca de la Botànica que s’ocupa d’estudiar els coneixements 
populars referits a les plantes en un territori concret  Es tracta d’una disciplina 
relativament recent que, a Catalunya, té un precursor en la figura del botànic 
Pius Font i Quer i la seva coneguda obra Plantas medicinales  El Dioscórides 
renovado (Font 1961), on l’autor s’ocupa de ressenyar detalladament els usos 
de les espècies medicinals, de les quals consigna,  a més, els noms en català, 
castellà, gallec i basc  

A finals de la dècada dels anys vuitanta del segle XX s’inicià a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona una línia de recerca en etnobotànica 
catalana  Des d’aleshores s’han estudiat diferents territoris de les comarques de 
parla catalana  Podem citar, entre altres, els treballs duts a terme a la Cerdanya 
i comarques veïnes de la Catalunya Nord (Muntané 1991, 2002, 2005), el 
Pallars (Agelet 1999, 2008), la vall del riu Tenes i el Baix Vallès (Bonet, 1991, 
1993; Bonet et al  2008), el Montseny (Bonet 2001, Bonet i Vallès 2006), l’Alt 
Empordà (Parada 2008), la comarca del Ripollès (Rigat, 2005; Rigat, Garnatje i 
Vallès, 2006; Rigat et al , 2017) i l’illa de Mallorca (Carrió, 2013)  Des d’altres 
centres de recerca s’han estudiat diferents zones del País Valencià (Mulet 1991, 
Pellicer 2000-2004) i de les Illes Balears (Torres 1999, Moll 2005)  Actualment 
s’està estudiant des del mateix punt de vista la comarca de les Garrigues i la del 
Lluçanès (Bonet i Reixach, 2013 i el present escrit) 

ÀMBIT DE L’ESTUDI

Presentem en aquest article els resultats preliminars de la recerca etnobotànica 
que estem duent a terme al Lluçanès, comarca natural de la Catalunya central 
situada al voltant dels 700 m d’altitud  El seu caràcter eminentment rural i el fet 
que no tingui a prop grans nuclis de població ni zones industrialitzades han fet 
que els coneixements tradicionals —actualment en regressió en totes les societats 
occidentals— s’hi hagin mantingut amb força  El Lluçanès, amb una extensió de 
368,50 Km2, és integrat per 13 municipis, la població global dels quals no arriba 
als 8 000 habitants  La vila de Prats de Lluçanès, considerada la capital de la 
comarca, en tenia 2 533 l’any 2017 
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ANTECEDENTS DE LA RECERCA ETNOLÒGICA I ETNOBOTÀNICA AL 
LLUÇANÈS

A finals de l’any 2011 iniciàrem el treball de camp amb la intenció de recollir el 
saber tradicional relacionat amb l’ús de les plantes i altres elements de la natura, 
tant en el camp medicinal com en altres àmbits de la cultura popular al llarg del 
s  XX i fins a l’actualitat, una compilació de la memòria col·lectiva que és també 
una mostra patrimonial d’aquest territori  

Cal esmentar que abans de nosaltres ja hi ha hagut altres investigadors a la zona 
que s’han interessat per aquesta temàtica i que hem tingut en compte a l’hora de 
posar-nos a treballar  És el cas de la recerca duta a terme per Josep M  Vilarmau 
(1900-1947), folklorista de Santa Maria de Merlès, que va recollir un interessant 
corpus de cultura popular al Lluçanès, en àmbits ben diversos, fins a mitjans del 
s  XX, i del GRFO (Grup de Recerca Folklòrica d’Osona), que va treballar-hi a la 
dècada dels anys vuitanta 

EL TREBALL DE RECERCA ETNOLÒGICA DE JOSEP M. VILARMAU

Josep M  Vilarmau dedicà gran part de la seva vida a la recerca sobre temes 
de cultura popular al Lluçanès, material que recopilà en diverses carpetes i que 
tenia la intenció d’editar en onze volums  El Xè d’aquests volums, que designà 
amb el nom de Pistologia, creences i supersticions populars, recollia tot tipus de 
creences i costums per a guarir malalties, fruit d’un treball que es va interrompre 
a causa de la seva mort prematura i que per aquest motiu és el que es considera 
més incomplet  Un dels informants que més esmenta és el saludador Pere Grau, 
nascut a Prats de Lluçanès el 1866, que Vilarmau presenta com “un arxiu 
ambulant de saber popular” i que ell anomenava el curandero del Lluçanès  
Aquests saludadors, molt habituals als indrets rurals, eren persones a les quals 
s’atribuïen poders especials per a curar i que sovint es reconeixien perquè naixien 
amb algun signe al cos o en una data o circumstància familiar determinada  Pere 
Grau, que també feia previsions de futur, li va transferir nombroses dades, oracions 
i receptes, i li descrivia la manera de curar malalties a vegades sense aplicacions 
directes sobre el cos, fins i tot a distància  Així, podia curar, segons Vilarmau, 
amb intervenció purament física damunt del pacient, amb la corresponent cura 
de força; amb intervenció damunt del pacient, física i moral sense cura de força, 
i amb intervenció damunt del pacient purament moral  

Aquí tenim un exemple dels remeis explicats per Pere Grau a Vilarmau:

Oració per a curar esllomats:

Gloriós Sant Marc/benaventurat/de la font nasquéreu/ de la font sou nat/ d’aquella 
font tan pura/curau l’esllomadura/al qui en vós confia aviat/ i el nom de Déu sigui 
alabat 

Com a resultat de la seva recerca pel Lluçanès, Vilarmau recopilà remeis variats, 
alguns força curiosos com aquest per al mal de coll: “Per Sant Blas, pel gener, 
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advocat del mal de coll, la gent porta a l’església pans, panses, figues, nous i 
altres fruites, les beneeixen i durant l’any, quan tenen mal de coll en mengen 
i es cura ” O per al mal de dents i queixal, “posar al clatell emplasta amb cinc 
cargols trinxats barrejats amb llevat de pastera ”  

LA RECERCA ETNOLÒGICA DEL GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA 
D’OSONA

Una altra etapa de la investigació sobre aquest tema se situa als anys 1982 
i 1983, quan el GRFO va fer treball de camp al Lluçanès sobre folklore en 
general i va dedicar una bona part de la recerca als remeis usats a la zona  Tot 
aquest material es troba enregistrat en cintes magnetofòniques (cassets i DAT) 
i catalogat amb diferents entrades segons els temes tractats   D’aquest recull, 
molt específic, amb les dates, els llocs i els noms dels entrevistats, en podem 
extreure una minuciosa llista de malalties i remeis, El podem considerar un treball 
complementari, per les dates, al que havia iniciat Josep M  Vilarmau, amb el valor 
afegit que els membres d’aquest grup de recerca van poder entrevistar encara 
alguns dels mateixos informants  A part de la llista de remeis, hi trobem dades 
complementàries, com ara els moments més escaients per a collir determinades 
herbes o aplicar cures  Igualment, citen informants que els parlen del mal donat, 
mal de bruixa o mal d’ull, i recullen la importància, encara en aquells moments, 
de les oracions a l’hora de curar-se; per exemple, ressenyen algunes oracions per 
als espatllats i fins i tot una cançó per a curar el restrenyiment 

Entre els remeis més citats hi ha els que fan referència a la desaparició de les 
berrugues, dels quals en trobem una amplíssima mostra, amb la intervenció de 
diferents plantes i altres elements: lleterassa, herba berruguera, llet de fulla de 
figuera, suc d’albergínia, all fregat, suc de soca de roure, fulles de tomaquera, suc 
de cassanelles tendres, aigua del santuari de la Quar, aigua beneïda, fregar les 
berrugues amb cargols, rentar-les amb rosada de la nit de Sant Joan, colgar una 
fulla de roure a terra per a cada berruga, lligar-les amb un fil de seda o rentar-se 
les mans amb aigua en una església on no s’hagi estat mai   

Era habitual que a les cases de pagès es guardessin anotacions sobre remeis 
que anaven passant de generació en generació, i que algunes famílies encara 
conservaven quan aquest grup les va visitar  Per aquest motiu, en van recollir 
alguns on es detallen de manera exhaustiva tots els ingredients i la manera 
d’aplicar-los correctament i que són una bona mostra d’aquests receptaris  És el 
cas d’un recull escrit a mà i datat a finals del s  XIX a Santa Maria de Merlès on, 
entre altres, s’explica aquesta recepta:

“Nota de una esplicasio per compondre una medicina per las lesions de cap 
experimentada per la experiencia que es amassar un tret de polvora ab vinagre 
i cor de llevat ab unes poques de tirariñas de pastera i ferne dos de pegats ab 
un tret de dita polvora per cada pegat i posar-se’ls als pols de cada braç i anar 
seguint fins a 4 o 5 vegades mudant-los cada dia i res mes ”
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ALTRES TREBALLS DE RECERCA ETNOLÒGICA I ETNOBOTÀNICA 

L’any 1985 una estudiant de l’escola de mestres de Vic va realitzar un treball de 
recerca sobre medicina popular a l’Alt Lluçanès  Aquest treball titulat La medicina 
popular a l’alt Lluçanès recull més de vuitanta remeis i ha estat publicat dins la 
col·lecció local de l’ajuntament de Sant Boi de Lluçanès (Ordeig, 2015)  

Cal fer esment també del quadernet Herbes i remeis casolans, basat en entrevistes 
fetes a gent gran de la població i publicat l’any 1999 pel Grup d’Exposicions 
populars de la Torre d’Oristà  Es tracta d’un breu però interessant treball on es 
recull l’elaboració d’olis, xarops, ungüents, esperits i altres remeis  

Metodologia 

El treball de camp ha estat dut a terme seguint la metodologia etnobotànica, és 
a dir fent entrevistes a persones del territori amb coneixements sobre el tema  
Fins ara hem parlat amb 27 persones (19 dones i 8 homes), totes elles nascudes 
al Lluçanès entre els anys 1914 i 1947 (la majoria hi continuen vivint en 
l’actualitat)  Les converses, d’una durada aproximada de dues hores cadascuna, 
han estat gravades i posteriorment transcrites, tot respectant el llenguatge i les 
expressions dels informants  Hem recollit documentació gràfica i videogràfica 
sobre els preparats medicinals elaborats i conservats pels informants i també 
mostres de les plantes esmentades, les quals hem identificat i conservat en forma 
de plecs d’herbari 

Resultats

La informació recollida a través de les entrevistes fa referència, fonamentalment, 
a tres tipus de remeis, segons que siguin d’origen vegetal, animal i mineral  

1) Remeis d’origen vegetal: plantes i productes derivats  Les parts de planta més 
utilitzades són, en ordre decreixent, les flors o summitats florides, la part aèria 
sencera de la planta, la tija, l’arrel i l’escorça d’alguns arbres  Com a  productes 
derivats destaquen l’oli d’oliva, l’alcohol, el vi i el vinagre de raïm, la pega (extreta 
de la resina de determinats pins) i l’oli de ginebre (que s’obté de la fusta del 
ginebre blanc o càdec) 

2) Remeis d’origen animal o humà  Podem esmentar els següents: serp blanca 
(carn, greix, pell), greix de teixó, greix de gallina, sagí de porc, llana d’ovella, 
llangardaix, cigales, cargols i cargolines, saliva, orina 

3) Remeis d’origen mineral: argila, pedres, aigua, sal 

4) Altres remeis, per exemple, productes de farmàcia (aspirines, bicarbonat, 
aiguanaf, aigua del Carme, oli de ricí, pegats, etc ) i també oracions, creences 
i rituals considerats curatius per si mateixos o bé que es resen o s’apliquen 
acompanyant algun dels remeis precedents 

Pel que fa a les malalties o afeccions tractades podem distingir, segons la part del 
cos afectada, els següents grups de malalties:
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1) Sistema digestiu: anorèxia, diarrea, restrenyiment, acidesa, gasos, 
hemorroides, mal de fetge, icterícia, “mal de ventre”  

2) Sistema respiratori: refredats, mal de coll, tos, bronquitis, pulmonia, asma  

3) Infeccions/Infestacions: febre, xarampió, galteres, angines, verola, cucs 
intestinals    

4) Traumatismes: cops, talls, ferides, cremades, punxades, ossos trencats 

5) Sistema circulatori: tensió arterial alta, “rebaixar la sang”, prevenir la ”feridura” 

6) Sistema genitourinari: diürètics, pedres als ronyons, facilitar el part, abortius 

7) Sistema nerviós: nervis, ansietat, insomni   

8) Pell / mucoses: grans, furóncols, èczemes, picor, psoriasi, durícies, penellons, 
picades   

9) Dolor / Inflamacions: dolor muscular i articular, mal d’orella, mal de queixal, 
dentició infantil, ‘mussols’ 

10) Altres: trencadura, espatlladura, “enaiguament”, defalliment, reforçants, 
càncer 

Remeis d’origen vegetal

Fins al moment present ens han estat citades 200 espècies vegetals, 126 de les 
quals usades amb finalitat medicinal  Entre les plantes més esmentades com 
a medicinals al Lluçanès destacarem les següents: el timó (Thymus vulgaris), 
molt apreciat per les seves propietats desinfectants i digestives; l’herba de Sant 
Joan (Hypericum perforatum), un bon antiinflamatori d’ús extern; l’herba blava 
(Polygala calcarea), que es fa servir com a antiinflamatori intestinal; l’herba 
prima (Asperula cynanchica), d’acció diürètica; la centaura (Centaurium 
erythraea), molt emprada antigament per a donar als nens que no tenien gana; 
el donzell (Artemisia absinthium), per al tractament dels cucs intestinals; el saüc 
o saüquer (Sambucus nigra), amb nombroses aplicacions medicinals, com ara el 
tractament dels refredats, les inflamacions intestinals i el mal de cap; la malva 
(Malva sylvestris), bona també per als refredats i molt usada en veterinària com 
a antiinflamatori post-part, i el plantatge (Plantago lanceolata), que es pren en 
forma de tisana per a estovar la mucositat i per a calmar la tos i també s’empra, 
tòpicament, per a curar ferides i llagues de la boca 

Moltes vegades, les plantes medicinals no es prenen per separat sinó en barreja  
També hi ha mescles de plantes que es posen a macerar en oli d’oliva o bé en 
alcohol i s’apliquen externament en forma de fregues per a alleujar el dolor, 
contusions, torçades i altres inflamacions 

Volem destacar la pervivència de dos remeis que han tingut una gran importància 
en la història de la medicina i la veterinària populars de la zona: l’essència o esperit 
de flor de saüc i l’oli de ginebre  L’essència de flor de saüc s’elabora destil·lant de 
manera casolana la inflorescència de Sambucus nigra i té nombroses aplicacions 
medicinals, entre elles, el tractament de la febre i de les infeccions oculars  
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L’oli de ginebre, obtingut per destil·lació seca de la fusta del ginebre blanc o 
càdec (Juniperus oxycedrus) era, juntament amb la pega negra, la trementina 
i l’oli d’avet, un dels productes tradicionalment adquirit a les trementinaires o 
muntanyeses, tal com se les coneixia al Lluçanès  Es tracta d’una substància de 
color negre i olor penetrant, d’aspecte semblant al quitrà  Aquest era un remei 
emprat en medicina i en veterinària populars amb finalitats diverses: aplicat 
tòpicament per a curar dolors musculars, per al mal de coll, per a calmar el mal 
de queixal o com a preventiu del tifus, entre altres  

En veterinària es feia servir, per via interna, com a desinfectant —administrant-
lo al bestiar juntament amb la sal— per tal de prevenir i combatre helmintiasis 
o per a purificar la sang dels animals  Per via externa s’havia utilitzat per a 
curar la ronya de les ovelles i també la glossopeda o febre aftosa, malaltia molt 
contagiosa que pot afectar ovelles, cabres, vaques i porcs  Tot i que l’ús d’aquest 
producte en l’actualitat ha desaparegut, queda constància de la seva utilització 
en el passat tant per la presència de restes dels llocs especialment habilitats per a 
la seva producció com perquè encara algunes persones grans recorden haver vist 
com es preparava i fins i tot ells mateixos, de joves, n’havien preparat 

Jaume Pons Serra (Merlès, 1935), i el seu nebot Benet Pons Serra (Prats de 
Lluçanès, 1948) de joves, havien elaborat oli de ginebre  Tots dos tingueren la 
iniciativa, l’any 2012, de recuperar l’elaboració tradicional d’aquest producte, 
per tal de donar-lo a conèixer i evitar que es perdi  En Benet ens explicà 
detalladament tot el procés: “Ho fèiem a l’hivern, en una roca que fes una mica 
de sotrac  Agafàvem un bidó petit de carburo i marcàvem el volt a la roca (hi 
fèiem una marca): posàvem el bidó a terra, picàvem i fèiem unes regates al terra, 
i aquí teníem un saltant  I aquí hi fèiem una canaleta perquè hi poguéssim posar 
un pot per poder parar l’oli de ginebre  Llavors agafàvem pedres i fèiem una paret 
aquí  A l’hivern anàvem arreplegant soques de ginebre blanc que fossin mortes 
i les posàvem en una roca a assecar  Per fer l’oli de ginebre, les estellàvem i les 
anàvem ficant a dins del bidó, i el bidó de cap per avall a sobre d’aquesta regata  
Agafàvem fang i ho rejuntàvem ben rejuntat  

Tot un dia anàvem fent foc d’alzina aquí sobre  Allò es posava a fermentar allà 
dins i feia com una condensació  I es posava a rajar oli cap aquí (com que teníem 
aquesta canal, havia de sortir cap aquí)  A dins, com que era tot tapat i no podia 
cremar, feia com una condensació i sortia l’oli  El posaven en una ampolla, i 
allò era l’oli de ginebre  Aquest oli el fèiem bullir perquè sortís més bo, perquè 
sempre porta aigua, i així la treia  Si la soca és bona, amb una fornada en feies 
una ampolla de xampany  Anant a guardar les vaques si veies una soca que fos 
seca l’arrencaves amb el magall i la ficaves al sac  I allà en una roca ja en teníem 
sempre: unes que s’assecaven, unes per estellar  Ho fèiem molt amb el pare  A 
casa sempre n’hi havia  

Venien els pastors a comprar-ne: per a les ovelles, per a quan agafaven aquella 
pesta que en deien la glossopeda  I de vegades, a casa, algú que tingués mal 
de queixal se n’hi posava; com que no hi havia altres remeis    Però els feia 
caure  Quan es feien un pelat, els animals, els posaven oli de ginebre perquè 
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les mosques no se’ls hi posessin  La gent s’estranya que d’aquelles soques tan 
seques en surti aquest oli!” 

A continuació, expliquem amb més detall altres remeis vegetals ressenyats per 
alguns dels nostres informants 

Maria Vergés Orriols (1935-2015), nascuda al municipi d’Alpens, i el seu marit 
Jaume Pons  han viscut des de l’any 1963 fins l’actualitat a Avinyó (Bages) però 
gran part dels seus coneixements sobre plantes i remeis són originaris del Lluçanès, 
on van passar la seva infantesa i joventut  Ens digué la Maria malauradament 
traspassada dos anys després de fer l’entrevista: “La història de les herbes no ens 
l’hem feta nosaltres  Els pares ens van passar el que sabem ” Ens parlaren de 
l’acció antihipertensiva de l’aigua del corner (Amelanchier ovalis), un arbust de 
la família de les rosàcies que es fa habitualment sobre sòls prims i pedregosos: 
“Feien una novena d’aigua de corner per a fer baixar la sang  No se’n pot abusar 
perquè aflaqueix molt  Del corner n’hi ha que en diuen mallerenguera  Per aquí 
n’hi ha molt; fa la flor blanca ”

M  Cinta Ambròs Sucarrats, (la Torre d’Oristà, 1940) resideix a Merlès des de 
fa cinquanta anys  Prepara l’esperit d’àrnica, una loció molt bona per als cops 
i per al dolor i les inflamacions òssies i musculars  L’espècie utilitzada és Inula 
helenioides, que es fa als marges i floreix als mesos de juny i juliol: “No se’n 
troba gaire  En vaig anar a buscar i en vaig fer [la cull a prop de la riera de 
Merlès]  Només has de ficar la flor a l’ampolla i llavors l’omples d’esperit de vi o 
bé l’omples d’oli d’oliva  Per als cops, en fas fregues dos o tres cops al dia  Si ho 
tens encetat, no t’hi pots posar esperit de vi perquè et picarà molt  Per això es 
feia en esperit de vi i en oli, de les dues maneres  El meu fill, el petit, com que 
aquella canalla sempre donen trucs, l’altre dia em va dir: ‘Mare, n’hem de fer, 
que ja gairebé no en tinc’  Hi ha molta gent que encara hi té fe, en això ” 

Ens explicà també la preparació de l’oli d’atzavara, d’acció igualment 
antiinflamatòria: “Te’n diré un, d’oli, que era per al d’olor: l’oli d’atzavara  Si 
tenies dolor en un genoll o en un peu, fer oli d’atzavara i sucar-te’n, i un drap 
calent al damunt, abans d’anar a dormir  El meu sogre tenia molt dolor, i li ho 
va dir un home, un pastor  En vam anar a buscar al Pilar de Sant Feliu, que n’hi 
ha, d’atzavares, perquè no en sabíem enlloc més  Aquella fulla és molt dura; es 
parteix i treus tota la pela de sobre, i lo de dins, tot allò llefiscós, fer-ho bullir 
amb oli d’oliva i posat en un pot, i quan és fred, untar-t’hi allà on tens el dolor  I 
embolicat amb un drap de llana calent, per a anar a dormir  El meu sogre ho feia  
Ja farà vint-i-sis anys que és mort”  

La mateixa informant ens ressenyà un ús del roser de bosc o gavarrera (Rosa 
canina), els fruits del qual s’empren per a curar els mals de la boca: “Els grans 
de gavarrera, que és la rosa de pastor (aquí en dèiem gavarrera, que fa aquelles 
vergues llargues)  Quan la rosa ha caigut fa uns grans vermells: s’havien de fer 
bullir amb aigua i posar-hi mel  Era per als mals de boca  Jo sé que la sogra ho 
havia dit”  
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Montserrat Tarradellas Rossell (Oristà, 1914- 2016) ens explicà com curaven el 
grip a casa seva: “Hi havia unes plantes que en deien consolves (Sempervivum 
tectorum), que es feien molt per les parets; feien com unes pinyetes, grasses  
Quan s’estava engripat, agafàvem aquelles consolves, les picàvem ben picades al 
morter, i en una cassola d’aquestes que ara hi posen la crema —deien que havia 
de ser nova— i la feien fondre amb llard dolç: anar-ho remenant amb el llard, 
que no es cremés  I amb una gasa o un drap, ben estès, les posàvem, calentó 
però que no cremés, a l’esquena o allà on ens feia mal  Cada dia no calia: Si feia 
efecte ja plegaven, i si no feia efecte, continuaven”  

Per a les berrugues, a part d’anar a curar-se en diverses ermites, on rentar-les 
amb aigua, segons deien, les feia desaparèixer, una de les informants, Maria 
Suriñach Pujol (Sant Agustí de Lluçanès, 1929) ens va explicar la utilització del 
senet (Daphne laureola) per a aquesta finalitat  Ens ho relatava així: “Hi ha una 
herba que va molt bé per a les berrugues que se’n diu senet: ho puc dir perquè ho 
he fet  Encara me les mato ara  N’agafo una fulla o dues, ben doblades i l’enceto i 
anar fregant, anar fregant    Perquè se’t mori ho has de fer cada dia i al cap d’uns 
quants dies ja s’asseca  Diuen que, per a fer cura-cura s’ha de fer amb la segona 
pela, però jo ho faig amb la fulla i també va bé  Aquesta que tinc aquí era grossa 
com un gra de blat de moro” 

Quant a problemes urinaris, Concepció Collell Cortinas (Sant Martí de Merlès,  
1927), explicà la utilització de l’herba prima (Asperula cynanchica): “Per a fer 
orinar, bé n’hi ha prou, d’herbes: herba prima  Saps què és l’herba prima? És 
aquella herba que fa una floreta blanca petita  Es fa a la primavera en puestos 
de primalls de terra  Fer-ne aigua: en un tupinet n’hi tires una miqueta i llavors 
fer-la bullir una mica i ja te la pots beure, quan és freda  En aquesta aigua també 
s’hi poden tirar unes miques de cabell de blat de moro [estils i estigmes de Zea 
mays] ”

Per als mals a la boca dels nadons, Concepció Muns Masferrer (la Torre d’Oristà, 
1922), ens digué que era molt bo el xarop de nap (Brassica napus): “La canalla, 
quan tenien aquell mal a la boca que se’n diu muguet (mal blanc, en dèiem 
nosaltres, però els metges em sembla que en diuen muguet), els sucàvem la pipa 
en xarop de nap i els la posàvem a la boca  Preparació del xarop: Anàvem a collir 
naps “si és que n’hi havia, perquè no sempre n’hi ha, de naps  Pelàvem el nap i 
llescat ben prim, i una mica de nap i una mica de sucre, una mica de nap, una 
mica de sucre, i allò treia un suc i era com un xarop  Al cap d’un parell de dies, 
ja el podies gastar: els hi sucàvem la pipa i els la posaves aquí a la boca  Anava 
bé  El problema és que, de naps, no n’hi ha sempre ”

Alguns remeis d’origen animal

La serp blanca (Rhinechis scalaris) ha estat un dels animals més usats en 
medicina tradicional i en moltes de les entrevistes s’hi ha fet referència  Se 
n’empraven diferents parts (la carn, la pell, la llengua, el greix) amb finalitats 
diverses 
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Per via interna, el caldo de serp podia ajudar a curar afeccions cutànies antigament 
difícils de resoldre  Així ens ho relatà una de les nostres informants: “Abans, de 
serps, a tot arreu n’hi havia  La serp blanca és bona per a moltes coses  Per a 
èczemes va bé el caldo de serp  El meu sagal gran en va tenir un, d’èczema, aquí 
a la cara  I el metge no l’hi havia pogut curar  Feia molt temps que hi treballàvem 
(dèiem que era brià)  El metge Grau no l’hi havia pogut curar  I ens van dir —el 
Ramon de Vilalta— això del caldo de serp  Havies de fer nou dies sí i nou dies 
no  Per a anar bé, l’hi havies de donar cada dia al matí en dejú, però com que 
era petit —devia tenir tres o quatre anys— no l’hi podíem fer prendre, perquè la 
serp la conserves amb sal    I com que li agradava molt la sèmola, la sogra l’hi 
feia amb sèmola  I cada dia! I potser passaven dies que no ho fèiem, i llavors 
hi tornàvem  L’havíem portat amb molts metges: el doctor Grau i també amb 
aquell que estava a Prats, el doctor Bassas, i no l’hi podien curar  Li canviaven 
el medicament només així per sobre, i cada cop que li canviaven el medicament, 
me li creixia  Li anava creixent; el tenia que ja li arribava a la vora de l’ull i cap 
a darrera l’orella  I li vem fer això del caldo de serp i se li va curar: tot amb un 
plegat va quedar que no se li va conèixer  I li va quedar curat  

Per altra part, el mateix caldo de serp era usat per al tractament de l’enaiguament 
infantil: “Si estaven enaigats menjaven poc i quedaven com tristos (deien que 
els faltava alguna cosa, que potser era una vitamina)  I deien que els anava bé 
el caldo de serp: com si tiressis un tall a bullir a l’olla, un tros de carn de serp 
bullida allà amb la pasta, Si els el donaves amb una altra cosa barrejat no ho 
trobaven pas  Aquell temps    Hi havia canalla que era més de vida, altres no 
tant, altres que tenien més gelos” 

Respecte al greix de serp, Palmira Solà Comellas (Santa Eulàlia de Puig-oriol, 
1933) ens digué el següent: —La serp, la matàvem, però ha de ser blanca, la 
verda, no  L’escorxes i agafes el greix (que en porten poquet, una tireta així, una 
misèria)  Es fa fondre i és per a les punxades: si et punxes amb un arç t’hi poses 
ungüent de la serp, i embolicat, i ja va fent el seu fet — També era habitual fer 
portar una llengua de serp, penjada al coll dins d’una bosseta de roba, als nens 
petits per tal de facilitar-los la dentició  Aquesta pràctica la informant encara 
l’aplicà al seu nét: —I de fet no, no li’n va fer mai, de mal, la boca  És molt 
medicinal, la serp —

Altres greixos animals usats freqüentment eren el greix de gallina i el de teixó 
(Meles meles): “Quan estaves constipat o amb febre, o per a les angines, 
t’untaven el pit amb greix de gallina o de teixó  I un drap de llana calent al coll  
Estaves tapada i aquella escalfor et destapava”  El greix de teixó també era bo 
per a quan les vaques es botien: “Els posaven greix de teixó aquí a sota el nas i 
a les genives, per a fer-les desbotir  Aquí, quan els caçadors mataven un teixó li 
treien la pell —que se les venien, les pells— i el greix el trèiem i el fèiem fondre, 
i el posaven en ampolles  Deien que també anava bé per al dolor  Hi tenien molta 
fe, en el greix de teixó ”
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CONSIDERACIONS FINALS

A partir de les entrevistes realitzades podem constatar que encara hi ha força 
habitants del Lluçanès que han mantingut fins a l’actualitat una part dels remeis 
tradicionalment usats en medicina popular  Algunes d’aquestes pràctiques es 
mantenen també entre la gent jove, i aquest fet és indicatiu que continua viva la 
cadena de transmissió oral  Un traspàs de coneixements que se solia fer entre 
les dones, ja que eren elles les que tenien cura dels malalts, les que generalment 
recollien les plantes o altres elements medicinals, les que elaboraven els preparats 
corresponents i les que els aplicaven  

A més, la informació recopilada ens permet conèixer, en certa manera, quines 
eren les malalties que més patia la població d’aquest territori fins a mitjans del 
segle passat o, si més no, les que comptaven amb algun remei per a guarir-les  
També es percep que la majoria de vegades els seus habitants no tenien a l’abast 
un metge titular, o només l’avisaven en casos greus  Aquest fet els obligava a 
espavilar-se pel seu compte i a servir-se dels remeis que havien heretat dels seus 
avantpassats  
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Figura 1, 2 i 3  Muntatge de 3 fotos sobre el procés d’elaboració de l’oli de 
ginebre)
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Figura 4  Fotografia: Jaume i Benet Pons

Figura 5  Fotografia: Sra  M  Cinta Ambròs  Preparadora de l’esperit d’àrnica
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Figura 6  Fotografia: oli de ginebre, producte final

Figura 7  Fotografia consolves (Sempervivum tectorum)
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Figura 8 i 9  Fotos: serp blanca salada i dessecada 
i recipient amb greix de serp
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EPIDÈMIA DE GRIP DEL 1918 A LA VALL D’ARAN.  
EPIDEMIOLOGIA I ASPECTES SOCIALS

RIERA SOCASAU, Joan Carles;  MIRALLES BACETE, Remei;  
RIERA MIRALLES, Guillem

La Vall d’Aran es troba a la zona més occidental de Catalunya, limitant amb 
França pel departament d’Haute Garonne, amb Aragó per la comarca de la 
Ribagorça i amb Catalunya per les de l’Alta Ribagorça i la del Pallars Sobirà  Està 
constituïda actualment per nou ajuntaments, si bé és cert que 1918 els nuclis de 
població eren molt més nombrosos, 31 pobles, 10 230 habitants en tot l’Aran  
Alguns d’aquests pobles es troben actualment deshabitats 

Al 1918 la Vall d’Aran no es va lliurar de la pandèmia de grip que va afectar i 
malmetre la població mundial, amb una mortalitat superior als vint milions de 
persones  A Espanya es calcula que al 1918 van morir per la epidèmia, de forma 
directa o indirecta, unes 140 000 persones1  La forma més virulenta la va tenir 
a la Vall d’Aran en el que es coneix com a “segon brot” de l’enfermetat, que es 
va presentar al setembre-desembre del 1918  El primer s’havia produït al març-
juliol d’aquell mateix any i el tercer va tenir lloc l’any següent, al gener-maig del 
1919 

Una anys abans, al 1912-1913, la Vall d’Aran ja s’havia vist afectada per 
l’epidèmia de febre tifoidea2  El Govern Civil de Lleida va encomanar estudiar i 
controlar l’epidèmia al director del Parc Sanitari de la Diputació de Lleida, el Dr  
Francesc Fontanals, qui va proposar, per evitar noves epidèmies en un futur, a 
l’enginyer de mines de Bossòst, Juan Blázquez Borés, la realització d’un informe 
per promoure el canvi d’avituallament d’aigües a Vielha, origen del brot epidèmic  
L’enginyer presentà un projecte, signat a Bossòst, el seu lloc de residència, al 
març de 1913  “Proyecto de abastecimiento de aguas de Vielha  Año 1913”  
Ambdós, Fontanals i Blázquez, es van veure implicats en l’epidèmia de grip del 
1918  El primer perquè va tornar a Aran per assistir els malalts i el segon perquè 
va morir a causa de la malaltia 

Les comarques que limiten amb Aran es van veure afectades per l’epidèmia gripal 
de 1918, especialment els mesos d’octubre i novembre  A l’Alta Ribagorça va 
haver-hi poblacions que registraren una alta mortalitat, Villaler, Durro, Senet i 
Malpàs, mentre que altres van tenir una baixa afectació, Pont de Suert i Barruera3  
La Vall d’Àneu, al Pallars Sobirà, també es va veure afectada amb una màxima 
incidència de mortalitat durant els mesos d’octubre i novembre4, on van morir 
el 3,25% dels seus habitants, especialment a les poblacions de Isavarre, Cerbi i 
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Esterri d’Àneu; pel contrari no es van veure afectats els municipis d’Àrreu, Borén, 
Escart i Burgo5  Sort, la capital del Pallars Sobirà, a escasos 60 kilómetres de la 
Vall d’Aran, no es va lliurar de l’epidèmia fins que els seu alcalde comunica el 30 
de novembre que “se halla completamente extinguida la epidemia reinante”, 
podent-se celebrar així la fira al mes de desembre, fira suspesa durant el mes de 
novembre6 

Per poder elaborar l’anàlisi epidemològica de l’epidèmia, les defuncions, s’han 
consultat dues fonts de dades: els llibres dels registres parroquials de defuncions 
de les diferents poblacions, Bausen, Canejan, San Juan de Toran, Les, Bossòst, 
Arres, Arró, Es Bòrdes, Benós, Begós, Vilamòs, Arròs, Aubert, Betlan, Mont, 
Montcorbau, Vilac, Vielha, Casau, Betren, Escunhau, Casarilh, Garòs, Arties, 
Gessa, Salardú, Unha, Tredòs i Bagergue, ubicats totes ells a l’Archiu Parroquial 
de Vielha, i els llibres de registres civils de defunció, que es troben als Ajuntaments 
de Les, Bausen, Bossòst, Canejan, Arres, Es Bòrdes, que conté Es Bòrdes, Begós, 
Benós y Arró, Ajuntament de Vilamòs, Ajuntament de Salardú, on es conserven 
les inscripcions del registre civil de Salardú, Arties, Garòs, Tredòs, Bagergue, 
Unha, Gessa i Montgarri i a l’Arxiu Istoric d’Aran, a Arròs, romanen els llibres de 
registres civils de Vielha, Betren, Escunhau, Casarilh, Mont, Montcorbau, Vilac, 
Aubert, Vila, Betlan, Casau, Arròs i Gausac 

El motiu de la consulta dels dos arxius, parroquial i civil, ha estat per poder, en 
el cas del parroquial, establir una mortalitat en una mateixa família, al quedar 
anotada en aquests llibres parroquials la casa i la família a la que pertanyia la 
persona difunta, podent així establir una relació familiar entre ells; si només 
s’hagués consultat aquesta font, s’hagués obtingut una etiologia de la defunció per 
“causa natural” , tal com queda recollit clàsicament a les partides de defuncions 
registrades pels responsables parroquials, fent oportuna la diferència entre els 
morts pàrvuls (nens de curta edat, si bé alguns capellans amplien l’edat fins a 
12) i els adults; no obstant, al consultar el registre civil es feia la menció explícita 
de la causa de la mort  Amb la finalitat d’obtenir dades comparatives anuals 
de mortalitat, s’han analitzat els anys previs i posteriors a 1918  Una altre font 
consultada és el Boletín Oficial de la província de Lleida 

LES REPERCUSIONS A LA FRONTERA

La Vall d’Aran és comarca fronterera  Té dos passos duaners amb França: un a 
Bossòst, que mitjançant el Port del Portilhon arriba a Luchon, i l’altre a Les, que 
arriba fins a Fos 

La frontera francesa ja s’havia tancat abans del 1918 per a la importació - 
exportació de productes a causa de la I Guerra Mundial  L’economia aranesa, 
a causa d’aquesta situació, es va veure resentida de tal manera que al març 
del 1917, el president de la Diputació de Lleida remet un telegrama al ministre 
de Foment “En nombre comercio Valle de Aran, cuya única comunicación con 
península para recibir comestibles es tráfico Francia, ruégole que secundando 
disposiciones ministro Hacienda dictadas cuando prohibición exportación 
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mercancías, aclare real orden suspendiendo facturaciones destinadas Valle d 
Arán 7”  Arriben fin i tot  a desplaçar-se a Barcelona per realitzar gestions al 
respecte, ja que el telegrama no sembla que sorgís efecte, l’alcalde de Vielha, 
Pedro de Bustindoy, l’alcalde de Canejan, Francisco Deó i el secretari de Betlan, 
Enrique Arjó, al veure’s “amenazados sus paisanos con los horrores del hambre”  
A aquesta comitiva s’hi va unir el president de la Diputació, Sr  España8  

Al maig s’autoritza per Reial Ordre la sortida de mineral de la Vall d’Aran a 
França, “con lo que se evita la crisis que empezaba a amenazar a la comarca”9  
No obstant, al novembre de 1917, el corresponsal a Vielha de La Vanguardia 
envia un crónica, sota el títol de “Españoles desamparados  Ante el cierre 
indefinido de la frontera francesa y la obstrucción por causa de las nieves del 
puente de Bonaigua, convocó ayer el alcalde de Viella a la junta de autoridades 
para adoptar la urgentes medidas que exige tan dificilísima situación en el 
Valle de Aran, que sólo cuenta con telégrafo para comunicarse con el mundo 
y con artículos de primera necesidad para pocos días  Se acordó practicar una 
enérgica campaña por las autoridades, prensa, diputados y senadores para 
recabar el auxilio urgente que creemos merece esta desdichada región, donde 
quedan siete mil españoles desamparados”10, per fi el dia 29 de novembre les 
autoritats franceses permeten l’entrada pel poble francès de Fos de 15000 kilos 
de farina “con destino a los pueblos fronterizos de Les y Bosost que se hallaban 
en dificilísima situación”; l’alcalde de Vielha comunica aquesta situació al 
governador civil de Lleida per a que “insista para que, al igual que las harinas, 
las autoridades francesas autoricen el paso de viajeros y la correspondencia con 
destino al Valle de Aran”11 

Fins aquell moment poca cosa tenia a veure l’epidèmia amb la prohibició de 
circulació transfronterera; les causes eren altres, però l’any següent, el 14 de 
novembre de 1918, el ministre de Governació remet una circular als governants 
de les províncies “frontereres”, Lleida entre elles, per adoptar les mesures 
necessàries en relació a l’epidèmia, comunicant que “Se ha recrudecido la gripe 
española hasta el punto de presentarse distintos focos en muchas provincias 
con carácter expansivo, gran número de atacados y con mortalidad propia de 
la gripe, causada singularmente por complicaciones broncopulmonares  Los 
inspectores provinciales de Sanidad acuden por orden de la Inspección general 
del ramo a los pueblos epidemiados con el fin de confirmar la naturaleza de la 
enfermedad y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del mal  
Respecto a las medidas tomadas en la frontera para evitar la importación de 
las enfermedades epidémicas existentes en Francia, se han puesto en función 
activa, todas las estaciones sanitarias de la frontera francesa, que son las 
siguientes: dos de primera clase, una en Irún y otra en Port-Bou, y varias de 
segunda clase, que son: en la provincia de Guipúzcoa, Behovia; en la de Gerona, 
la Junquera y Puigcerdá; en Lérida, las de Bosost, Les y Seo de Urgel; en Huesca 
las de Canfranc y Sallent; en Navarra, Dancharinea, Vera y Valcarlos  Todas 
estas estaciones están dotadas de médicos, estufas de desinfección por vapor, 
pulverización, personal de maquinistas desinfectores y cuantos elementos son 
necesarios para su funcionamiento”12 

Epidèmia de grip del 1918 a la Vall d’Aran  Epidemiologia i aspectes socials

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg  155-174, ISSN: 0213-0718



158

Pocs dies després, l’Embaixada de França a Madrid, per mitjà del seu “Sr  
Agente Consular de Francia en esta Capital” notifica al Govern Civil de Lleida 
que a partir del dia 21 de setembre no es permetrà l’entrada a França a les 
persones procedents d’Espanya “que no vayan previstas de un certificado de 
la Alcaldía de su residencia en que conste que su localidad se encuentra libre 
de toda enfermedad epidémica”13  No n’hi havia prou amb un certificat de bona 
conducta, sinó que també era necessari un certificat de salut  A més, el Govern 
Civil preveia als alcaldes de abstenir-se de “facilitar documentos de identidad 
y certificaciones de buena conducta” per facilitar el pas d’obrers i les seves 
famílies a França, ja que tals documents “son insuficientes para el paso de la 
frontera”, tot i les  “repetidas órdenes e instrucciones que se han dictado para 
impedir que lleguen a las poblaciones fronterizas obreros con sus familias”14  
Els traballadors i les seves famílies, al arribar a la frontera amb França, eren 
obligats a tornar, assumint el poble espanyol fronterer el cost de manutenció i 
sustent, ja que no comptaven “con recursos para reintegrarse a los puntos de 
su procedencia” 

La prohibició de circulació es va extendre també per les mercaderies; el Ministre 
de Governació, a l’octubre, prohibeix “con motivo de la actual epidemia 
de Grippe ……  la importación y circulación de trapos en toda la provincia 
conforme dispone la Real Orden de 22 de Noviembre de 1855”, avisant que 
aquesta ordre tracta de “cuestiones que tan directamente afectan a la salud 
pública (hoy tan comprometida a causa de la epidemia que azota a todas 
las provincias)”15  Aquesta prohibició es va mantenir fins el 16 de novembre, 
anulant la prohibició de circulació de draps “desaparecida en algunas provincias 
la epidemia de gripe”, mantinguent-se la prohibició en aquelles províncies “aún 
epidemiadas”; els draps havien de circular enbolcallats en lones embreades, 
observant rigurosament les pràctiques i certificats de desinfecció16 

COMUNICACIONS DEL GOVERN CIVIL DE LLEIDA ALS ALCALDES I PERSO-
NAL SANITARI DE LES LOCALITATS DE LA VALL D’ARAN

La primera referència a l’epidèmia de 1918 es publica al Boletín Oficial de la 
província, amb data de 21 de setembre de 1918  Es tracta d’una circular de 
Govern Civil, firmada pel governador Mariano de la Vega Inclán el dia anterior, 
instant “ a todos los señores Alcaldes al haberse presentado en algunos sitios 
de esta provincia la epidemia de gripe, aunque hasta ahora ha sido con carácter 
benigno, a reunir inmediatamente las Juntas municipales de Sanidad para 
que acuerden las medidas de prevención que correspondan” amb l’objectiu d’ 
“evitar su difusión y atender a las contingencias que se puedan presentar”  En 
aquesta circular el governador recomana també evitar “las aglomeraciones de 
gente en lugares cerrados para evitar el contagio, por existir la seguridad de 
que la transmisión de la enfermedad se hace por el aire, debiendo comunicar 
al Gobierno Civil las localidades afectadas y el número de enfermos y fallecidos 
por la gripe”17 
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Dos dies més tard, el 23 de setembre, la circular del Govern Civil és molt més 
extensa, dictant-se per part del governador i “después de oír el consejo de la 
Junta provincial de Sanidad y la Inspección provincial de Sanidad una serie de 
disposiciones dirigidas a los alcaldes y autoridades sanitarias”:

Reconeixement mèdic i vigilància asídua de tots els vianants a qui a ser possible 
es sometrà a desinfecció 

Neteja diària de carrers, places, estables, paradetes de bestiar, vivendes i locals 
públics amb  aigua “cargada de sustancias antisépticas, zotal, sulfato de hierro, 
etc   ”

Netejar o buidar bassals i dipòsits que continguin aigües pudentes 

Rigurosa vigilància per part dels Inspectors de mercat sobre els productes 
alimentaris destinats al consum públic 

Protegir els comestibles als establiments dedicats a la seva venda amb cobertes 
de gasa o draps per evitar la seva contaminació per part de mosques i insectes 

Es prohibeix vendre aliments embolcallats en paper de diari o usats  S’ha 
d’enbolcallar amb paper especial d’envoltori completament nou 

Penar severament als que llencin escombraries, desperdicis de comestibles o 
netejin estores o roba a la vía pública 

Segueix la circular recomanant als alcaldes que proclamin bans per publicitar 
els “preceptos higiénicos y profilácticos recomendados por la Junta provincial 
de Sanidad” a la sessió que va realitzar el dia 20 de setembre per a que cada 
individu pogués defensar-se del contagi de la “grippe”  Aquests preceptes foren:

 - Apartar-se de locals tancats 

 - Romandre de forma prolongada a l’aire lliure, al camp, per oxigenar bé els 
pulmons 

 - Evitar refredaments 

 - Neteja diària i minuciosa de les vies respiratòries, de boca i faringe amb un 
líquid “lleugerament antiséptic” 

 - Administració d’algunes cápsules d’ “Eucaliptol, Gomenol o Alquitrán” per la 
desinfecció de les vies respiratòries profundes  

 - Neteja de les habitacions,“baldeo”, amb “zotal, cresol, etc”

 - Abocar aigua amb líquids antisèptics i amb sulfat de ferro a “waters y sifones”

 - Prestar atenció als “signos prodrómicos de la Grippe, catarro, dolor de cabeza, 
quebrantamiento general, etc…” per evitar que adquireixi caràcters virulents 

Exigeix i ordena per últim el governador que els “Alcaldes, Subdelegados de 
Medicina, Inspectores municipales de Sanidad y Médicos libres” comuniquin 
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els casos de l’epidèmia i aïllin tot cas anòmal que observin, advertint-los  que 
“exigiré rigurosa responsabilidad al que deje incumplida esta orden”  També 
recomana aplaçar qualsevol celebració de fires fins que cessi l’epidèmia “donde 
concurre mucha gente que favorece el contagio”18 

Un mes més tard, a l’octubre , al governador ja no li sembla tan “benigna” la 
malaltia  Es queixa, i, així, es publica que són molts els pobles de la província 
que no remeten l’informe de “la marcha, evolución, número de invasiones y 
defunciones de la actual epidemia de grippe”, ordenant als alcaldes li remiteixin 
l’informe diari i detallat de l’estat sanitari de la seva localitat  Ho sol·licita el 
governador per tenir coneixement de l’evolució de l’epidèmia i conèixer les 
necessitats sanitàries de cada població “a cuyo efecto dispondrá en breve de una 
partida de medicamentos y desinfectantes que han sido facturados en Madrid 
con destino a esta provincia”  

Insisteix el governador en que s’apliquin les normes el 23 de setembre i l’1 
d’octubre, fent referència a que l’epidèmia  “va decreciendo ostensiblemente, 
pudiendo esperarse que a no tardar quedará extinguida totalmente”19  Han 
deixat d’aparèixer casos de defuncions per les diferents enfermetats que es 
publicaven mensualment en la “SECCIÓN DE ESTADÍSTICA” del Boletín Oficial  

Poc cas es debia fer a l’ordenança de Govern Civil, doncs el dia 29 del mateix 
mes es publica una nova circular ordenant als alcaldes de la província per a que 
remetin a la “Inspección provincial de Sanidad en el plazo de seis días a contar 
desde la publicación de esta circular en el Boletín Oficial un estado detallado de 
las defunciones ocurridas por todas las enfermedades en su respectivo término 
municipal durante los meses de Septiembre y Octubre actual”  En aquest mateix 
butlletí es prohibeix “por las actuales circunstancias sanitarias y de orden del 
Excmo  Sr  Ministro de la Gobernación” l’entrada del públic als cementiris els 
dies 1 i 2 de novembre  També queda recollida, aquell mateix dia, una circular 
de Sanitat  en relació al “abuso que se hace en el tratamiento de la grippe del 
suero antidiftérico”, tement que a curt plaç s’esgotessin les existències d’aquest 
sèrum, recordant que  “es dudosa su eficacia en el tratamiento de la grippe”, 
recomanant, als alcaldes i metges, limitar l’ús de dit sèrum als “casos graves de 
neumonía”, no utilitzant-ho en “cualquier otro caso de grippe”20 

El 12 de novembre es publica al butlletí una comunicació del Ministerio de la 
Gobernación per la que el Sr  President de la Reial Academia de Medicina refereix, 
a instàncies de Reial Ordre, una llista de sèrums, medicaments i desinfectants  
“más indispensables en el tratamiento de la gripe”21  Aquesta llista comprén: 

SÈRUMS: Sèrum antidiftèric, equí i demés sèrums alèxics 

MEDICAMENTS: Sals de quininia  Opi i derivats  Iode i Iodurs  Digital i derivats  
Acetat i carbonat amònic  Antipirina  Aspirina  Euferina  Piramidón  Esparteina 
i les seves sals  Cafeïna i les seves sals  Estricnina i les seves sals  Adrenalina  
Colesterina  Benzoat sòdic  Alcanfor  Salicitat sòdic  Novocaina 

DESINFECTANTS: Cresol, cresolina i derivats de la hulla  Hipoclorits  Sofre  
Formol
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A finals d’any és cessat el governador de Lleida, Mariano de la Vega, al ser 
nomenat governador de Balears, sent substituït pel nou governador interí Julio 
López Sala, si bé posteriorment va ésser nomenat Lázaro Martín  No és fins el 
desembre que no es reprenen les dades de la  SECCION DE ESTADÍSTICA del 
Boletín Oficial  En aquest mes apareixen primer les dades referents al mes de 
setembre, es registren 89 defuncions per grip22 i a l’últim Boletín de l’any, el 
31 de desembre, es recullen les defuncions del mes d’octubre: 811 defuncions 
a causa de l’epidèmia gripal23  Als mesos anteriors a l’epidèmia el nombre de 
defuncions notificades per grip no excedía de 6 o 7 persones24, 25  

L’any següent, al febrer de 1919, es publica el Reial Decret de “DISPOSICIONES 
GENERALES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS”  
En aquest Reial Decret es mencionen les malalties transmissibles que han de 
ser objecte de declaració obligatòria, la obligatorietat de la declaració de les 
epidèmies i les mesures d’aïllament, desinfecció i vacunació que han de dur-se a 
terme  També es recull en aquest Reial Decret la creació de 10 Instituts d’Higiene 
Regional, vuit a la península, un a Canàries i un altre a Balears, promogut pel 
ja existent Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII  Es contempla, per últim,  
“Preparar especialmente al personal sanitario mediante la enseñanza de la 
Microbiología, Parasitología, Química, etc… en sus relaciones con la Higiene 
pública, como condición indispensable para el ingreso en los destinos técnicos 
de la Administración Sanitaria”26 

El dia 22 de febrer el nou governador publica una circular al Boletín reconeixent 
que “se ha recrudecido la Grippe bajo la forma epidémica en algunas provincias”, 
recordant als alcaldes i als metges dels diferents municipis les mesures 
higièniques a prendre, l’aïllament  “todo lo riguroso posible de los primeros 
casos que se presenten” i especialment el comunicar els primers casos que es 
presentin a les seves localitats  Aquell mes de febrer es registren 25 defuncions 
en tota la provincia de Lleida  No deixa de ser curiosa la nota de l’ajuntament de 
Borges Blanques, aparescuda aquell dia al Boletín, mitjançant la qual la Junta 
de Sanidad d’aquell ajuntament recomana, per evitar la reproducció de la grip, 
“prohibir en absoluto que los adornos que se coloquen en los féretros se quiten 
para utilizarlos en otros” 27  

PROHIBICIÓ D’ACTES PÚBLICS:

Després de la reunió de la Junta Provincial de Sanitat duta a terme el dia 27 
de setembre de 1918, i a instància d’aquesta, el governador civil va comunicar 
i ordenar als responsables dels municipis de la província que “sin pérdida de 
tiempo” obliguin a la desinfecció, neteja i sanejament de tots els locals públics,  
“especialmente retretes, salas de café y espectáculos”, recordant les instruccions 
que es van facilitar al Boletín del 23 de setembre  En relació a la concurrència en 
llocs públics, si fins la data era només una recomanació d’aplaçament, en aquesta 
comunicació s’estableix la prohibició, als pobles contaminats, de tota classe de 
“fiestas, espectáculos y aglomeraciones de público, en lugares cerrados donde 
se multiplican las causas de contagio, y también prohibirán ó aplazarán la 
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celebración de ferias y mercados y todos cuantos actos faciliten la relación de 
unos pueblos con otros” 28  

L’epidèmia obliga a aplaçar actes públics; aquest aplaçament també es recull al 
Boletín  El dia 3 d’octubre apareix publicada la circular que recull el telegrama del 
ministre de Foment, aplaçant “Por Real Decreto la apertura del curso académico 
en las escuelas especiales” que depenien del Ministeri de Foment 29  El 10 
d’octubre es publica que s’aplaça la fira de bestiar de Bellver dels dies 11, 12 
i 13 d’octubre fins el  novembre 30  El 12 d’octubre es publica la facultat del 
rectors de les universitats per suspendre les classes sense previa consulta amb el 
Ministeri, augmentant els dies de classe que s’haurien suspés fins a final de curs  
També, aquell dia, es comunica l’aplaçament de les matrícules, “prorrogándose 
indefinidamente el plazo de matrícula y exámenes que debieron efectuarse en 
el pasado mes de Septiembre” 31  A Torrefarera es suspenen fins nou avís les 
festes del 17 de novembre “para evitar la propagación de la epidemia grippal”  i 
a Vilaller es suspén la fira anual que es celebrava els dies 1, 2 i 3 de novembre32   
L’ajuntamentr de Salas de Pallars, de conformitat amb la seva Junta local de 
Sanitat, acorda suspendre la fira de bestiar que es celebra tots els anys els dies 
13 i 14 de novembre  L’alcalde de Sort va suspendre  la fira els dies 8, 9 i 10 de 
novembre i la posposà al desembre, els dies 8, 9, 10 i 11 33 

La majoria d’alcaldes es cenyeixen a l’ordenança del Govern Civil en relació a 
la suspensió de fires  No obstant, a Vielha es pren una altra decisió, recollida 
al Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento d’aquest municipi de 1918, 
conservat a l’ Arxiu Istoric dera Val d’Aran  El dia 25 de setembre , “Reunidos los 
Srs del Ayuntamiento……… por el Alcalde Presidente se dio cuenta de que la 
Asamblea de Alcaldes del partido que este dia se había reunido había tomado 
el acuerdo de no suspender la feria que en esta villa se celebra los días 8,9 
y 10 de octubre, ni menos el aplazamiento de la misma, …  El Ayuntamiento 
por unanimidad fundado en las razones expuestas por el Sr Alcalde de no tener 
noticia de caso alguno de la enfermedad reinante y además en el prejuicio y 
alarma que para el Valle y hasta en lo impensable que sería la suspensión por 
ser ya tarde que se celebre la feria” 34  Tot i l’ordre del Govern Civil de Lleida 
a la Vall d’Aran, l’Ajuntament de Vielha pren la decisió de no aplaçar ni tampoc 
suspendre la fira de bestiar de Vielha que es celebrava a l’octubre  Si bé aquesta 
és una decisió que es va prendre per part del consistori, es desconeix si es va 
arribar a celebrar la fira, siguent Vielha una de les poblacions més afectades per 
l’epidèmia d’Aran 

REPERCUSIÓ DE L’EPIDÈMIA ALS MUNICIPIS ARANESOS

MUNICIPI DE CANEJAN

Únicament hi ha un diagnòstic a Canejan que mencioni una etiologia gripal  Al 
febrer de 1917 una dona de 63 anys, difunta degut a una “bronquitis gripal” i 
que no es pot enmarcar al marc de l’epidèmia de 1918 
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Al 1917 es recullen onze defuncions, quatre homes i set dones, tres pàrvuls, 
abans de l’any de vida, totes elles per “bronquitis capilar”, i vuit adults  Es en 
aquest any quan es registra la defunció en febrer d’una dona de 63 anys per 
“Bronquitis gripal” 

Al 1918 hi ha inscrites set defuncions, cap d’elles entre els mesos d’octubre i 
novembre 

Al 1919 hi ha set defuncions; tampoc es menciona l’existència de grip en els 
diagnòstics 

MUNICIPI DE SANT JOAN DE TORAN I PRADET

Petits nuclis de població propers a Canejan  Les defuncions s’inscriuen en el 
registre civil de Canejan  Sant Joan de Toran té llibre parroquial propi on també 
es registren les defuncions de Pradet 

No es menciona en cap diagnòstic de defunció l’epidèmia gripal  

A Sant Joan de Toran mor al 1917 un adult de 90 anys, per  “vejez decrépita”  Al 
maig de 1918 mor un nen de 9 anys, per “fiebre tifoidea”, i al 1919 dos homes, 
un de 63 anys al febrer per “broncopneumonia”, i un altre al març, de 30 anys, 
per “tuberculosis laríngea” 

A Pradet mor al 1917, al juny, un home de 65 anys per “gastroenteritis aguda”  
Al 1918 es registren cinc defuncions, xifra elevada per al petit nucli de població  
Al febrer un home de 54 anys mor per “traqueobronquitis crónica”, al març un 
home de 70 anys mor per “endocarditis”  A l’abril un altre home de 76 anys mor 
per “bronconeumonía aguda”  A l’agost d’aquell mateix any mor un home de 
70 anys per “enterocolitis”, i a l’octubre una dona de 14 anys per “tuberculosis 
pulmonar” 

MUNICIPI DE BAUSEN

A Bausen hi ha un increment de defuncions al 1918  En aquest municipi es fa 
referència explícita a l’epidèmia gripal, sent a l’abril de 1918 quan es recull la 
primera defunció  Un home de 32 anys, mor l’1 d’abril per “Pneumonia gripal 
derecha” 

Analitzant les etiologies de les defuncions dels mesos de setembre, octubre i 
novembre de 1918, totes elles de gent adulta, podem veure que les tres de setembre 
són degudes una a  “bronquitis gripal” i les altres dues a “broncopneumonía”; a 
l’octubre una va ser a causa de “broncopneumonía”, una altre per “enterocolitis 
crónica”, dues per “pneumonia grippal” i una altre per “enfermedad de la gripe”  
Al novembre van morir dos pàrvuls i quatre adults  Una de les causes va ser 
“grippe”, tres per “bronquitis aguda” i dos per “broncopneumonia” 

Durant aquests mesos es produeix la mort a la mateixa família del pare, de 60 
anys, el dia 30 de setembre per “broncopneumonia”, de una filla de 18 mesos 
per la mateixa causa el dia 19 de novembre, i de la mare de 27 anys, també 
per la mateixa causa, el dia 28 del mateix mes  No hi ha dubte que tot i que 
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no es mencioni la paraula grip com a causa de les defuncions, aquestes van ser 
provocades pel virus gripal 

Hi ha altres defuncions, tres concretament, al maig de 1919 i al febrer i març del 
1922, ocasionades per “pulmonía gripal, broncopneumonia grippal y bronquitis 
gripal”, però no van ser considerades incloses al brot epidèmic del 1918 

MUNICIPI DE LES

Al registre de Les queden recollits també les defuncions de l’indret de PONTAUT 

Al revisar les defuncions succeïdes a Les, crida l’atenció la baixa mortalitat 
de l’any 1918 en relació amb els altres anys consultats; únicament hi ha una 
defunció que fa menció a l’epidèmia gripal, el dia 6 de novembre de 1918, 
una dona de 39 anys morta per “broncopneumonia gripal infecciosa” i una altra 
defunció, una dona de 31 anys, que podria ser a causa de la mateixa malaltia, 
el dia 14 de novembre per “broncopneumonia infecciosa”  No es registra cap 
defunció a l’octubre 

Al municipi de Les l’epidèmia gripal va tenir una baixa incidència de mortalitat 

Es registra la mort, al 1918, el 6 i el 25  de març, de dues germanes de 3 mesos 
i 4 anys, i el 5 i 10 de juny, moren dos germans de 5 mesos i 3 anys sense que 
aparegui una etiologia gripal als diagnòstics, allunyades del brot succeït la tardor 
d’aquell any 

MUNICIPI DE BOSSÒST

A Bossòst es produeixen 34 defuncions al 1918, de les quals sis  succeeixen 
al mes de novembre, amb els diagnòstics de “bronquitis capilar” en el cas del 
pàrvul i per “ boncopneumonia”, “pulmonia”, “tuberculosis pulmonar adquirida”, 
“congestión pulmonar” y “tifus cerebroespinal” en els adults; dues d’aquestes 
defuncions es produeixen en una mateixa casa, el dia 9 una dona de 46 anys i 
el dia 11 un home de 32 

En principi es tracta de dos diagnòstics que no sembla que tinguin relació amb 
l’epidèmia gripal: “congestión pulmonar” y “tifus cerebroespinal”  No obstant, 
l’home mort és Juan Blázquez Borés, enginyer de mines de Bossòst que va jugar 
un paper important en la canalització d’aigües durant l’epidèmia de tifus a la Vall 
d’Aran  l’any 1912, ja mencionat anteriorment  La dona morta és la seva sogra  
Juan Blázquez era natural d’Antequera i pare del que més tard va ser el “General 
César Juan Blázquez Arroyo, general en cap del Estado Mayor de la Agrupación 
de Guerrilleros Españoles en Francia al 1943, General de Divisió de les tropes 
espanyoles que van lluitar a França contra els alemanys durant la Segona Guerra 
Mundial i comissari general del Estado Mayor a la Operación Reconquista que 
van dur a terme els maquis a la Vall d’Aran l’octubre de 1944 35  La menció de 
la defunció per epidèmia gripal de Juan Blázquez Borés la recull la seva esquela, 
publicada al diari El Sol de Antequera, a data de 17 de novembre36: “… de 
este distinguido antequerano que acaba de dejar la vida, víctima de la epidemia 
reinante……rodeado en todo momento por el cariñoso desvelo de su esposa y 
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el afecto de sus subordinados en el importante negocio minero que dirigía en 
Bosost”

De les quatre defuncions produïdes a Bossòst al desembre de 1918, en la del dia 
4 de desembre de 1918 es recull la defunció d’una dona de 73 anys per “gripe” 
i la d’un home de 22 anys per por “pleuroneumonía infecciosa”  

MUNICIPI D’ARRES

De les defuncions registrades a Arres  quatre al 1917, quatre al 1918 i quatre 
més al 1919, cap d’elles fa sospitar, ni pels mesos on es van produïr (cap a 
l’octubre, novembre o desembre), ni per les causes que van ocasionar-les en 
una etiologia epidèmica  Dues d’aquestes defuncions van ser ocasionades per 
accidents miners 

MUNICIPI  D’ARRÓ

Al 1918 es produeixen solsament dues defuncions i, si bé són el mateix dia i 
mes, 21 d’octubre, no hi ha relació de parentesc entre elles 

Una de les morts és la d’un home de 59 anys per “cancer de estómago”, i l’altre, 
d’una dona de 38 anys per “asistolia”, aquesta última podent ser conseqüència 
de l’enfermetat gripal  No obstant, tret del fet que es tracta d’una dona jove, al no 
ser enregistrada com a malatia respiratòria i no guardar cap relació de parentesc 
amb l’altre defunció, no es considera inclosa en el context d’una epidèmia gripal   
Al 1916 moren dos adults, al 1917 dos adults i un pàrvul, al 1919 un adult, al 
1921 un altre adult i al 1922 dos adults, cap d’ells amb diagnòstic atriuïble a 
la grip 

MUNICIPI DE ES BÒRDES

Al registre civil es registren les defuncions de Es Bòrdes, Arró, Begós y Benós 

L’any 1918 es produeixen set defuncions: dues d’elles al desembre, els dies 6 i 
9, ambdues de pàrvuls, de 4 i 5 anys, amb el diagnòstic, que apareix al registre 
civil, de “gripe” 

MUNICIPI DE BEGÓS 

A Begós les defuncions registrades al 1918 són de dues dones; una al març per 
“tuberculosis” i l’altre, de 45 anys, a l’agost, per “endocarditis crónica”  No poden 
ser atribuïdes a l’epidèmia gripal  Al 1917 i 1919 no es registren defuncions  No 
es registren doncs  defuncions per grip en aquest municipi 

MUNICIPI DE BENÓS

A Benós es registren dues defuncions al 1918  La primera,al març, una dona de 
53 anys, per “reumatismo crónico”  La segona, a l’octubre, un pàrvul de 2 anys 
per “gastroenteritis”  Aquesta darrera no sembla tenir relació amb l’epidèmia 
gripal 

Al 1917 i al 1919 no registren defuncions 
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MUNICIPI DE VILAMÒS
A Vilamòs es registren dues defuncions durant el 1918  La primera, al gener, per 
“epilepsia crónica”, és una dona de 43 anys  L’altre, al desembre, un pàrvul de 
15 mesos per “bronconeumonia”  La d’aquest pàrvul és una defunció aïllada, 
sense recollir cap altre defunció familiar, de tal manera que no s’ha inclòs dins de 
l’epidèmia gripal 1918 no és l’any amb més incidència de defuncions 

MUNICIPI D’ARRÒS

Al 1918 es produeixen 6 defuncions, 4 d’elles coincidint amb l’epidèmia gripal 
a la Vall d’Aran  2 a l’octubre i 2 al novembre, tots adults, i tres més en una 
mateixa família: el dia 7 d’octubre mor el pare, de 64 anys, el dia 7 de novembre 
ho fa la mare, de 69 anys i el dia 18 de novembre mor la filla de 17 anys  Hi ha 
una altra defunció a l’octubre, un home de 88 anys, per “cáncer de estómago” 

Les defuncions del 1919 es produeixen totes a partir del mes de maig i no fan 
sospitar cap focus epidèmic 

MUNICIPI DE VILA

Tot i que el 1918 no és l’any de màxima mortalitat al municipi de Vila, si que és 
l’any on registra la mort d’una dona de 47 anys per causa de “gripe”, el dia 26 de 
juny  La resta de defuncions no guarden relació amb l’epidèmia gripal 

MUNICIPI D’AUBERT

Per Aubert, el 1918 és un any d’alta incidència de defuncions en comparació 
amb els anys previs i posteriors  Tot i això només una defunció coincideix 
amb l’epidèmia gripal tardor - hivern  Es tracta d’un home de 46 anys, amb 
el diagnòstic de “gripe”  La resta de defuncions aquell any són per “debilidad 
senil”, “asma”, “gangrena” i “tuberculosis”  Hi ha una defunció al febrer de l’any 
anterior, el 1917, d’una nena de 2 mesos, per “ataque gripal” 

MUNICIPI DE BETLAN

Una defunció al 1917, un home de 47 anys per “peritonitis”; una altre al juliol 
de 1918, un home per “hemorragia cerebral”; una al 1921, un pàrvul per 
“obstrucció intestinal” i un altre pàrvul al 1922 per “edema de glotis”  No hi ha 
constància d’epidèmia gripal 

MUNICIPI DE MONT

A Mont les tres defuncions registrades al 1918 no guarden relació amb l’epidèmia 
gripal  Es tracta d’una defunció al maig, una altra al juliol i una al desembre, una 
dona de 60 anys per “apoplejía” 

Al 1916 mor un pàrvul per ferides  Al 1917 no mor ningú  Al 1919 mor un 
pàrvul i un adult  Al 1929 dos adults i al 1921 un pàrvul i un adult  En cap 
d’aquestes defuncions hi apareix el terme “grip” 
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MUNICIPI DE MONTCORBAU

Les dues defuncions registrades al 1918 són al novembre: una dona de 42 
anys per “tuberculosis pulmonar”, i al desembre, un home de 61 anys per 
“cardiopatía”  No mor ningú en aquest municipi al 1917 ni al 1919  Al 1920 
mor un home de 75 anys per “miocarditis” i al 1921 hi ha dues defuncions: un 
pàrvul de 4 mesos per “hipertrofia tímica” i una dona de 65 anys per “càncer 
uterí” 

MUNICIPI DE VILAC

A Vilac es recull clarament l’epidèmia gripal de 1918 en els seus registres de 
defuncions  Totes elles tenen lloc al mes de novembre, una el dia 3, dues el dia 7, 
tres el dia 8 i les altres els dies 9, 11, 14 i 18; en set d’elles el diagnòstic és de 
“gripe”, un pàrvul de 5 mesos per “bronquitis capilar grippal”, una altre defunció 
per “pleuro-pneumonia grippal” i una altre per “encefalitis gripal”  El dia 9 moren 
una nena de 6 mesos i la seva mare de 35 anys, morint la seva altre filla el dia 
18  El dia 11 mor un nen de 5 mesos i el dia 14 ho fa el seu pare de 38 anys 

MUNICIPI DE CASAU

No mor ningú al 1918  Hi ha dues defuncions al 1916, dues al 1917, una al 1919, 
una al 1920, una al 1921 i una altre al 1922, totres elles en adults, excepte un 
recent nascut al 1919, sense diagnòstics que facin sospitar l’existència de grip 
en aqeusta localitat   “Cardiopatía”, “debilidad senil”, apoplejía”, “paraplejia” y 
“ataque cardíaco” 

MUNICIPI DE GAUSAC

Les dues defuncions del 1918 succeeixen al gener: dos adults, de 69 i 74 anys, 
per “cardiopatia”, sense relació amb l’epidèmia  La resta  de defuncions dels anys 
anteriors i posteriors no fan sospitar de l’existència de grip als seus diagnòstics  
Dues al 1916, dues al 1917, una al 1919, dues al 1929, dues al 1921 i altres 
dues al 1922  Crida l’atenció el diagnòstic en un home de 70 anys, mort a l’abril 
del 1922 per “Mal de Bright”  Aquest diagnòstic, que actualment equivaldria 
a una nefritis, també el trobem a la localitat de Escunhau en una defunció del 
1916 

MUNICIPI DE VIELHA

A Vielha apareix amb major crudesa l’epidèmia de grip, centrada exclusivament, 
segons els diagnòstics inscrits a les causes de defunció, als mesos d’octubre i 
novembre de 1918  Durant aquest període moren quinze persones  Ni en els 
mesos anteriors ni en els anys previs o posteriors apareix aquest diagnòstic a 
les partides de defunció  Es segueix un patró comú d’afectació d’adults  De les 
quinze defuncions, dotze són d’adults, d’entre 12 i 55 anys, dos de 80 anys i un 
pàrvul de 8 mesos  
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Hi han 11 diagnòstics on hi trobem la paraula “grippe”, sola o asociada a 
“asma complicada con grippe”, “tuberculosis y diabetes complicada con grippe”, 
“anemia complicada con grippe atáxica”, “endocarditis complicada con grippe” 
i ”insuficiencia mitral y grippe cerebroespinal”  Hi ha altres diagnòstics inscrits 
durant aquestes dates que no fan dubtar sobre l’etiologia gripal, “bronconeumonía 
infecciosa”, una dona de 16 anys i un home de 27, ambdos morts el dia 7 de 
novembre, i “bronquitis capilar” en cas del pàrvul 

El primer diagnòstic apareix a l’octubre, el dia 27: un home de 40 anys mor per 
“grippe siendo cardiaca”; el mes següent, al novembre, moren dues persones el 
dia 2: un adult i un pàrvul de 8 mesos; dues defuncions més el dia 3, una el dia 
4 i una el dia 5, dues el dia 7, una el dia 8, dues el dia 9, una el dia 10, una el 
dia 18 i la darrera el dia 29  El primer registre de defunció de 1919 és el gener 
per “paraplejia” 

A les defuncions del mes de novembre, al consultar el llibre parroquial, es pot 
comprovar que guarden relació entre elles, al ésser domiciliats a les mateixes 
cases, així com succeeix amb les defuncions dels dies 1,3, 4, 6 ,7 i 17 de 
novembre  El dia 2 mor una dona de 36 anys i el dia 3 mor el seu fill de 9 mesos, 
així com també el seu cunyat de 41 anys  La defunció del dia 10 de novembre 
és un Germà de les Escoles Cristianes, de 36 anys, i el dia 5 de novembre mor 
el telegrafista de Vielha, amb 32 anys 

MUNICIPI DE BETREN

A Betren, durant el 1918, moren tres adults i un pàrvul de 3 mesos, siguent 
aquest l’únic que mor a l’octubre, per “gastroenteritis infantil”; els adults moren 
un al febrer, un al juny i un altre al juliol  Al 1916 moren dos adults, a l’abril i a 
l’octubre; al 1917 només mor una persona: un adult de 72 anys per “cardiopatia”  
Al 1919 moren quatre adults, i al 1921 moren dos adults i un pàrvul  Els dos 
adults, de 76 i 88 anys, moren per “debilidad senil”, mentre que el pàrvul, de 14 
dies d’edat, mor per “insuficiencia tímica” 

A cap partida de defunció dels anys analitzats es menciona l’epidèmia de grip, 
així com tampoc cap diagnòstic que faci sospitar la seva presència 

MUNICIPI D’ESCUNHAU

A Escunhau es registren dues defuncions durant el 1918: un home de 81 anys 
per “gangrena”, al maig, i una dona de 74 anys per “pneumonia” al setembre  
No obstant, al maig del 1919, els dies 9 i 12, es registra la defunció d’una dona 
de 37 anys per “bronconeumonía gripal” i un pàrvul de 3 anys per “gripe”, sense 
parentesc familiar entre ells  

MUNICIPI DE CASARILH

A Casarilh només es registra una defunció al 1917, al març: un pàrvul d’un any 
per “enteritis”  Al maig de 1918 mor una dona de 77 anys per “síncope” i una altre 
al desembre, de 16 anys, per “tuberculosis familiar”  Cap d’aquestes defuncions 
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sembla guardar relació amb l’epidèmia gripal  No es registren defuncions per grip 
en anys anteriors ni posteriors 

MUNICIPI DE GARÒS

De les quatre defuncions del 1918 a Garós, totres elles adultes, cap succeeix 
entre els mesos d’octubre i novembre  Trobem dues defuncions dins una mateixa 
família el dia 9 de març, dues dones de 13 i 19 anys, per “fiebre tifoidea”  No 
obstant, l’única defunció registrada, al març del 1919, és la d’una nena d’un any 
morta per “Grippe” 

MUNICIPI D’ARTIES

Únicament es registren a Arties dues defuncions al 1918, ambdues adultes;  cap 
d’elles fa sospitar l’epidèmia de grip, una al juliol, un home, per “tuberculosis 
pulmonar” i una altre a l’octubre, una dona de 75 anys per “debilitat senil”  
Durant els anys posteriors tampoc es fa menció de la grip 

MUNICIPI DE GESSA

L’única referència a una defunció per “grippe” en Gessa s’inscriu al març del 
1920  Es tracta d’un pàrvul de 4 anys; a la resta de defuncions dels altres anys no 
es registra cap menció a l’epidèmia: “debilitat senil” en tres casos, “cardiopatia” 
en cinc casos i “tuberculosis” en un cas  De les defuncions del 1918, dues són 
al desembre, de dos adults, un de 73 anys per “cardiopatía” i un de 31 sense 
causa registrada 

MUNICIPI DE SALARDÚ

Al 1918 es registren 14 defuncions a Salardú  D’aquestes, tres són a l’octubre i 
una al novembre, totes elles en homes  El 24 d’octubre mor un home de 41 anys 
per “gastritis gripal”, i el 28 del mateix mes en mor un altre, de 31 anys, per 
“gripe”; el 3 de novembre mor un home de 71 anys per “pneumonia”  Aquesta 
defunció s’afegeix a les “gripals”  Al 1919 es registra la defunció d’una dona 
adulta per “gripe”, el 25 d’abril 

MUNICIPI D’UNHA

Al 1918 moren tres persones: al març, al novembre i al desembre  La defunció 
del novembre, un home de 62 nys, es registra per “nefritis”, i la del desembre, 
un altre home de 54 anys, s’inscriu per “cardipatia”  Al 1919 moren dos homes 
adults, de 18 i 25 anys, per “broncopneumonia” i “adenitis”, respectivament 

MUNICIPI DE MONTGARRI

De les quatre defuncions del municipi de Montgarri durant el 1918, dues són per 
“gripe”: dues dones de 17 anys, una el dia 6 i l’altre el dia 18  Hi ha un home de 
83 anys que mor al desembre per “gastroenteritis” 
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MUNICIPI DE BARGERGUE

Al 1918 moren tres persones, en cap cas sota el diagnòstic de “gripe”  Al 1919 
moren 5 persones, dues a l’abril (una de 14 anys i un pàrvul de 5 mesos)  Les 
altres defuncions es duen a terme al juny i al setembre 

MUNICIPI DE TREDÒS

Al no disposar de llibres de registre civil fins el novembre de 1918, no es pot 
assegurar la presència de grip a Tredòs  Al registre parroquial consta que al 1918 
van morir set persones: una dona de 21 anys a l’octubre, una altre al novembre, 
de 65 anys, i un home de 80 anys també al novembre, sense relació familiar 
entre ells 

AFECTACIÓ GENERAL A LA VALL D’ARAN

A la Vall d’Aran van morir 60 persones a causa de la grip o les seves complicacions 
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 1918  Seguint 
les inscripcions de les defuncions als registres parroquials i civils dels diferents 
municipis d’aquesta comarca, es pot establir una evolució i l’impacte de l’epidèmia 
del 1918 a la Vall d’Aran 

Els pobles dels que es té constància de les defuncions per grip a la tardor de 
1918 són els de Bausen, Les, Bossòst, Es Bòrdes, Arròs, Aubert, Vilac, Vielha, 
Salardú y Montgarri 

No es registren defuncions als altres pobles analitzats 

Així doncs, es poden establir dos focus d’origen: un al Baish Aran (Baix Aran), 
iniciat a Bausen i propagant-se remuntant el cabal del riu Garona, afectant 
els municipis de Les, Bossòst, Es Bòrdes, Aubert, arribant a Arròs i Vilac fins 
a Vielha, on el focus de propagació s’atura, quedant exempts d’afectació els 
municipis adjacents a Vielha: Betren, Escunhau, Casarilh, Casau y Gausac  

La propagació per la zona nord, la més propera a França, es va aturar a Vielha, 
sense pujar més  Tampoc es van veure afectats la majoria de pobles que quedaven 
més allunyats del riu Garona: Canejan, San Juan de Toran, Arró, Arres,Vilamòs, 
Vila, Mont, Montcarbau, Benós, Begós (amb l’excepció comentada de Bausen), 
situats a la part alta de la Vall d’Aran 

Bausen mantenia relació amb els pobles francesos limítrofs amb la frontera, i bé 
pot ser aquest l’origen de l’epidèmia a la Vall d’Aran  Les primeres defuncions 
es registren en aquesta població al setembre  Pel contrari, Canejan, situat al 
davant de Bausen però a la vessant oposada de la Vall d’Aran, es va veure llire 
d’afectació, així com les seves poblacions més properes: Pradet i San joan de 
Toran  

Un altre focus de contagi, al Naut Aran (Alt Aran), fa la seva entrada per Montgarri, 
al Pla de Beret  Aquest municipi era un important centre, on es reunien tant 
ramaders com pastors vinguts de les valls adjacents 
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE I GRUPS D’EDAT

L’epidèmia gripal a la Vall d’Aran provocà 60 defuncions, aproximadament el 
0,5% de la població, coincidint amb la mortalitat recollida amb altres comarques  
Uns anys abans, al 1912, la població és de 10 230 habitants, segons un recull 
del Dr  Fontanals  Aquesta epidèmia va seguir el patró descrit en altres localitats, 
afectant majoritàriament a adults joves ( 36 defuncions de persones menors de 
50 anys), i amb menor afectació, a priori més sensibles, pàrvuls (11 defuncions) 
i majors de 50 anys (13 defuncions) 

Hi ha un diferència important entre les defuncions segons el sexe en el cas 
dels adults: moren 31 dones i 18 homes  Aquest major nombre de defuncions 
femenines pot ser degut a que eren elles qui cuidaven els malalts, tinguent així 
major risc de contagi  

D’aquestes defuncions hi han 49 morts adultes: 16 defuncions de persones 
solteres, 23 casades i 10 vidues 

La dificultat d’anàlisis epidemiològic s’estableix, també, per la disparitat de 
diagnòstics, tal com va succeïr al 1912 amb l’epidèmia de tifus, situació que 
provocà el comentari del Dr  Fontanals, preguntant-se:  ¿Es que se extendía el 
certificado de defunción fijándose sólo en la última víscera que a consecuencia 
de la tifoidea enfermaba, o en el último episodio del mal?  El mateix metge 
s’extranyava que no es registressin defuncions per febre tifoidea a Vielha a partir 
del 17 de setembre tot i l’epidèmia 

PERSONAL SANITARI

JOAQUIN ABADIA 

Durant el temps que va durar l’epidèmia i possiblement a instància del Dr  
Fontanals es va contractar a un infermer i es llogà una casa, potser per aïllar els 
malalts més greus o potser per instal·lar-hi al Dr  Fontanals  En el Llibre d’Actes 
de Sessions de l’Ajuntament de Vielha del dia 1 de desembre, en la mateixa que 
s’acorda premiar el Dr  Fontanals, s’esmenta que:

“Seguidamente por el Alcalde se dio cuenta de la nota de gastos que le presentó 
D    Nart referente a los ocasionados por el enfermero Joaquín Abadia…  durante 
los 15 dias que ha permanecido en esta, cuya nota …     y el alquiler de la casa 
a 116,30 ptas  El alguacil después de examinada la … su aprobación y que se 
pague de los capítulos correspondientes del presupuesto” 

FRANCESC FORCADA SABI 

El 1913 ja apareix certificant una defunció de Gausac, ho fa signant com a 
“metge titular  de Les, encarregat de l’assistència facultativa del forense i titular 
Francisco Pena”; va substituir a Francesc Pena Deó en l’assistència mèdica a 
Gausac i secundàriament a Vielha, sense deixar d’atendre els malalts del Baish 
Aran  Va ser el metge titular de Bausen, de Canejan i de Les 
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Francesc Forcada va exercir la seva tasca professional pràcticament sempre en 
el Baish Aran 

MANEL NAVARRO CAUBET

Nascut a Arró, on residia segons el padró de veïns d’aquest poble de 1891, 
conservat a l’Arxiu Istoric Generau d’Aran, a on ja constava com a metge  Vivia 
amb el seu pare, Francisco Navarro Caubet, nascut el 1825, amb la seva mare 
Antònia Caubet  En 1915 viu a Vielha i després a Les 

JOAN ADEMÁ ABADIA

Nascut a Gessa el 1883, viu a Vielha des de 1913 i no sembla una data casual; 
aquest trasllat a Vielha i el fet que es trobin certificats de defunció de Gausac 
en 1913 permet afirmar, sens dubte, que Joan Ademá va substituir a Francesc 
Pena  Va ser el 1936 el Subdelegat de Medicina del partit de Vielha

FRANCESC FONTANALS ARAUJO

No es tenia constància de la presència del Dr  Fontanals a la Vall d’Aran el 1918  
En anys previs, durant l’epidèmia de febre tifoidea de 1912-1913 va ser destinat 
per al seu estudi i control a aquesta comarca pel Govern Civil de Lleida 

La seva presència a Aran es recull en el Llibre d’actes de l’Ajuntament de Vielha  
El dia 1 de desembre de 1918 es va reunir l’Ajuntament en sessió ordinària i es 
van prendre els següents acords

“1º Dar un voto de gracias al Ilustrísimo Sr  Gobernador Civil y al Inspector 
provincial de Sanidad de Lérida por haber destinado para atender a los enfermos 
atacados de la actual enfermedad al médico Dr  Don Francisco Fontanals que 
durante su estancia en este Valle se ha portado como un héroe habiéndose hecho 
merecedor de una recompensa que produzca una satisfacción moral en el ánimo 
de dicho señor”

“2º Que en atención a que el único médico existente en esta villa Dr  D  Juan 
Ademá no ha puesto todavía en conocimiento de esta Corporación si por razón 
de su enfermedad puede atender a los enfermos que todavía existan suplican al 
Ilustrísimo señor Gobernador Civil de Lérida quede aquí el Dr  Fontanals hasta 
que el médico Sr  Ademá manifieste estar en condiciones de atender los enfermos 
existentes”
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NISSAGA AGUILAR-BASSOLS (1814 – 2017). 
TRES GENERACIONS-TRES ÈPOQUES DE LA MEDICINA 

BASSOLS i FARRÉS, M  Antònia
Servei d’Anestèsia  Corporació Sanitària Parc Taulí

RESUM: Nissaga iniciada per Ezequiel Aguilar i Soler (1814-1872) nascut a Folgueroles 
i llicenciat en medicina al RCMC de Barcelona el 1842  El seu besnét Ramón Bassols i 
Genís (1919-1959) estudià a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i 
obtingué el títol de llicenciat el 1948, seguint la seva formació a l’Hospital Clínic fins al 
seu traspàs als 40 anys  Home compromès amb la societat, treballà al barri de la Salut 
de Badalona on hi realitzà una gran activitat social i humanitària  Les quatre filles s’han 
dedicat al món de la sanitat  M Antònia Bassols Farrés especialista en Medicina Interna 
i Anestesiologia, M Dolors Infermeria, Núria Biologia i Infermeria i Assumpta, Medicina 

Paraules clau: Nissaga de metges; Ezequiel Aguilar i Soler; Ramón Bassols i Genís; 
Folgueroles; Barri de la Salut de Badalona

RESUMEN: Familia de médicos iniciada por Ezequiel Aguilar Soler (1814-1872) nacido 
en Folgueroles y licenciado en medicina en el RCMC de Barcelona en 1842  Su bisnieto 
Ramón Bassols Genís (1919-1959) estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, y obtuvo el título de licenciado en 1948, siguiendo su formación en el 
Hospital Clínico hasta su traspaso a los 40 años  Hombre comprometido con la sociedad, 
trabajó en el barrio de la Salud de Badalona donde realizó una gran actividad social 
y humanitaria  Las cuatro hijas se han dedicado al mundo de la sanidad  M Antonia 
Bassols Farrés especialista en Medicina Interna y Anestesiología, M Dolores Enfermería, 
Nuria Biología y Enfermería y Assumpta Medicina 

Palabras clave: Saga de médicos; Ezequiel Aguilar Soler; Ramón Bassols Genís; 
Folgueroles; Barrio de la Salud de Badalona

EZEQUIEL-JOAN AGUILAR I SOLER 

Neix a Folgueroles el 10 d’Abril de 1814  És l’hereu d’una família d’hisendats, 
propietaris de terres de conreu i de la casa del carrer Major documentada ja l’any 
1691, que actualment continua sent de la família  Va estudiar al Real Col·legi 
de Medicina i Cirurgia de Barcelona (RCMC) i obtingué la llicenciatura al 1842  
Del seu matrimoni amb Rita Llastanós i Prou varen néixer quatre fills, dels quals 
només sobresvisqué una filla, Dolors Aguilar i Llastanós  Ezequiel mor als 58 
anys i la vídua i la nena, que en tenia 7, es traslladen a viure a Vic  La filla es 
casarà amb Josep Genís i Subirachs el 1889 i dels fills solament sobreviurà 
Dolors Genís i Aguilar, que es casarà amb Ramón Bassols i Abadal l’any 1913 
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Gràcies a la informació obtinguda de l’expedient acadèmic de l’arxiu històric de 
la Universitat de Barcelona (AHUB) es té coneixement de quan es va inscriure 
al Real Col·legi de Medicina i Cirurgia i dels requisits necessaris per matricular-
s’hi  El 19 de Setembre de 1834 sol·licità la inscripció al Muy Ilustre Señor 
Presidente i hagué d’aportar els següents documents: la partida de naixement, el 
certificat de bona conducta moral i política i el testimoni notarial sobre “limpieza 
de sangre” de tres generacions, així com presentar els certificats d’haver estudiat: 
gramàtica llatina al Real seminari Conciliar de Vic, retòrica al Seminari Conciliar 
de Girona, matemàtiques al Seminari Conciliar i Episcopal de Barcelona, i lògica, 
filosofia, física experimental, matemàtiques, botànica i agricultura a la Real Junta 
de Comercio del Principado de Cataluña de Barcelona (taula 1)  Segons consta 
als arxius del Dr  J M  Massons es graduà Batxiller en Medicina el 1840 i es 
llicencià el 1841, i l’arxiu de la família Genís (AFG) compta amb el títol de 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia signat per la Reina Isabel II el 26 de gener del 
1842 que obtingué als 27 anys  És interessant que hi consti la descripció física 
i les obligacions del futur metge  

Ezequiel-Joan exercí de metge a Folgueroles a la mateixa casa familiar i fou 
membre de la Sociedad Médica General de Socorros Mútuos des del Maig 
de 1846 amb el número 4 193, formant part de la Comisión Provincial de 
Barcelona1  Visqué en una època d’epidèmies i malalties infeccioses endèmiques 
en una població molt jove que tenia una esperança de vida en néixer de menys 
de 30 anys i una elevada natalitat i mortalitat infantil  Les dades puntuals de 
dos anys obtingudes de l’arxiu parroquial de Folgueroles (APF) i del “censo de 
Población de España” (CPE) evidencien aquestes característiques  L’any 1842, 
en una població de 623 habitants, hi hagué 34 baptismes i 43 òbits  D’aquests, 
més de la meitat foren albats i no arribaren la majoria a l’any de vida  Segons el 
cens de població de 1857, dels 960 habitants un 65,5% tenien menys de 40 
anys i sols un 2% en tenia més de 65 (taula 2) 

Després de nombroses mudances, a la família Bassols ens ha arribat part dels 
documents dels Aguilar (AFB)  Cal destacar els seus arxius personals referents 
a uns 20 anys en què l’Ezequiel-Joan recull acuradament despeses, ingressos, 
contribucions i estadístiques de les terres que els hi menaven els pagesos, així 
com rebuts i algunes cartes familiars  Sols hi consten les “notes de l’administració 
de la casa”, però cap escrit relacionat amb la seva activitat professional que 
deuria estar en unes altres carpetes i s’haurien anat perdent en els diversos 
canvis de domicili 

Gràcies als seus arxius personals, es pot deduir que era una persona responsable, 
seriosa, metòdica i ordenada  Es feu càrrec dels dots de la seva germana María 
Aguilar i Soler, que es casà l’any 1843 amb Martí Genis i Bassa, apotecari de 
Vic, i de les seves mitges germanes Aguilar i Adrià: la Carme que va contraure 
matrimoni l’any 1862 amb Miquel Verdaguer i Santaló germà de Mn Cinto, la 
Dolors casada l’any 1867 amb el Sr  Riera i la Teresa que fou monja  De la 
mateixa manera, l’any 1857 es feu càrrec del dot del germà Jaume Aguilar i 
Adrià i degut a la seva precària situació econòmica i de salut l’ajudà ampliant 
el dot en diverses ocasions  Jaume escriu en una carta “Recibí de mi hermano 
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Ezequiel Aguilar la suma de cien libras catalanas en oro, en pago de aumento de 
dote, que movido por la caridad, en vista de mi mala situación a tenido a bien 
concederme,     “  Jaume morí a l’Hospital de Barcelona als 39 anys i Ezequiel 
pagà les despeses de l’enterrament i fins i tot les del vestit de dol de la vídua 

Per les seves notes podem tenir idea de com vivia la família: com s’alimentava, 
habitualment compraven arròs, fideus, sèmola, bacallà, carn, xocolata, espècies, 
sal, sucre, cafè, oli, vi    les hortalisses, les verdures, els ous, el pollastre i tot 
lo del porc eren de la seva pròpia collita, i en festes senyalades compraven 
torrons, secalls o alguna altra llaminadura  Com es vestia, portaven pantalons, 
polleres, faldilles, gipons, barretines, caputxes, corbates, davantals, mocadors, 
mitges, socs, sabates, botes,    i tot fet pel sastre en diferents materials com 
vellut, indiana, cànem, lli, panyo o estam  Els animals que tenien, a la casa hi 
havia porcs, gallines, un cavall i una mula  Els jornals que pagaven, al moliner, 
a les dones per herbejar, al “Nen Mariano” per matar “lo porch”, a la bugadera, 
a la planxadora, al fuster, al llauner, al mestre de cases, al teixidor, al sastre, al 
sabater, al pastisser per coure el pa,    ; les festes que celebraven, Nadal, la Festa 
Major, Sant Francesc, Tot Sants i la Immaculada Concepció de la Puríssima; el 
dispendi en funerals, enterraments, misses i cera; les col·laboracions a l’església 
en diferents obres de manteniment;  “l’ensenyança de les nenes”; “les joguines 
per la Dolors”; els costs de les contribucions; els ingressos dels lloguers de dues 
cases una a Vich i l’altra a Vilanova de Sau coneguda com la Vileta Xica i també 
els de les terres que els hi menaven 

És interessant destacar alguns fets com les despeses de la malaltia del seu germà 
Jaume: els honoraris al metge Fillol, els viatges a Barcelona, set sangoneres, 
tres sondes i un orinal de vidre; l’impacte d’una epidèmia evidenciat en unes 
notes que hi escriu “per carn duran la epoca del Colera morbo” (1854) i “per 
lo ofici a la Mare de Deu de la Demun de recordansa del Colera” (1856); el 
detallat dispendi del funeral del pare ressaltant el del menjar i el de la traducció 
al castellà del testament; i l’estadística anual de la collita dels camps especificant 
la quantitat i el preu dels diferents grans, com xexa, mestall, ordi, civada, fesols, 
blat de moro, mill, fajol, trunfos i trepadella 

Poc se´n sap de la seva activitat professional  Hi ha constància de la seva feina de 
metge per les factures trobades: les referents a treballs de fuster, llauner i mestre 
de cases i que acostumaven a anar a nom de “Sr Dr  Ezequiel Aguilar metge”, 
o bé “metge d’aquest poble”, i en canvi les que provenien de part de l´església 
anaven a nom de “Sr  Ezequiel Aguilar Professor en Medicina i Cirurgia”  No s’ha 
trobat, de moment, cap documentació personal de la seva activitat com a metge, 
només hi ha una petita referència a l’escriptura, molt detallada, de l’inventari “de 
los bienes que fueron del difunto D  Ezequiel Juan Aguilar, firmada por Doña Rita 
Llastanós y Prou de Aguilar” el 19 d’Octubre de 1872 on sols hi consta que “en 
el recuarto hay algunos libros de la facultad de medicina” 

Un últim comentari referent als apotecaris de la família d’Ezequiel Aguilar que 
s’ha trobat indagant en els seus documents personals i en els arxius parroquials: 
el seu oncle-avi Pere Aguilar Baulenas (1764-1849) fou apotecari de Folgueroles, 
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el seu besavi Francesc Fillol ho fou de Torelló i el seu germà Josep Fillol era metge 
del mateix poble  Cal anomenar els dos farmacèutics de Vic, el cunyat Martí 
Genís i Bassa casat amb Maria Aguilar i Soler i el seu fill Martí Genis i Aguilar 
que fou escriptor i tutor de la meva àvia Dolors Genis i Aguilar, tia de Miquel Ylla-
Català i Genis, el darrer farmacèutic  

RAMÓN BASSOLS I GENÍS

Neix a Sabadell el 29 de Maig de 1919, fill de Ramón Bassols i Abadal, que 
treballava en el mon tèxtil, i Dolors Genís i Aguilar, filla d’un pellaire de Vic i 
neta del Dr  Ezequiel Aguilar i Soler de Folgueroles, i als pocs mesos la família 
se’n torna a viure a Barcelona  Dos fets van marcar la seva curta i intensa vida: 
viure la guerra civil a la primera línia del front i treballar al barri de la Salut de 
Badalona  Fou un home compromès amb la societat i en només 10 anys va fer 
una gran tasca social i humanitària 

L’estiu del 1936 acaba batxillerat a l’escola La Salle Josepets i mentre estiuejava 
a Ripoll amb la família esclata la guerra civil  Només amb 17 anys marxa amb 
la intenció d’arribar a França, va ser detingut, empresonat a Barcelona i més tard 
enviat a primera línia de front  Va viure i sobreviure a la batalla de l’Ebre i en 
acabat fou empresonat al camp de concentració de Sant Marcos, a León  De Sant 
Marcos era molt difícil sortir-ne viu, en tenia un horrorós record, sort que tingué 
un aval i pogué salvar-se. Es desconeix, de moment, quant temps va estar-hi, 
però se sap que el camp va estar en funcionament del 1936 al 1940  Finalment 
fou enviat a Madrid a complir el Servei Militar 

En acabar batxillerat no tenia clar quins estudis seguiria; després de la guerra 
sí: medicina, i a la tornada començà la carrera a la Facultat de la Universitat de 
Barcelona i es llicencià l’any 1948  

Encara complint el Servei Militar, sol·licità al Sr Rector l’admissió a la Facultat, 
obtingué l’aprovat de l’examen d’ingrés el 20 de Febrer de 1941, es matriculà 
lliure i començà els estudis a mig curs (dades de l’ AHUB)  En aquells temps 
un dels requisits era la inscripció obligatòria al sindicat d’inspiració falangista 
Sindicato Español Universitario (S E U )  

Malgrat estudiar en un context d’una època difícil per la post guerra i el franquisme, 
la seva promoció va ser molt especial: nombrosa i d’edats diverses, molt dinàmica 
tant a nivell científic com lúdic i cultural i coneguda com la promoció Molins, 
perquè Miquel Molins Benedetti en fou l’esperit integrador ja des de la facultat 
com a delegat de curs  Editaren la revista estudiantil “El Soplo”, de contingut 
divers i amb una certa dosi d’humor, i projectaren Argentina com a destí de final 
de carrera però acabaren anant a Mallorca  Mai van perdre el contacte i l’any 
1997 publicaren un extens i detallat dossier on s’hi expliquen totes les activitats 
realitzades durant més de 50 anys 

En Ramón Bassols segueix la seva formació a l’Hospital Clínic a la càtedra del 
Dr  Joan Gibert Queraltó treballant-hi fins al seu traspàs  Viu en un període 
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de la medicina de grans canvis sobretot en la terapèutica i en els diagnòstics, 
destacant els antibiòtics que van contribuir a disminuir la mortalitat per infeccions 
i augmentar la mitjana de vida  Era una assistència voluntària i no remunerada 
per la majoria de metges excepte els catedràtics i algun adjunt  Tenint en compte 
la precària situació econòmica i social de l’època i l’aïllament científic que patien, 
deu n’hi do de la incipient activitat investigadora que s’hi feia  Fou ajudant de 
classes pràctiques i començà un treball de recerca que presentà al Congrés 
mèdic de París de l’any 1956 que es publicà a França i havia de ser la seva tesi 
doctoral 2-3

Amplià la formació a l’Hospital Municipal d’Infecciosos com a metge adscrit al 
servei de cirurgia que dirigia el Dr  Joaquim Salarich i Torrents des del 1948 
fins al 1950  Aquí va tenir l’oportunitat de conèixer Sir Alexander Fleming quan 
vingué a Barcelona el 1948 invitat del Dr  Luis Trias de Bes, director de l’Hospital, 
amb motiu de la inauguració del departament de investigacions, on hi impartí 
tres conferències magistrals 

Per exercir la medicina necessità una llarga llista de requisits, molts fruit del context 
polític d’aquell període: Certificat d’estar inscrit al Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona y su Provincia, on provisionalment se l’hi adjudicà el número 3 712 i 
de forma definitiva el 3 119; Certificat de “estar depurado sin sanción respecto a 
su conducta político-social”, lliurat pel Colegio Oficial de Médicos de la Provincia; 
Certificat oficial de “estar en posesión del carnet de Ex-cautivo”, expedit per 
la Falange Española Tradicionalista y de las J O N S ; Certificat de “no existir 
ningún antecedente desfavorable”, signat per José Fernandez Ramirez, Sub-
Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J O N S ; Certificat 
d’habitatge i de “ser persona con buenos antecedentes y no realizar actos que 
le hagan desmerecer del concepto público”, signat per “El Alcalde de Barrio” de 
l’Ajuntament de Barcelona; Certificat d’estar al corrent de les revistes anuals com 
a reservista de la lleva del 1940, firmat per Don Antolin Romo Escolar, Capitán 
de Infantería (taula 3)  

L’any 1949 obté una plaça de metge al Barri de la Salut de Badalona havent 
superat les oposicions de Médicos del Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria 
(A P D ), convocades pel Ministerio de la Gobernación, amb la qualificació de 
38,93 punts en total dels tres exercicis, i aprovat el curs de Diplomado de 
Sanidad a la Escuela Nacional de Sanidad amb 28 punts  Ben aviat s’hi trasllada 
a viure i s’empadrona a Badalona, certificat per Tomás Alcoberro Font  secretari 
de l’Ajuntament  Poc després fou inclòs al recentment creat Seguro Obligatorio 
de Enfermedad (S O E), figurant en el escalafó amb el número 16 121 (taula 3)  
Aquesta assegurança per a tots els treballadors, anomenada popularment com 
“El Seguro”, depenia del Ministerio de Trabajo, els seus recursos eren reduïts 
i aprofitaren la xarxa mèdica de l’A P D  Els metges tenien assignat un “cupo” 
d’unes 650 cartilles i com que no hi havia infraestructura pròpia havien de visitar 
en consultoris cedits per alguna institució privada  Fou vocal del districte de 
Badalona de les Juntes Comarcals del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
des del 1948 4
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La Salut era una barriada vulnerable on no hi havia cap equipament que cobrís 
les necessitats d’una població immigrant que creixia  El barri s’originà a partir de 
l’arribada d’immigrants arran de les obres del metro i de l’Exposició Universal del 
1929 que provocà una elevada demanda d’habitatge  Molts s’instal·laren en els 
terrenys que fins feia poc eren camps de conreu, sent el propietari més destacat 
el marquès de Sant Mori, Francesc de Moixó, que també ho era de la torre del 
segle XVI de ca l’Anglasell  Però fou després de la guerra civil que hi hagué la 
segona gran ona migratòria que faria créixer la barriada de manera, desmesurada, 
caòtica i precipitada  Pobles sencers, la majoria d’Andalusia, arribaven fugint de 
la misèria per venir a treballar a les fàbriques de Catalunya 

Hi havia pocs habitatges amb cara i ulls i la gran majoria de les persones vivien 
en molt males condicions: en cases d’autoconstrucció, en cases “passadís”, 
en barraques, moltes famílies ocuparen la torre del marquès de Sant Mori que 
s’enderrocà l’any 1973 i algunes fins i tot s’instal·laren en les coves refugi del 
turó d’en Caritg   Els carrers estaven poc il·luminats, on hi mancaven les voreres 
l’asfalt i el clavegueram, tot fet a corre-cuita sense permisos i l’administració 
municipal mirant cap un altre cantó 

Era un barri sense cap infraestructura, amb poques botigues, l’església estava a 
mig fer, el primer col·legi, que era de fusta, es construí l’any 1956, i la població 
anava creixent i creixent contribuint a doblar la població de Badalona en 20 anys; 
segons l’Instituto Nacional de Estadística de l’any 1940 al 1960 es passà de 
48 284 a 92 257 habitants (taula 4)  

Ramón Bassols, que vivia a l’Eixample de Barcelona, aterrà on tot estava per fer 
i és aquí on comença la seva tasca social i humanitària: tenia la convicció que 
podia ajudar a canviar realitats difícils  Assistia als malalts de casa en casa si era 
possible en cotxe però moltes vegades havia de fer-ho a peu; si els pacients podien 
traslladar-se els visitava en un consultori que estava a la Clínica del Carmen però 
quedava molt lluny i sovint ho feia a la consulta de la seva pròpia casa  

Primer s’instal·là al carrer Tortosa, on va llogar una habitació d’una casa particular 
com a despatx, i poc després llogà dos pisos acabats de construir a l’Avinguda 
Alfons XIII, un com a vivenda i l’altre com a consultori  En aquest pis hi havia: 
un despatx amb una gran llibreria plena de llibres de medicina i un escriptori 
amb quatre calaixos per banda, una sala d’espera, una habitació amb la taula 
d’exploracions, un armari de vidre, un tamboret metàl·lic i un voluminós aparell 
per mesurar el metabolisme, una altra habitació amb l’aparell de Raigs X, i a la 
cuina s’hi havia instal·lat un petit laboratori  Per visitar els malalts a casa seva 
tenia el suport del Sr  Escolàstico, home espavilat i responsable del barri que feia 
de porter i organitzava les visites  Malgrat treballar en unes condicions sòcio-
sanitàries enormement complicades i difícils i amb limitats recursos aconseguí 
proporcionar a la gent un tractament molt digne com a metge; en casos de 
pacients molt complexos els hi facilitava l’assistència a l’Hospital Clínic i fins i tot 
la consulta amb el catedràtic Dr J Gibert-Queraltó  
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En l’article “Recordant al Dr  Bassols” Josep Ma  Jujol comenta  “arribà a tenir 
1 300 cartilles del “Seguro” tot i que només en podia tenir 750 però els pacients 
demanaven tenir-lo de metge, cosa que indica la qualitat mèdica i el tracte humà 
que els donava convertint-se en el metge més sol·licitat de la ciutat  La seva 
vida com a metge i, com a home, és plena d’exemples i obres caritatives  Eren 
freqüents les visites a immigrants que encara no treballaven, als qui junt amb la 
recepta medica els deixava els diners pels medicaments” 5

Ben aviat contactà amb la Parròquia amb la idea que plegats podrien intentar 
ajudar a les famílies i fer possible pal·liar algunes de les múltiples mancances 
que patia la població i l’any 1957 fou anomenat primer president de La Liga de 
Perseverancia de la Parroquia de Nuestra Sra  de la Salud 

Donada la greu situació de l’habitatge i que no hi havia indicis de solucionar-se, 
cregué que era urgent actuar per contribuir a pal·liar aquest important problema i 
es convertí en promotor de pisos d’obra social  Va comprar uns terrenys al carrer 
Tortosa on hi començà a construir habitatges per les famílies més necessitades, ja 
tenia els primers llogaters assignats però no els pogué veure instal·lats  Després 
de seixanta anys avui dia encara estan en ple funcionament 

Des de molt petit, el doctor Bassols fou aficionat a l’excursionisme, la família 
passava l’estiu a Ripoll i cada any anaven a Núria on van pujar-hi en burro fins 
que s’instal·là el cremallera inaugurat el 22 de Març de 1931  De jove va fer 
moltes travesses pel Pirineu oriental seguint les guies de César August Torres 
(1853-1923), muntanyenc de renom, promotor de l’excursionisme a Catalunya 
i amic de la família  

Als anys 50 reprengué les escapades a Núria amb la família on coincidien amb 
un grup d’ estiuejants  Els pares i els amics anaven d’excursió mentre les nenes 
acompanyades d’unes senyores de confiança del barri de la Salut, la María del 
carrer Tortosa o l’Amalia i la Catalina, jugaven i aprenien a caminar en aquell 
meravellós paratge  Anant d’excursió a Coma de Vaca l’estiu del 1957 i parlant de 
la Vall i del seu Santuari, que estava bastant descuidat, començaren a organitzar-
se el “Amics de Núria”  L’acte oficial de la creació de l’entitat es celebrà a la 
Parròquia de la Mare de Déu de Núria a Barcelona el 15 de juny del 1958 
i fou nomenat president de l’entitat  L’associació que tenia dues vessants una 
religiosa i l’altra cultural i recreativa començà amb trenta-cinc famílies i en pocs 
anys ja n’hi havien seixanta cinc d’inscrites  De les primeres activitats que es 
realitzaren cal destacar l’exposició de Goigs al Santuari, la creació d’una coral i la 
organització d’anades a Núria amb la gent del barri de la Salut, llistats que encara 
es conserven a l’arxiu familiar 6 

El 1952 va contraure matrimoni amb M Antònia Farrés i Domingo (1928), de 
Santa Coloma de Queralt, filla de Joan Farrés i Puig, propietari d’un establiment 
d’adrogueria, confiteria i cereria, i de Ramona Domingo i Tomàs, filla d’un fabricant 
tèxtil i jutge de pau, dona activa, positiva, amigable, sol·lícita, i optimista que 
anà a estudiar Belles Arts a Barcelona  Tingueren 4 filles nascudes a Badalona: 
la M Antònia (1953), la M Dolors (1954), la Núria (1956) i l’Assumpta (1958)  
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El Dr  Bassols mor inesperadament d’accident als 40 anys el 9 de Juliol de 1959, 
electrocutat mentre preparava el seu cotxe per anar-se’n a Montserrat amb uns 
companys del Col·legi de Metges  La seva pèrdua va ser molt sentida per la 
prematura desaparició i per la gran tasca portada a terme  El seu enterrament 
va significar una mostra de dol multitudinari reflectit en les necrològiques que 
es publicaren  6-7 Josep Ma Jujol escriu recordant el dia dels funerals: “Quina 
concentració de gent més impressionant fou el seu enterrament! Es van calcular 
1 000 homes, sense comptar-hi les dones ni els infants  La tristor era la nota 
comú, es veien plorar els seus pacients  Els comentaris de les seves virtuts i 
qualitats era constant  El bon metge, l’amic dels pobres, el fundador dels “Amics 
de Núria”, el gran apòstol cristià, havia mort en aquest món, però sens dubte 
naixia a la Vida que no acaba mai  Sinceritat, noblesa, obertura, comprensió, 
formalitat, optimisme, amor a la família i a l’Església, devoció profunda a Déu 
i a Santa Maria foren algunes de les seves virtuts” i a més afegia “és de justícia 
recordar aquell home extraordinari, de vida breu però intensa, profunda i útil, que 
amb l’entusiasme d’altres va donar vida, forma i entitat a aquesta associació” 
referint-se al amics de Núria 8 

En reconeixement a la seva tasca, els amics de Núria li dedicaren una font en 
forma de dolmen que raja des de l’any 1962 al costat de l’ermita de Sant Gil 
prop del llac de la Vall de Núria  I en honor a la seva memòria, l’ajuntament de 
Badalona acordà donar el seu nom a una plaça al barri de la Salut, i més endavant 
el ple municipal decidí dedicar-li una nova avinguda que s’inaugurà l’any 1971  
La Revista de Badalona informà de l’esdeveniment i explicava que assistiren a 
l’acte la vídua, les quatre filles i familiars, l’alcalde Felipe Antoja, el rector de 
la parròquia de la Salut Antonio Espinosa, el canonge de la Seu Dr  Sardà, el 
president i els membres de la junta dels Amics de Núria, representants de la Liga 
de Perseverancia, i “varios centenares de persones que quisieron testimoniar con 
su presencia el recuerdo y el afecto que sintieron hacia el Dr Bassols ” 9 

GENERACIÓ BASSOLS FARRÉS I ROCA BASSOLS

Les quatre filles de Ramón Bassols s’han dedicat al mon de la sanitat: la M  
Antònia és llicenciada en medicina, la M Dolors és infermera, la Núria és 
llicenciada en biologia i infermera i l’Assumpta és llicenciada en medicina  Els 
cosins Josep i Montserrat Roca i Bassols fills de Montserrat germana de’n Ramón 
també són llicenciats en medicina 

Aquesta generació ha realitzat la seva activitat professional en un context històric 
entre el final del franquisme i el començament de la democràcia i en una població 
molt envellida amb una elevada esperança de vida en néixer i una baixa natalitat 
i mortalitat infantil  

Les dades actuals del cens de Badalona del 2017 evidencien aquesta situació: 
en una població de 215 848 habitants, el 17,5% te més de 65 anys i el 2,5% 
més de 85 anys i naixeren només 1 949 criatures  I les dades del informe del 
departament de Salut de la Generalitat de l’any 2016 assenyalen que a Catalunya 
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la taxa de natalitat va esser de 9,23 per 1 000 habitants, la de mortalitat en 
menors d’un any de 2,47 per 1 000 nascuts vius i l’esperança de vida en néixer 
de 83,2 anys  (INE, www indescat cat) 

Aquest és un període de grans canvis mitjançant els quals s’arriba a un nivell 
bastant alt de la nostra medicina  L’any 1968 es va inaugurar la segona Facultat 
de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  El 1976 es va crear 
el sistema de Metges Interns i Residents (MIR) contribuint a millorar la formació 
post graduada  Durant aquests anys s’han produït grans modificacions en la 
gestió de la salut com la remuneració dels metges hospitalaris, la multiplicació 
de càrrecs directius, la feminització de la sanitat o la incorporació de llicenciats 
d’altres titulacions com farmacèutics, enginyers o economistes  Hi ha hagut una 
important millora en l’eficàcia terapèutica i diagnòstica, així com un augment en 
inversions en recerca, tot i que insuficients, i una incipient formació a l’estranger  

Però l’altra cara de la moneda ha sigut que aquestes importants millores han 
anat associades a un gran increment de les despeses degudes majoritàriament 
als honoraris en personal i als costos en les noves tecnologies i els tractaments  

“En darrer lloc, faré un breu relat dels fets mes rellevants de la meva carrera 
universitària i professional  L’any 1971 aprovat l’examen de selectivitat em vaig 
matricular a la nova Facultat de Medicina la de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)  Començo un periple per diferents centres, primer a Bellaterra 
que l’estrenàvem, tot estava a mig fer i les classes les seguirem de rellogats a la 
Facultat de Ciències, després a la Unitat docent de l’Hospital de Vall d’Hebron 
hi vaig fer el tercer curs, per acabar vaig anar a l’Hospital del Mar a fer-hi els 
tres darrers anys i el 1978 obtinguí el títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia 
a l’UAB  

Durant la carrera vaig ampliar la formació pel meu compte a l’Hospital de l’Esperit 
Sant on hi anava algunes tardes a aprendre anestesiologia i al mateix Hospital 
del Mar on vaig estar-hi durant els tres últims anys com a estudiant - intern en el 
Servei de Medicina del Dr  Ludvic Drobnic Orazem  

Vaig fer l’especialitat de Medicina Interna via MIR al mateix Hospital i Servei i 
la d’Anestesiologia a l’Escola Professional de l’Hospital Clínic havent obtingut els 
títols els anys 1980 i 1982 respectivament 

La dedicació professional ha estat hospitalària i assistencial a l’Hospital del Mar 
com metge resident de medicina interna i al Consorci Hospitalari del Parc Tauli 
(CHPT) com anestesiòleg  

L’activitat com a docent ha sigut bastant testimonial, destacant la de tutora de 
la formació de metges especialistes en anestesiologia del 1995 al 1997 i la de 
professora en diferents cursos: els de Microcirurgia Vascular i Nerviosa del 1983 
al 1989 a la Mútua Sabadellenca com a curs de doctorat de l’UAB, els dos 
mestratges de dolor a l’Hospital de Sant Pau el 1992-3 i el 1994-5 i a la Unitat 
Docent del Parc Taulí de l’UAB col·laborant-hi puntualment del 2010 al 2011  
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A l’hospital he participat de forma esporàdica en tasques de gestió, sense deixar 
mai l’assistència, i durant els últims anys de professió m’he dedicat a posar en 
marxa un nou circuit de visites de preoperatoris, el de infermeria en Cirurgia 
Major Ambulatòria  

Des de sempre he tingut interès en la recerca i la investigació que començà de 
forma molt incipient durant l’estada al Servei del Dr  L  Drobnic amb l’estudi de 
les meningitis i que vaig reiniciar l’any 1987 com a col·laboradora honoraria 
del Departament de Farmacologia de l’UAB amb el Dr  J  E  Baños  Aquesta 
activitat es va centrar sobretot en dos grans temes, el dolor postoperatori i la 
epidemiologia del dolor  Referent al primer grup va ser una tasca contínua tant de 
recerca com d’assistència, amb investigacions periòdiques de les característiques 
del tractament del dolor postoperatori dels malalts intervinguts a l’hospital i amb 
campanyes educatives a tot el personal implicat  Quant a la segona línia es va 
centrar en l’extens estudi de la Prevalença del dolor a la Població General de 
Catalunya que fou la meva tesi  doctoral presentada el Juny del 2003  Tot aquest 
treball va generar diverses publicacions i sols en citaré les més rellevants 10-21”

Aquesta història que comença l’any 1814, pot ser el punt de partida per seguir 
investigant i pot ajudar a fer veure l’evolució de la sanitat dels darrers segles a 
través de tres generacions de metges  Ezequiel Aguilar i Soler, metge rural de 
mitjans del segle XIX, home instruït que exercí d’hereu de forma impecable  
Ramón Bassols i Genís, persona excepcional, compromesa amb la societat que 
treballà en un context de post guerra civil en una barriada de gran immigració 
on tot estava per fer  I els de la darrera generació que hem dut a terme l’activitat 
professional a cavall del segle XX i XXI 
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Anys
1825 -1828 Gramàtica llatina1 Real Seminari Conciliar de 

la Ciutat de Vic
Dr Mariano Puigllat 
Catedràtic de Filosofia

1829 - 1831 Retòrica1 Seminari Conciliar de 
Girona

DrNarciso Camps 
Catedràtic d’humanitats

1831 - 1833 Matemàtiques1 Real Junta de Comercio del 
Principado de Cataluña. 
Barcelona

Dr Onofre JaymeNovellas 
y Alvaro Professor

1832 - 1833 Lògica,
Matemàtiques i
Filosofia1

Seminari Conciliar i 
Episcopal de Barcelona

Dr Felipe Nadal, Director 
del Seminari

1833 - 1834 Física 
experimental1

Real Junta de Comercio del 
Principado de Cataluña. 
Barcelona

Dr Pedro Vieta i Gibert
Doctor en medicina i 
cirurgia

1833 -1834 Botànica i
Agricultura1

Real Junta de Comercio del 
Principado de Cataluña. 
Barcelona

Dr Juan Francisco de 
Bahi. Llicenciat  en 
Medicina i Cirurgia

1834 Sol·licitud1 Real Col·legi de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona

Ezequiel Aguilar i Soler

1834 Requisit1 Certificat de naixement Dn. 
GeorgiusGelabert.Prevere

1834 Requisit1 Certificat de bona conducta 
moral i politica

1834 Requisit1 Testimonio notarial sobre la 
limpieza de sangre

Dn. LucianoSubias. Notari

1840 Grau2 Batxiller en medicina RCMC

1841 Grau2 Llicenciat en medicina RCMC

1842 Títol3 Llicenciat en medicina i 
cirurgia

Taula 1. Documents d’Ezequiel Aguilar. Estudis de Medicina 
1Documents per matricular-se al RCMC: Certificats d’estudis, sol·licitud i altres requisits.AHUB
2Batxiller i llicenciat en medicina.Arxiu del Dr JM Massons
3Títol de llicenciat en medicina i cirurgia.Arxiude la família Genís

Any Població 
habitants

Baptismes
N

Òbits total
N

Albats

1842 623 34 43 23 1

Any Població
habitants

Edat
anys

N %

1857 960 < 1 
1-20

21- 40
41- 60
61- 80

>80

29
378
314
194
44
1

3
29,5
33
20
4,4
0,1

Taula 2 Dades de la població de Folgueroles: 1842 i 1857
1842: baptismes i òbits (APF)
1857: habitants(CPE)
1 Dels 23 albats un 81% moren abans de l’any de vida

Nissaga Aguilar-Bassols (1814 – 2017)  Tres generacions-tres èpoques de la Medicina 

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg  175-190, ISSN: 0213-0718



190

Data Document Requisit Organisme

20-05-1948 Inscripció Col·legiat provisional: 3.712 COM

21-05-1949 Certificat Carnet d’ex captiu FET y JONS

24-05-1949 Certificat Conducta politico-social.
“Depuradosinsanción”

COM

27-05-1949 Llistat Metges ex captius de Barcelona

27-05-1949 Matricula Oposicions a metge d’ APD Autorització

01-08-1949 Certificat Sense antecedents desfavorables FET y JONS

14-09-1949 Certificat Revistes anuals correctes, de 
reservista de la lleva del 1940

Capità d’ infanteria

14-09-1949 Certificat Antecedents de bona conducta Ajuntament de 
Barcelona

14-03-1950 Certificat Aprovatsels 3 exercicis d’APD, 
qualificació: 38,93 punts

Ministerio de la 
gobernación

8-05-1950 Matricula CursDiplomados de sanidad Jefatura provincial de 
Sanidad. Madrid

24-05-1950 Certificat Residencia a Badalona
Tortosa 83

Estadística Ajuntament 
de Badalona

27-05-1950 Certificat Estar col·legiat para ser inclòs a
l’escala nacional del SOE

28-06-1950 Certificat Aprovat en 28 punts el Cursde 
Diplomados de Sanidad

Escuela Nacional de 
Sanidad

19-09-1950 Certificat Oposicions d’APD aprovades,
Número 16.121 de escalafó nacional 
del SOE

Direccion general de 
Sanidad. Ministerio de 
la Gobernación.

Taula 3. Documents de Ramón Bassols Genís: Requisits professionals
FET i JONS: Falange Española Tradicionalista y de las JONS
COM: Colegio Oficial de Médicos de la Provincia. Barcelona
APD: Medicos de Asistencia Pública Domiciliaria
SOE.: SeguroObligatorio de Enfermedad

Any Cens N. habitants
1857 CPE 10.485

1920 CPE 29.361

1940 INE 48.284
1950 INE 61.583
1960 INE 92.257

Taula 4. Evolució de la població de Badalona 
CPE: Censo de la población de España
INE: Instituto Nacional de Estadística
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L’ADMINISTRACIÓ DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC  
DURANT LA GUERRA CIVIL A TRAVÉS DE LES MEMÒRIES  

DE RAMON FÀBREGAS LLANAS, EL SEU DIRECTOR

PONCE i VIVET,  Santi 
Universitat de Vic

RESUM: La comunicació vol fer una aportació al coneixement de l’activitat portada a 
terme a l’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerra Civil (1936-1939) a través 
de les memòries redactades per Ramon Fàbregas Llanas (Vic, 20/IV/1889 – Badalona, 
16/II/1982) Director nomenat per l’Ajuntament de Vic i destituït per les noves autoritats 
franquistes 

Paraules clau: Ramon Fàbregas Llanas, Hospital Santa Creu Vic, Guerra Civil, gestió 
administrativa, reformes sanitàries 

Sota la direcció de Ramon Fàbregas, l’Hospital de la Santa Creu va seguir amb 
els aires de renovació i laïcització iniciats amb l’arribada de la II República 
l’any 1931, quan es va incorporar a la xarxa pública sanitària i va consolidar-se 
com a hospital d’abast comarcal  Una de les primeres iniciatives frustrades per 
manca de finançament va ser la de projectar un nou hospital a l’edifici de la casa 
sacerdotal  Malgrat i les dificultats pròpies de la guerra, van millorar algunes 
instal·lacions, es van introduir mesures per incrementar l’asèpsia introduint noves 
pràctiques, una higiene més acurada, una millora en la dieta dels pacients, etc  
Des del punt de vista de l’administració, l’Hospital es va posar al dia en pagament 
dels proveïdors, es van aconseguir noves formes de finançament i a través dels 
mitjans de comunicació, es va apropar la tasca  mèdica i assistencial realitzada 
a la ciutadania:

Els fragments reproduïts tracten sobre la notícia de l’esclat de la guerra, el 
seu nomenament en el càrrec, la relació amb el personal administratiu i de 
serveis, les infermeres-monges, la farmàcia, els metges, els proveïdors, sobre 
el finançament de l’Hospital, les millores en l’asèpsia i en la cuina, sobre dos 
casos d’operació curiosos, també sobre l’ocultació i la fugida de persones ocultes 
a la institució, sobre la portada de les aigües de Forat Micó i, finalment sobre 
el seu acomiadament i la repressió patida  Unes notes biogràfiques amenes que 
de ben segur complementaran el rigorós treball realitzat per Josep M  Vilaseca 
a través de la tesi doctoral Aspectes sanitaris de l’Hospital de la Santa Creu de 
Vic durant la guerra civil espanyola (1936-1939)  llegida a la Universitat de 
Barcelona l’any 2005   
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Una vegada destituït, un Consell de Guerra sumaríssim el va condemnar a mort, 
pena que li fou commutada per cinc anys i vuit mesos de presó, que va complir, 
primer a la presó de Vic durant 83 dies, després a la presó Model de Barcelona i, 
finalment al penal militar del Castell de Sant Ferran de Figueres 

 

L’administració de l’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerra Civil a 
través de les memòries de Ramon Fàbregas Llanas, el seu director

Ramon Fàbregas Llanas (Vic, 20/IV/1889 – Badalona, 16/II/1982) va néixer al 
carrer de Sant Francesc –popularment conegut com La Calla- de Vic  Era el petit 
dels cinc fills d’una família menestral  Tot i ser un bon estudiant, solament va 
cursar estudis primaris i de ben jove va aprendre i treballar en diversos oficis  En 
paraules seves: 

Després de l’escola he tocat una infinitat de tecles, primer de boter, després 
de sabater, de cambrer d’hostal, a la dècada de 1920 vaig entrar en el ram 
de les assegurances amb la creació de la companyia La Nova Catalunya  
En fi, una bola de vidre rodolant sempre1

Es va casar els 23 d’abril de 1935 amb Maria Ballart i Mir, cosidora al taller 
del sastre Camps i van establir la residència a la Plaça Major al mateix pis on hi 
tenia el negoci de les assegurances i la previsió social2  Segons la continuació 
biogràfica feta per Núria Fàbregas Ballart, filla de Ramon Fàbregas, nascuda 
el 17 d’agost de 1936, Maria Ballart i la seva germana Paula havien brodat 
la bandera que va onejar al balcó de l’Ajuntament de la ciutat en motiu de la 
proclamació de la IIª República  

D’idees catalanistes i d’esquerres, no consta que milités en cap partit tot i la seva 
afinitat amb Esquerra Republicana de Catalunya  Segons la revista Vicgrafies, 
fou membre fundador de l’Ateneu Obrer i col·laborador dels periòdics Diari de 
Vic, Sembrar i l’Hora Nova, on sovint signava amb el pseudònim de Rafael de 
Galceran  Persona afable3 i amant de la poesia i de la cultura (Ramisa: 2005,29) 
era un gran aficionat a la lectura i al teatre, va escriure una vintena d’obres, 
moltes d’elles a la presó quan va ser represaliat per les autoritats franquistes  
El perfil biogràfic que es desprèn del consell de guerra al qual fou sotmès 
l’any 1939 el descriu com a persona extremista i manipuladora, “procurando 
pasar desapercibido por el pueblo para tenerlo más a mano” (Costa i Vilaseca: 
2000,113)  Al seu torn, tampoc no sorprèn l’opinió que li mereixia Miquel Conill 
i Santias: “Aquest senyor no me’n recordo qui era, però és el que va fer més mal a 
l’Hospital” (Vilaseca:2006, 64), qui juntament amb Joaquim Vilaplana i Casals, 
aleshores estudiants de quart curs de medicina en pràctiques, van acabar la 
guerra allistats en els Requetés del bàndol feixista  

En esclatar la guerra el negoci de les assegurances se’n va anar en orris i sense 
voler, la vida de Ramon Fàbregas va donar un tomb  La ciutat va viure un esclat 
i efervescència popular  El dia  20 de juliol es va convocar una vaga general 
i el poder de la ciutat va passar a mans del Comitè de Milícies Antifeixistes 
(Bassas:1992,31-33) (Casanovas:1993,97-108)  L’Hospital fou intervingut per 
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l’Ajuntament qui, a través l’alcalde i amic Marià Serra i Badell, va demanar 
a Ramon Fàbregas que assumís la direcció de l’Hospital de la Santa Creu 
(Vilaseca: 2006,67-78)  No queda clar el càrrec que ostentà, a vegades es parla 
d’Administrador, altres de Director, però en veritat, segons l’Acta de constitució 
de la Junta de l’Hospital Comarcal de Vic de 27-VII-1937, la directora era Dolors 
Oms Bosch i Ramón Fàbregas exercia com a “Sub-Director-Administrador” 

Sota la direcció de Ramon Fàbregas, des del 24 de juliol de 1936 i fins el 8 
de febrer de 1939 que fou cessat per ordre de les noves autoritats, l’Hospital 
de la Santa Creu va seguir amb els aires de renovació i laïcització iniciats amb 
l’arribada de la II República l’any 1931, quan es va incorporar a la xarxa pública 
sanitària i va consolidar-se com a hospital d’abast comarcal (Salarich i Torrents: 
1936)  Una de les primeres iniciatives frustrades per manca de finançament 
va ser la de projectar un nou hospital a l’edifici de la casa sacerdotal (Vilaseca: 
2006, 46-78)  Malgrat i les dificultats pròpies de la guerra, van millorar algunes 
instal·lacions, es van introduir mesures per incrementar l’asèpsia introduint noves 
pràctiques, una higiene més acurada, una millora en la dieta dels pacients, etc  
Des del punt de vista de l’administració, l’Hospital es va posar al dia en pagament 
dels proveïdors, es van aconseguir noves formes de finançament i a través dels 
mitjans de comunicació, es va apropar la tasca  mèdica i assistencial realitzada 
a la ciutadania:

Fàbregas va retenir el control de l’hospital durant tota la guerra i va procurar 
que el centre funcionés amb normalitat, malgrat les dificultats creixents: 
manca de mitjans quirúrgics i anestèsics, de calefacció, i escassetat de tot 
tipus de fàrmacs  L’equip mèdic es va mantenir força durant els primers temps 
de la guerra, fins que alguns metges i practicants foren mobilitzats  (Ramisa: 
2009,193)

Una vegada destituït, un Consell de Guerra sumaríssim el va condemnar a mort, 
pena que li fou commutada per cinc anys i vuit mesos de presó, que va complir, 
primer a la presó de Vic durant 83 dies, després a la presó Model de Barcelona i, 
finalment al penal militar del Castell de Sant Ferran de Figueres  Segons la seva 
filla,

Allí a Figueres hi havia un conegut, la família Vaquer, que ens acollien (a 
l’esposa i a la filla) a casa seva  En sortir de la presó, aquesta família 
volien que ens quedéssim a viure a Figueres on li proporcionarien una 
feina al meu pare però va refusar l’oferiment perquè volia tornar a Vic  Els 
seus amics, en Ton del Cafè Vic, en Bernat Oms i els Drs  de l’Hospital 
li recomanaren que no tornés perquè [   ] li farien la vida impossible a 
manera de pacte de la fam  El pare s’ho repensà i a través dels germans 
Sebastià, Pepito i Ramon Camprubí Roca li oferiren casa a Barcelona i 
feina a la seva fàbrica de Montgat  Finalment, ens vam instal·lar a viure a 
Montgat i quan em vaig casar amb Josep Quesada i Roig, veí de Badalona, 
ens vam traslladar a viure al barri de Llefià fins ara  (Núria Fàbregas)

L’administració de l’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerra Civil a Través de les memòries    
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FRAGMENTS DE LES MEMÒRIES DE RAMON FÀBREGAS LLANAS DURANT 
LA GUERRA CIVIL

Reproduïm a continuació fragments de les memòries redactades quan tenia 88 
anys, cinc anys abans de la seva mort, relatius a la gestió realitzada durant la 
Guerra Civil a l’Hospital de la Santa Creu de Vic  Tracten sobre la notícia de 
l’esclat de la guerra, el seu nomenament en el càrrec, la relació amb el personal 
administratiu i de serveis, les infermeres-monges, la farmàcia, els metges, els 
proveïdors, sobre el finançament de l’Hospital, les millores en l’asèpsia i en la 
cuina, sobre dos casos d’operació curiosos, també sobre l’ocultació i la fugida 
de persones ocultes a la institució, sobre la portada de les aigües de Forat 
Micó i, finalment sobre el seu acomiadament i la repressió patida  Unes notes 
biogràfiques amenes que de ben segur complementaran el rigorós treball realitzat 
per Josep M  Vilaseca a través de la tesi doctoral Aspectes sanitaris de l’Hospital 
de la Santa Creu de Vic durant la guerra civil espanyola (1936-1939)  llegida a 
la Universitat de Barcelona l’any 2005   

Aquella guerra ho desbaratà tot, no solament els nostres plans que al fi i al cap 
pel volum que tingué en el nostre cas era una partícula tan minsa comparada 
amb el trastorn que portà a la nació entera, tantes vides i tantes ruïnes que 
encara després de tants anys no sabem com terminarà 

No és pas el moment de calibrar la gran tragèdia que ens vingué, primer les 
vides esmerçades entre germans, després les presons s’emplenaren com mai 
s’havia vist  Però perquè seguim aquest camí, tornem un poc endarrera i parem-
nos el 18 de juliol de 1936 

Doncs si, era el matí del desastre que surto del pis per donar un tomb per tal 
si trobava un que altre dels representants que tenia per la comarca  A l’arribar 
quasi al finar del Passeig, trobo un bon amic, en Pep de Serrabou4 que venia al 
mercat  Ens saludarem i va preguntar-me:

 - Què, que et sembla de l’assumpte que se’ns presenta?
 - No sé de que em parles, - li contesto 
 - Com, no saps que estem en guerra ?
 - La primera notícia, que li contesto 
 - Però tota la nit la ràdio no fa més que donar notícies?
 - Com no tinc ràdio, i ara surto de casa, poc sé un borró d’això que dius  
Què dius que estem en guerra?

 - Si, - contesta en Pep  – Els militars s’han llançat contra la República  
No serà una altre Sant Jurjada (referint-se a una intentona de San Jurjo 
que fracassà 

 - Si és com dius, Pep, aquesta volta ens farem molt de mal 
 - Vols dir, -preguntà l’amic 
 - Si, Pep, si, ens farem molt de mal, per desgràcia  El temps ho dirà  
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I ho deixarem i cadascú seguí el seu camí  Així vaig enterar-me que estàvem 
en guerra  Desgraciadament fou veritat, com veritat el que a l’amic Pep de 
Serrabou vaig dictaminar-li  Ja al pis, una de les primeres visites fou la d’en 
Retxes, que el tenia com a agent productor  Vingué tot entusiasmat:

 - Ha arribat l’hora, aquesta vegada vencerem, digué, i això dels assegurats 
ja ho pots donar per acabat, tot quedarà a mercè de la col·lectivitat  Serà 
el poble qui portarà les regnes de l’estat  Tots serem uns  Ja ho veuràs  Tu 
ets de venir amb nosaltres  No serà allò dels rabassaires  Aquesta vegada 
seran ells, els feixistes que aniran a passar una temporada a l’ombra 

 - Ai, Retxes, et veig molt entusiasmat 
 - És que n’hi ha per estar-ho, - digué  Mira, a Barcelona el poble s’ha fet 
amo i senyor de les casernes, les armes ja no són dels militars, la tropa 
està llicenciada i els galons arrancats i desposseïts del càrrec és el poble 
que mana 

Com així va ser  Tot van ser banderes i de tots els colors imaginaris i ja la 
ballem  El company es tornà camarada, puny enlaire i salut camarada  En fi, un 
desconcert  Naturalment el govern s’imposà, semblava que hi hauria ordre, en 
fi, seria llarg de contar 

Passaren uns dies, no pas molts, sortí un decret que els organismes que 
estaven regits per sacerdots quedaven abolits i que s’hi havia de posar els seus 
administradors, que havien de ser la gent del poble 

Proposta i nomenament

En Serra, que era l’alcalde de la ciutat i un company de l’ajuntament que es 
deia Padrisa, vingueren al despatx per tal de fer-me la proposició de que jo 
havia d’ésser l’administrador de l’Hospital Comarcal de Vic  La meva contesta 
fou que m’havia fet el propòsit de no intervenir per res en aquell garbuix de la 
guerra 

Els dos companys –dic companys perquè de veritat ho eren- varen dir:

 - Mira Ramonet  Aquest càrrec l’hem sospesat degudament amb tot 
l’ajuntament i els del Comitè i hem coincidit que ho posàvem a elecció 
de la corporació municipal i en el comitè s’establirà una lluita de molt 
discutir  Per això hem cregut que tu eres el més indicat i fora discussions  
L’administrador de les Germanetes dels Pobres, aquí el tens, en Padrisa; 
el de la Casa de Caritat falta elegir-lo, que per cert ja són masses que el 
volen el càrrec  

 - Tu, - continuà dient, que l’Hospital està format i regit per una Junta, com 
deus saber, formada pel Bisbe, per l’alcalde i per quatre ciutadans, dos 
del comerç i dos obrers  Aquesta junta fora el Bisbe, ja està designada 
i sols faltes tu com administrador  Repeteixo, -digué en Serra, tant 
l’ajuntament com els del Comitè estem de comú acord  Fes-nos aquest 
favor  Ets d’acceptar 

Davant d’aquest raonament vaig dir-los-hi:

L’administració de l’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerra Civil a Través de les memòries    
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 - Podeu donar-me unes hores per a pensar-m’hi ?
 - Tu mateix, contestà en Serra 
 - Doncs per allà les cinc, podeu tornar ?
 - Molt bé, a les cinc tornarem  Dinar de gust, - i sortiren 

En aquest espai de temps parlàrem entre la dona i els seus pares sobre la 
situació en que em trobava  El càrrec  que m’oferien creiem  que podia estar 
allunyat de tot l’enrenou en que es bellugava tan desesperadament semblava 
la guerra 

En el temps convingut tornaren els dos ja citats anteriorment  Les condicions 
que els hi vaig posar foren:

 - Haveu dit que el Comitè està d’acord que jo prengui aquest càrrec 
 - Així és, si et sembla, aquí tens els telèfon i pregunta si és com diem, - 
contestaren 

 - Doncs bé, acceptaré amb les condicions següents: que tot malalt que 
entri a l’Hospital, tant sia de dreta com d’esquerra, com a malalt serà 
respectat, sense diferència de pensar  El càrrec d’administrador ha de 
ser apolític  No hi ha d’haver-hi diferències  Si no puc obrar d’aquesta 
forma, no accepto 

 - Amb això estem d’acord,- contestaren 
 - Doncs, accepto, - els hi digué 

En Serra prengué l’auricular del telèfon i comunicà que ens posàvem en camí 
per  fer la presentació del nou càrrec administratiu  Fórem rebuts al vestíbul 
de l’Hospital  Hi havia mossèn Agustí que era qui administrava el referit 
establiment, el Doctor Bach i la superiora de les monges, Sor Juana 

En Serra feu la meva presentació  Mossèn Agustí m’allargà la mà per a donar-
me la benvinguda, el Dr  Bach feu altre tant  La Sra  Juana m’allargà uns rosaris 
que portava penjats del cinyell dient-me que la seva comunitat no li permetia 
donar la mà a cap home  Vaig mirar-la somrient i amb el cap vaig fer un gest 
de conformitat 

Relleu de Mn  Agustí Puigbó

Enllestida aquesta cerimònia, en Serra i en Padrisa es retiraren  Mossèn Agustí5 
va invitar-me a anar al despatx que tants anys havia regentat  Un cop sols, el 
mossèn, un xic impressionat va dir-me:

 - Ramonet, no pots afigurar-te el content que estic de que sigues tu el que 
ve a substituir-me  

Feia temps que ens tractàvem  Li havia portat malalts de Nova Catalunya per 
operar i sempre varem entendre’ns  A l’anar-nos a seure a la vora de la taula 
em va cedir el seu lloc, que no ho vaig permetre, va obrir el calaix de la taula 
escriptori i va treure dos llibrets  El diari i el major  I diu:
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 - Aquí hi ha els resultats  Pots repassar-ho, la caixa està en aquell quartet, 
- i va entregar-me les claus  Vaig treure la meva ploma estilogràfica i a 
cadascun dels llibres vaig posar “Conforme” i la meva signatura i la data 
del dia, mes i any 

 - Però si ni ets mirat els resultats?- digué 
 - Aquest conforme i signa ho diu tot 

Va abraçar-me tot emocionat, - Gràcies, - digué  Passarem a la caixa que estava 
empotrada a la paret i l’obrí, i si hi havia cent pessetes ja feia prou  Hi havia 
un sobre i me’l mostrà 

 - Dintre d’aquest sobre hi ha deu mil pessetes, que corresponien, - digué- 
a un ciutadà que prou el coneixes: El Brillant”  Va entrar malalt i portava 
al damunt aquestes deu mil pessetes  Va entregar-me-les perquè les hi 
guardés i que si moria que fossin per les despeses que ocasionés  Jo vaig 
dir-li, - Que no tens família? – i va contestar-me: - No tinc família, jo  – 
Va morir i aquí estan 

Tancarem la caixa i va dar-me per escrit la numeració clau per obrir-la  
Prenguérem seiem i fumarem una cigarreta i tot parlant digué:

 - Ara com és natural, dec haver de sortir de l’Hospital, veritat?
 - Oh, no correu, queda molt de temps per davant 
 - És que jo, - digué, la meva germana i un nebot feien vida en aquest lloc 
i de moment   

 - De tot això amb temps, ja ho arranjarem, no cal córrer  
 - Jo i el meu nebot dormíem darrere d’aquestes cortines, la germana a una 
cel·la d’aquí al costat que hi conté quatre mobles  Com que la pobra és 
vídua   ?

 - No us amoïneu que tot anirà bé, ja ho veureu 
Així passàrem aquell dia  Jo vaig sortir de l’Hospital i fins al dia següent  

Ja som en el primer dia del càrrec administratiu  A les nou del matí surto de 
casa i de dret a la feina  No podeu imaginar-vos que al passar del vestíbul, 
passar per la sala de les dones i entrar al corredor per anar al despatx la fetor 
que vaig sentir d’àcid úric i de merda com si entrés en una cort de vaques sense 
ventilació de cap obertura 

Trobo al mossèn, que ja m’esperava, que li vaig dir:

 - Aquesta fetor que se sent a l’entrar a la sala de les dones, no hi ha 
manera d’evitar-la?

 - No ho sé, ho veig molt difícil, són tantes les malalties 
 - Ah, doncs hem de mirar d’eliminar-la  En bé dels pobres malalts  Bé, 
temps a venir s’ha d’arranjar 

Els dos férem els recorreguts de les sales i cel·les que disposa l’Hospital  A la 
sala d’homes hi vaig trobar unes cares conegudes, en particular un tal Mas, 
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que de jove havíem sigut força amics, i dos o tres més però ja vells, amb tots 
parlàvem 

A la sala de les dones ja va ser diferent, no en coneixia cap, al menys de 
moment  A recolza de la sala, dues velletes, una va dir-me que feia vint anys 
que estava en aquell llit  Jo vaig gastar-li una brometa: 

 - Ah!, doncs, vaig dir, us tinc que buscar un promès ben jove i casar-la  
 - Oh! Verge santíssima, no veus que soc una monja  
 - Perdoneu, no ho sabia, - vaig contestar-li, tot rient  I tota la sala va fer 
un altre tant al saber que la volia casar 

En fi, vaig resseguir totes les sales i dependències  Les de les monges i 
infermeres, que també eren monges, no  No ho vaig intentar, de moment  A 
la cuina si que hi vaig entrar  Sor Joana6, la capitana, va fer-me els honors 
molt carinyosament  L’hortalà, un vellet d’uns seixanta anys i el seu ajudant, 
un minyó d’uns dinou anys, dos infermers, en Jaume Soldevila7, vidu amb cinc 
fills i en Jaques8, conegut de tota la ciutat, a voltes era l’escarràs de la casa, 
i així passarem el primer dia  A mesura que passaven els dies vaig resseguint 
tots els detalls 

El dia que feia dos en Jaques vingué a trobar-me i va dir-me aquí a l’Hospital hi 
ha una vintena de monges i frares que no estan malalts  Vaig fer-lo entrar en el 
despatx que en aquell moment estava sense el mossèn i vaig dir-li:

 - Mira Jaques, això que m’acabes de dir, ves en compte, que fora de 
l’Hospital en diguis un mot perquè si m’arribo a assabentar que ho has 
xerrat quedes sense posar un peu més a l’Hospital, entesos 

 - Entesos, contestà 
 - I ara a la teva feina i vigila bé!

A l’ésser a l’endemà, va tornar en Jaques i va dir-me 

 - Allò que vaig contar-te, aquesta nit han marxat tots els frares i capellans 
que hi havia  Ara sols hi ha monges, casi totes malaltes i fan llit 

 - Ho veus, sense massa fressa ja s’han escapolit, de tota manera muts i a 
la gàbia, eh!

 - Perd cuidado, contestà- i va fer-ho, va callar 
 - Al ser a l’endemà el mossèn va dir-me:
 - He passat dues nits intranquil, ara però ja estic tranquil  Aquí dintre 
d’aquesta casa hi havia   

 - No seguiu, - contesto  Ho sabia i jo estava més intranquil que vos mateix 
 - Perdoneu-me, seguí dient 
 - No us preocupeu, vàreu fer molt bé de callar, - i ell mateix va ensenyar-
me el lloc on havien distribuït aquella gent pels racons de l’edifici on 
intentaven amagar-se 

Va  ensenyar-me les fitxes que eren falses 
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 - Ha calgut més així  Feu-les desaparèixer 
 - Ara sols queden unes monges, tres o quatre que estan bé de salut, i a 
baix a la farmàcia hi ha el senyor Forcada9 i el seu fill  Vols que els cridi, 
- digué 

 - No els diguis res ja faré de forma que siguin ells els que es donin a 
conèixer 

Un moment donat vaig baixar les escales amb la pretensió  que sortia per un 
encàrrec que de fet havia de veure en Serra, l’alcalde  I vaig plantar-me davant 
dels vidres de la porta de la farmàcia, pretextant buscar quelcom a la butxaca 
de l’americana  De cop sento que de la part de dintre de la farmàcia, tustant 
els vidres, i el mirar em fa el Sr  Forcada (que per la ciutat era conegut pel 
Forcadeta) que fa el signe amb la mà que entra a la farmàcia 

Un cop dintre diu:

 - Un servidor sóc en Forcada,  que de dret sóc el titular d’aquesta farmàcia 
i com que tot això que ara estem passant em fa molta por, he passat 
aquests dies recollit ací dins  Perdoni’m (seguí dient), oi que no me’n 
traurà, perquè amb la seva mare i ties devotes fa molts anys que ens 
coneixem   

 - Bé, bé – pareu d’enraonar  No precisa que marxeu ara mateix, com 
comprendrà, però   

 - Si, si, és veritat ? – contestà tot esporuguit 
 - doncs si és així, aquesta nit o l’altra, busqueu un lloc que pugueu per 
perdre el temor d’ésser descobert, us va bé així?

 - Oh!, si, moltes gràcies 
I vaig deixar-lo 

Al tornar al cap potser d’una hora, al passar per davant de la farmàcia, torno a 
tustar els vidres, i ell torna a entrar a la farmàcia i dir:

 - Perdoni, és que també hi tinc el meu fill ací dintre 
I jo mig rient li pregunto:

 - I la seva senyora, no hi és?
 - Oh!, no ella és a una altra casa 
 - Essent així, tot anirà bé  – I els vaig deixar 

Aquella mateixa nit ja varen desaparèixer  No se on anaren10  Ja devien trobar 
un altre lloc  Ara sols faltaven les monges de la sala de les dones  Les que 
veritablement es trobaven malaltes, en aquelles no els hi vaig dir absolutament 
res, però n’hi havia quatre que no estaven malaltes11, resultà que dues eren 
de Vic mateix i de cases industrials amb prou condicions perquè passessin 
a llurs respectives famílies  En aquestes famílies els hi vaig enviar una nota 
que tinguessin la bondat de passar pel despatx de l’Hospital  Vingueren i ens 
posarem d’acord i quedarem amics  Varen emportar-se-les a llurs cases  Una 
altra resultà que era del País Basc, però no tenia ni mitjans ni possibilitats de 
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tornar al seu país  Aquesta va quedar incorporada, de moment, com a infermera  
L’altra, que era força velleta, ens posarem d’acord amb les germanetes dels 
pobres, i ella, més que contenta, fou traslladada  I les altres tres o quatre 
restants, com de fet estaven en règim facultatiu, seguiren a l’hospital  Així és 
que l’Hospital quedà lliure de totes aquestes anomalies 

El problema fou que més endavant se’m presentà el problema que les comunitats 
de monges un dia decidiren embarcar-se en un vaixell i portar-les a l’estranger, 
així ho comunicaren i foren emportades camí de Barcelona per tal de sortir 
d’Espanya12 

No em quedà altre recurs que cercar infermeres i no en faltaren per cobrir 
aquest càrrec  Als dos dies, les places quedaren cobertes  No més tard d’una 
setmana, les que havien sortir per passar a l’estranger, el govern no els hi donà 
sortida per passar a l’estranger i tornaren, però com que les places ja estaven 
cobertes hagueren de buscar la seva seu a altres llocs 

Sols una, de nom Pilar13, que era ja d’uns seixanta anys, aquesta Pilar fou 
l’única que vingué a acomiadar-se, al marxar, va allargar-me la mà i plorant va 
dir-me que si ens deixava era per complir i seguir la comunitat  Al tornar, fou 
recollida per una ciutadana anomenada Ramona dels Capellans  Un dia vingué 
a saludar-me i plorant va dir-me que es trobava tant desolada  Va fer-me molta 
pena el que em va contar  

 - Pilar, vostè té la porta oberta, si voleu és casa vostra, - i va abraçar-me, 
no sabent com agrair-ho, i ja es quedà  Va ésser una fidel companya

Els metges

Els primers dies els vaig reunir a tots els que freqüentaven l’Hospital, eren 
quatre o cinc14  Al fer-los la meva presentació els hi vaig dir en aquell lloc si 
l’havia acceptat era perquè ho creia un deure de ciutadà  Els hi agrairia que 
em prenguessin com a un amic, sense cap tendència política i que creia que 
l’Hospital era sols un lloc per a malalts, tant si eren de color blanc com de color 
roig i que esperava que el cos facultatiu faria igual  Que l’Hospital era pels 
malalts i per als malats  Doncs bé, un dia es presenta el Dr  Bayés (pare) per 
dir-me que hi havia un senyor que amb molta urgència devia operar-se  Jo com 
és natural al preguntar-li qui era, va quedar parat un moment per dir:

 - Es que, és que     És un sacerdot, - pogué dir a la fi 
 - Escolteu, doctor, no recordeu el dia que us vaig convocar a tots els 
doctors per invitar-vos a col·laborar a l’assistència d’aquest hospital que 
sols seria per a malalts i no hi havia d’haver ni colors ni classes socials?

 - Si, ho recordo, - contesta 
 - Doncs perquè veniu amb aquest recel per què és un sacerdot? Si tot 
el temps que perdem parlant ja que dieu que és un cas urgent, esteu 
divagant  Veniu, anem per l’ambulància que tot això és perdre temps 
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Anàrem a trobar en Mero que vivia al mateix costat de l’Hospital i l’hi entrego al 
Dr  Bayés a que es posessin d’acord  A la mitja hora el pacient ja era al quiròfan 
per tal d’operar-lo de pròstata  Era un home ja molt vell que durant aquells dies 
havia estat ocult, no sé on ni perquè  Resultà ser el patge del Bisbe, tremolant 
de por i de dolor el posaren sobre la taula d’operacions  El Dr  Bach perquè 
la meva presència davant del malalt passes desapercebuda va prendre-li la 
filiació que després va entregar-me-la per a l’arxiu 

Com que el seu estat era de gravetat, el pacient el posaren en una habitació 
amb una infermera a la vista  L’estat del malalt era de poques esperances, ara 
calia esperar l’evolució després del narcòtic 

De tot això feia uns quinze dies  De sobte es presentà el cap dels milicians15 i 
va preguntar-me si hi havia a l’Hospital un individu d’unes celles molt poblades 
i cara molt ferrenya 

 - Poc sabia dir-ho, en tot cas podem mirar si és a la sala dels homes  Els 
vàrem donar un repàs als malalts i no va trobar el que buscava 

Aquella visita va fer-me molt mala espina  De fet, passaren uns dies  Segons 
les noves que tenia del malalt donades pel Dr  Bach aquest dia eren fatals, no 
comptava pas que allargués més de dos dies  

I tornà el cap de milícies  Aquesta vegada ja vingué més decidit  Diu:

 - Sé per bona font que aquell individu és aquí, i m’has de deixar-li parlar 
 - Parlem clars, pregunto  Com es diu, saps el seu nom?

Es va treure un paper i va donar-me’l a llegir  Busco a l’arxiu la seva fitxa i 
naturalment va sortir 

 - És aquest el que busques?
 - El mateix  Cal que li parli 
 - Polso el timbre i es presenta el Mingo, l’ordenança 
 - Digues al Dr  Bach si té la bondat de venir  Tot seguit es presenta dit 
doctor 

 - Aquí hi ha el camarada (l) que s’interessa pel fulano de tal (per no donar 
noms), que hi voldria fer-hi unes preguntes  Està en disposició per a 
parlar-hi ?

 - Crec que si 
 - Doncs anem a veure’l 

I els tres ens presentem a la cel·la número 4 

 - Tu mateix, pots interrogar-lo  No hi va haver manera de treure’n res en 
clar perquè el malalt estava en ple deliri  i no hi va poder lligar cap 
pregunta  

En vista d’aquella situació, el visitant desistí de fer més preguntes  Els dos 
tornàrem al despatx 

 - Tornaré un altre dia  En cas que el doni’s d’alta avisa’m 
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 - Seràs servit  Salut  –I va sortir 
Efectivament, als dos dies havia mort el malalt i el cap de la milícia tornà als 
quinze dies  Pregunta com està:

 - Oh ! ja és fora, vaig contestar-li 
Va engegar un renec que retrunyí tota l’estança 

 - No vaig dir-te que m’ho comuniquessis ? –digué 
 - Si, però creia que no portava pressa  -Trec el llibre de defuncions i li 
mostro el lloc on estava el dia que va morir a causa de la seva malaltia  

 - Ja ho veus, la funerària s’encarregà de  portar-lo al seu lloc corresponent 

Sortí fet un llamp  No acabà pas aquí l’assumpte  Tornà, i per tota arribada diu:

 - Qui foren els qui varen operar-lo ?
 - Com era a ple estiu i feia força calor jo estava en cos de camisa  Vaig 
alçar-me, prenc l’americana i un cop posada, poso la clau del despatx 
i    diu:

 - On vas?

Amb tota serenitat contesto:

 - Crec que ja he acabat la meva missió en aquesta casa  Allà tens la clau  
- Disposat a deixar el càrrec, ell parat 

 - Home, espera, - diu ell 

De moment li contesto 

 - Saps que és una taverna ?
 - Si, prou, però no sé a què ve això de la taverna  
 - Doncs amb poques paraules ho sabràs  Si li treus les botes i les ampolles 
que quedarà ?

 - No se a què treu cap tot això, -fa tot estranyat 
 - Vull dir que si treus els metges que varen fer l’operació aquesta casa 
quedarà feta una merda, m’entens ?

 - Oh!, Havent-ne posat d’altres queda resolt, - respongué 
 - Seràs tu qui els hi posarà, jo dic prou! I quan dic prou és que en tinc els 
c    plens, m’entens  Salut, - disposat a sortir d’aquell fang 

 - Ramonet, escolta   
 - Si et creus que no hi ha dignitat, jo encara se el valor d’aquesta paraula  
S’ha acabat  Pren la clau, per favor i deixa’m sortir  – I va barrar-me el 
pas dient:

 - Escolta! Tens tota la raó, no hauria pas d’haver portat el cas fins aquest 
extrem  Deixem-ho tal com estava i aquí no ha passat res  T’ho prometo  
He obrat de lleuger 

 - Si és així pots retirar-te 

Santi Ponce i Vivet

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 191-220, ISSN: 0213-0718



203

I sense cap més paraula sortí del meu davant  Va costar-me, un cop sol, templar 
els meus nervis, per fi tot tornà al normal  No sé per quin viarany els metges 
s’assabentaren del fet narrat, segurament ell devia contar-ho a algú, és el cas 
que als pocs dies varen presentar-se’m el Dr  Bach, el Dr  Rierola i el Dr  Planes  
En Bach amb aquell somrís irònic que solia emprar digué:

 - Aquí el teniu 
Jo vaig quedar sorprès 

 - Què passa? – pregunto, i en Rierola i en Planes m’abracen dient:
 - Sou el nostre pare !, eh?
 - Poc sabia que tingués uns fills tan grans 

Esmentaren el que acabem de narrar i per tota resposta els hi vaig negar el fet 
mentat  I això és tot  Més tard celebràrem un berenar d’una cargolada on foren 
invitats altres amics galenos que hi havia per l’Hospital  Els hi vaig pregar que 
no volia sentir narrar aquell fet per cap concepte  Fou una festa d’amistat i de 
bona harmonia  Al pregar-los que no esmentessin tal fet, era tant com dir el que 
pretenien que jo els hi expliqués amb detalls del fet  A mi això no m’interessava 
perquè el fems quan més es remena més pudor fa 

El secretari

A l’Hospital hi havia un secretari anomenat Alfons16 que era el qui portava la 
comptabilitat general sobre l’establiment  Aquest mossèn al fer la meva arribada 
no es va donar a conèixer, vull dir que no va ésser present  Naturalment, el 
referit Mn  Agustí va parlar-me del dit secretari, però ho deixàrem 

El segon dia l’anar al matí a la meva feina quan vaig entrar al pati de l’Hospital, 
en el jardinet hi ha vaig veure el secretari que arranjava el jardí  Anava vestit 
amb pantalons de vellut, portava rollada al cos una faixa i una camisa blava i 
espardenyes de set betes  Al passar va mirar-me de reüll i jo vaig fer com si no 
el veiés  Això va durar uns tres dies i el que feia quatre, veien que  sempre feia 
el mateix posat amb l’aixadell a les mans  Que li pregunto:

 - Què, com van les flors ? – Va contestar-me
 - Les flors? Ah! Si, les flors   
 - Què? (veient que feia el pagès) No us diu res la meva presència?
 - A caram, no m’hi havia fixat ? – contestà 
 - Doncs si teniu un moment passeu pel despatx que parlarem un xic vos i 
jo, si us plau  – I el deixo amb l’aixadell entre mans 

No trigà pas molt que tustà la porta del despatx 

 - Endavant, - vaig contestar, i oferint-li seient pregunto:
 - Vos sou l’hortalà?
 - Oh!, No, com les flors m’agraden tant!
 -  Ja comprenc, i no teniu altra feina 
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 - Oh!, si, sóc el secretari 
 - Bé home bé, i no us plauria ensenyar-me la secretaria?
 - L’home tot torbat,
 - Si és clar, vostè deu ser el nou administrador?
 - Una cosa per l’estil  Que us faria res que els dos hi donéssim una mirada?
 - Quan vulgui, - contestà 
 - Doncs teniu la clau? – que li pregunto 
 - No la confio pas a ningú, aquí la tinc,  i la mostrà 

Entrarem a la secretaria  Allò era un desgavell, papers per a tot  Que li pregunto:

 - Voleu dir que en comptes de fer de jardiner, no podríeu arranjar tot 
aquest garbuix? Com estan els llibres de comptabilitat? - pregunto 

 - Estan un poc endarrerits, - contesta 
 - Doncs espero que els posareu al dia perquè dintre poc s’ha de formar la 
nova junta, és molt natural que ho tingueu arreglat  I la clau deixeu-la 
que ja la guardaré jo, no us sembla?

 - Si, si, és clar 
 - Quan marxeu poseu-la al meu despatx  – I vaig deixar-lo sol 

La nova junta, de fet, va celebrar-se amb nous components  Passaren abans, 
però, uns quinze dies, potser un meset  Durant aquest interval no se què va 
passar amb un individu del Sindicat i aquest Mn  Alfons perquè en aquest 
assumpte no hi intervenia pas en absolut  El fet és que un vespre, des del 
comitè varen trucar per telèfon  Preguntaren:

 - Aquí tenim a Alfons Bonvehi, que diu que porta els llibres de l’Hospital 
i que si el retenim no podia fer el balanç que ara està terminant  Què 
hem de fer?

 - Deixeu-lo i digueu-li que vingui tot seguit 

Efectivament es va presentar tot seguit, i al despatx diu:

 - Gràcies a vostè, que m’heu salvat la vida, és que ja tenia la corda al coll, 
volien penjar-me 

 - No serà tant 
 - Li dic la veritat  Volien penjar-me, - tremolava com la fulla a l’arbre 
 - Bé, aneu a dormir i a veure si enllestiu tot això perquè quadri  

Marxà fet un coet  Al dia següent quan vaig tornar a l’Hospital ja m’esperava  Li 
lliuro la clau i es posa a treballar, penso jo 

De fet que passaren uns dies que no es movia del seu despatx, dinava a casa 
seva que vivia al carrer de la Ramada a poc trajecte de l’Hospital i ja tornava a 
buscar la clau i a treballar  Però no passaren pas vuit dies del fet de la corda 
que ja no es presentà més  Més tard vaig saber que encara havia de fer-se 
dia, hom el va veure, que portava la cara i el front embenat i un bastó i el cos 
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corbat, caminant per la carretera de Prats, i ja no el vàrem veure més  Va tocar 
el pirandó  I els llibres de la secretaria sense cap resultat definitiu  Un desastre 

Els proveïdors

A mesura que passaren dies, els proveïdors, com el forner, el de l’oli i vi, 
carboner, carnisser, etc , etc    feren acta de presència -cosa molt natural- a 
presentar les corresponents factures que eren força endarrerides i que pujaven 
a una quantitat força crescuda  A tots els hi vaig dir que em donessin un 
temps, per la qual cosa haurien esperar  El fotut és que a la caixa no n’hi havia 
ni per començar  A la Caixa d’Estalvis hi havia, segons una llibreta a favor 
de l’Hospital, l’import de quaranta mil pessetes, quantitat procedents d’unes 
cases que l’Hospital havia venut feia poc temps, segons documents existents a 
la secretaria  Amb l’alcalde Serra convinguérem que trauríem vint mil pessetes 
d’aquell dipòsit  Per tant, deixàrem un romanent de vint mil pessetes, però que 
l’Hospital era deutor de vint-i-una mil pessetes  Bona perspectiva  En resum, 
que els creditors varen cobrar tots amb pagaments mensuals fins que ho vàrem 
tenir tot liquidat  Això demostra que la perspectiva del meu govern no era pas 
mica falaguera 

Tots aquests proveïdors varen fer constar el seu agraïment menys un, el del 
carbó, que no va donar-me les mercès  Un si que va demostrar estar més 
que agraït el de l’oli i vi  Aquest bon ciutadà que la fatalitat va voler que fos 
empresonat, unes setmanes  Un dia va presentar-se dient que feia portar a 
casa un maial d’oli, gràcia que vaig rebutjar-la dient-li que no podia acceptar 
tant valuós present, que si volia fer aquell present ho fes a l’Hospital, i així ho 
va fer portant un maial d’oli al necessitat Hospital  Més tard, un que va ésser 
el primer de cobrar tot el que se li devia, després presentà una factura d’una 
comanda de dos cervells de vedella que havia portat segons ell, però com que 
no eren dos cervells que foren rebuts, sols vaig pagar-li el valor d’un  Va posar el 
crit al cel, que jo vaig contestar-li que no “sols amen li feia” l’abonament  d’un, 
que a l’Hospital no hi serviria res més 

Vet-ho ací que sobre aquest digne ciutadà resultà que en un calaix de la 
secretaria hi vaig trobar dues factures amb el membret del seu nom, sols que 
eren en blanc i al peu hi tenia la seva respectable firma i rúbrica, que (sols 
hi faig constar les inicials J  C )  Es veu que amb el secretari vestit de pagès 
devien tenir la seva manera de    etc , etc    cada u hi faci el seu comentari 
(i un refrany que diu “pensa malament i no erraràs)  Aquest bon ciutadà J  
C  Fou més tard qui va venir a destituir-me, entrant els nacionals a la ciutat, 
arribava com promogut d’un altre ciutadà el tinc ben considerat perquè encara 
és l’hora que no el conec, sols se que era germà de T  de Mas, segons va dir-me 
ell mateix 

Les dificultats pressupostàries i les noves fonts d’ingressos

No sé si amb aquest breu esbós la meva entrada a l’Hospital quedarà prou 
detallat  Tal volta, si un dia fos possible que fos llegida aquest narració li prego 
que no pensi que no vulgui portar l’aigua al meu molí, no, res d’això, és sols per 
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deixar-ne constància de tot el temps passat en aquella benemèrita casa, no és 
lloc per a fer-s’hi un vestit per anar mudat i amb el sou que es cobrava durant 
dos anys que eren tres centes pessetes al mes fins els últims mesos que vaig 
cobrar-ne sis centes degut que tot s’encaria, però no ens posem sentimentals  
Els mals de cap foren per a mi  Segurament hom es farà la pregunta: com és 
possible que l’Hospital pogués persistir amb aquest pervindre tant precari? tot i 
deixant a la caixa d’estalvis les vint mil pessetes, quin patrimoni té el tal referit 
Hospital?

En aquella època l’Hospital tenia una masia a Sant Jaume de Frontanyà, que jo 
no l’he vista, té terres de cultiu i tot de bosc  Després té a Conanglell17 el que 
havia sigut anys enrere la remunta de cavalls de l’exèrcit espanyol  Com que 
tots sabem que durant la República, la terra era de qui la treballava, no donaven 
cap fruit  Deien, no sé si és veritat, que l’estat espanyol, és deutor  d’uns dos 
milions de pessetes de l’època que hi havia la Remunta militar  A més, tenia de 
la Generalitat de Catalunya dues pagues que si no recordo malament eren de 
tres mil pessetes cada semestre que eren per gratificar els metges de medicina 
i cirurgia, aquestes si que les cobrava, que total eren sis mil18  Després, la 
comarca de Vic, els ajuntaments tenen segons el volum d’habitants una quota 
molt petita cada any i tenen el dret de portar-hi els seus malalts faltats de 
recursos pecuniaris19  No té res més, que jo sàpiga 

Durant la guerra varen fer-me la proposició de recórrer als industrials 
sol·licitant-los-hi quantitats cosa que vaig negar-m’hi, prous mal de caps tenien 
segurament  La Generalitat, a la tardor última de la meva estada a l’Hospital, no 
se per quina raó, envià un emissari a visitar l’asil dels nens i nenes desvalguts, 
aquest emissari representava a dit organisme el cap de sanitat i, per tant, li 
corresponia el governs dels Hospitals i cases benèfiques de tot els desvalguts  
Els metges de l’Hospital hi assistiren com també una comissió de l’Ajuntament, 
per tant, jo hi vaig ser invitat  Al realitzar-se dita visita anàrem un moment a 
l’Hospital i als pocs moments d’estar junts  es va dirigir a mi i em va comunicar 
que a partir del principi d’any la Generalitat es faria càrrec de les despeses dels 
hospitals i que es faria un concurs per tal de proveir els càrrecs d’administració 
dels referits establiments  Així és que vostè haurà de presentar la sol·licitud  
Vaig contestar-li que no pensava pas presentar-m’hi 

Per quina raó, - preguntà  La meva resposta va ser 

Perquè en aquest cas no em creia capacitat per anar a dita convocatòria - Al 
que va respondre,

El càrrec d’Administratiu de l’Hospital de Vic (això us ho dic en reserva), ja està 
designat20  Sereu vos qui ha de quedar  Perquè sou l’únic que no ha fet cap 
petició a la Generalitat de pessetes per tal de subsistir, ja que vos us les haveu 
arreglades tot sol, i així, la Generalitat ho ha tingut en compte  Repeteixo, això 
queda entre nosaltres, - i ens disgregarem amb una encaixada de mà  
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Resultat, a la primeria de l’any següent, entraren les tropes franquistes i tot 
va anar en orri, i en paga, com a tribut del meu esforç, cinc anys i dos mesos 
empresonat  

(Com deia, em vaig negar a demanar diner als industrials)  El que vaig fer 
va ser per mitjà de la premsa local intentar repetidament que tinguessin la 
benevolència de desprendre’s unes pessetes pel sosteniment de l’Hospital i 
cada setmana sortia la llista dels benefactors  Després vaig organitzar el Cap 
d’Any del Malalt  Muntàrem una mena d’estand amb cortines a la saleta davant 
per davant del despatx invitant als ciutadans a visitar-la  El primer cap d’any 
es recolliren, a més de moltes varietats de queviures, vins i xampany, al voltant 
de quinze mil pessetes  El segon any, un resultat molt aproximat  D’aquesta 
manera vàrem tirar a bots i empentes 

Les noves pràctiques higièniques

Anteriorment hem dit que l’entrar el matí i, en particular en temps d’estiu, tapava 
els esperits a l’entrar a la sala de les dones  Doncs si que vàrem aconseguir-
ho que fos allunyada aquella fetor  Aprofitant que durant una temporada que 
s’afluixa el contingut de malalts, posarem els llits tots a l’extrem de la sala 
i amb lleixiu i sabó vàrem bandejar les parets que com sabeu, a una alçada 
d’uns dos metres són amb rajoles de València  Terra i parets foren refregades  El 
sostre i restant de les parets, un operari pintor polvoritzà amb aigua i calç  Amb 
dos dies o tres la casa canvià  Després era més que tot la causa d’aquella fetor 
mentre hi varen ésser les monges, aquestes a les nits deixaven sense servei 
les sales, sols hi quedà una dona que feia el torn de nit, i les malaltes, per les 
seves necessitats biològiques es servien d’orinals que passaven tota la nit i part 
del matí dessota el llit  

Com que a més de les monges hi havia unes quatre o cinc ex majordomes, o 
perquè s’havien fet velles les portaven a l’Hospital, aquestes dones no feien 
cap servei útil, a totes els les portaren a les germanetes  D’aquesta manera 
quedaren menys llits desocupats  

Dues dones es cuidaven, una cada sala, de buidar els orinals, en resum  l’ordre 
era que no hi havia d’haver hagut ni cinc minuts després del servei  Després 
d’aquest bandeix, la cosa canvià per complet 

Una altra cosa calgué ordenar  Si a la nit moria algun malalt, fos l’hora que 
fos, li tiraven els llençols a la cara i fins el matí següent, això fou el primer 
d’ordenar, al moment de la defunció, el cadàver havia d’ésser tret i posat a un 
altre lloc a part amb una camilla que vaig encarregar construir i les guardianes 
de nit havien de despertar l’infermer, en Jaques, que el tragués de la sala i el 
matí següent, abans d’obrir l’Hospital, ja havia de passar al dipòsit  Una cosa 
cal remarcar que no l’hem divulgada: encara hi havia les monges  

Un dia feia poc que jo cuidava la casa, vaig veure que els plats eren dels 
plats anomenats de porcellana, tots estaven escrostonats, es veia la planxa 
ennegrida  Dic a en Mas on teniu els plats que se serveix el menjar i va signar-
me una porteta que donava a un quartet on hi havia una aigüera i al damunt 
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un restaller per escórrer els plats  Però fillets de déu, no es podia mirar de brut 
i deixat  Vaig agafar un plat i per ensenyar-lo a la superiora, amb l’índex de la 
dreta vaig fer córrer l’ungla i al damunt i quedà una porció de greixum 

Vol dir-me senyora si aquest plat està en condicions per a s’hi pugui prendre 
cap aliment? No ha entrat mai en aquella cuina? Digui’m qui en té cura?

I va contestar-me que en tenia cura un internat que fa molt temps que està a 
l’internat i no vol marxar 

 - Però i aquest plat tant escrostonat?
 - Oh, no en tenim pas d’altres 
 - Doncs perdeu cuidado, això ho arreglaré 

I tot seguit va quedar arreglat  Com que es varen tancar molts convents, vaig 
pregar que portessin vaixella i d’altres atuells que em feien molt de servei  Als 
dos dies ja tenia plats, vasos i coberts  

L’internat que feia per rentar plats els homes vaig preguntar al metge com 
estava de salut  Em donaren de contesta que estava tant sa com nosaltres  Vaig 
cridar-lo i dient-li que enlloc no era per al seu lloc  No volia marxar  Vaig dir-li 
que si no marxava el comitè se l’enduria  

 - Teniu aquí 25 pessetes per tornar a casa vostra i allà hi ha la porta  Va 
rondar uns dies en torn de l’Hospital  Vaig cridar en La, que era el cap 
de la guàrdia municipal, exposat el cas va comunicar-li que si el tornava 
a veure rondar per la ciutat l’entregaria al comitè de les milícies i va 
desaparèixer 

La cuina aquella als quatre dies ja es podia mirar, plats i vasos per substituir 
els de llauna i després tant a les dones com als homes, que totes les sales 
tenien menjador  També vaig ordenar que tot internat que no fes llit, que 
estigués convalescent, que els àpats els havien de fer al menjador ja fos a la 
sala dels homes com a la de les dones  Així sols menjaven al llit els malalts que 
veritablement feien llit obligats 

Vaig proporcionar pel servei un carret amb rodes de goma per a portar el dinar 
i el sopar per als que estaven al llit tot el recapte corresponent  Val a dir que 
dues infermeres eren suficients per al servei de repartir la minestra  D’aquest 
manera els cobre-llits no hi havia necessitat de canviar-los els dies de visita 
perquè no fessin visible les taques de les menges  Tot quedà més presentable i 
estalviàvem feina de rentar tanta roba 

Quan les hermanes varen deixar-me -com hem dit- per embarcar-se per a 
sortir del país, vaig dir a l’alcalde que m’agradaria visitar un altre establiment 
d’Hospital comarcal i un dia a l’endemà de la meva petició anàrem a Tarragona 
i Reus per tal d’orientar-me com havien resolt els canvis de les monges per 
infermeres seglars  Els dos hospitals que vàrem visitar, que per cert ens reberen 
molt cordialment vaig adonar-me que no volia maquillatge extremat  Més d’un 
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cop alguna va ésser amonestada dient-li que allò no ho volia, que anessin ben 
arreglades, si, però fora extrems  I ho vaig lograr i tot va rutllar com una seda 

La nevera

Vàrem arribar al trenta d’agost, a l’entrar a la cuina vaig veure una reguitzella 
de pollastres tots a punt per a ésser servits el dia de Sant Ramon  Pregunto a la 
sor Joana, com era tants pollastres  Fou la contesta següent:

 - Hi ha el costum que per al sant de l’administrador cada any es fa un 
extraordinari, arròs i pollastre i com que demà vostè que es diu Ramon, 
ho celebrarem 

Que li contesto:

 - El dia del meu sant patró no s’ha de celebrar, senyora, és un dia com un 
altre  Això és que porti aquests pollastres a la nevera i els guarda pel 
diumenge  Queda clar ? L’Hospital no està per aquestes despeses 

 - Si senyor, - contesta tota moscada  

A propòsit de la nevera  La societat Catalunya Vella va quedar abolida  Tot 
seguit vaig recórrer a l’alcalde que la nevera que tenia, que si interessés podia 
ser transferida a l’Hospital  La petició fou gentilment concedida i la nevera 
traslladada a l’Hospital, que no en tenia  En Serra va dir-me:

 - Ets una fura, tot per l’Hospital 
 - Que faig cap mal fet  Oh no, no, al contrari, contestà 

Tot seguit faig una visita a la fàbrica de gel que hi havia a la carretera de Roda, 
a casa d’un tal Ballart  El del gel era un bon amic meu  Vaig exposar-li que em 
portés una barra de gel tots els dies i que em fes un preu raonat  El fabricant fa 
de contesta que portaria el gel que convingués, que el preu seria gratuït 

El carnisser que proveïa la carn de bé i cada dia li fèiem la comanda de la carn 
que necessitàvem vaig dir-li que a partir d’aleshores portaria mig xai enter, cosa 
que en Serreta hi accedí  Feia marcant les part de la peça per tal que fos fàcil 
destriar-la d’aquesta manera la cuina reservava les costelles a la nevera i quan 
hi havia costelles per a tots, aquell dia es repartien per igual  Al disposar-ho 
així va ser que s’acabà amb costelles solament per a les monges  Al pati de 
l’Hospital hi havia una finestra que donava a la cuina de les monges i arran 
de la paret hi havia un monticle d’ossos de costella de be de xai que dèiem 
vulgarment i els malalts no en veien mai cap 

Al Ton Tià, que era el que servia la carn de vedella li vaig fer el mateix encàrrec, 
que portés un golós de carn tot d’una peça i caps de costella, etc, d’aquest 
manera teníem per la cuina el necessari per la millor distribució i no calia fer la 
comanda un dia per l’altre  La cosa rutllà de tal forma que tots anàvem millor i 
fora passades i més pesades i la cosa quedava més clara  Tot això gràcies a la 
nevera que era prou gran i el gel que el bon amic cada matí ens portava  Per 
dues altres vegades, quan les coses es posaven pitjor vaig escriure a alguns 
pobles, als ajuntaments si podien portar-me patates perquè com recordareu 
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anàvem escassos  Els ajuntaments no fallaren mai i bon preu, perquè eren per 
a l’Hospital  

Dóna el cas que l’Ajuntament de Vilatorta, requerí a un pagès de dit poble per 
tal que  entregués uns sacs de tubercles  Aquest pagès va contestar que no 
en tenia cap sac, però resultà que va fer una pluja tant forta que l’aigua en el 
seu hort particular la terra  va formar un clot força gran i un veí que es donà 
compte ho digué a l’alcalde  Anaren a fer-li una visita i resultà que havia dit que 
tenia patates bones i ensacades soterrades per anar-les venent quan estarien 
esgotades i treure’n més diners  Les patates foren requisades i l’obligaren 
portar-les a l’Hospital  Amb el benentès va dir l’Ajuntament de Vilatorta que si 
portava factura que li contestés que l’ajuntament les hi abonaria  És de creure 
que aquell individu anava per llana i sortí esquilat  L’Hospital tingué patates per 
una colla de setmanes 

Una operació curiosa

Si seguia contant anècdotes seria un no acabar mai  Però el recordar dóna 
esplai a la vida i, naturalment, quan són complerts els 88 anys, que per cert 
els faré el present dia vint del present mes d’abril d’enguany  Doncs va passar 
el següent 

A la nostra ciutat hi havia un individu que era anomenat “Cagarroto” molt 
conegut per les grans turques que  quan havia dormit ja començava l’altra, 
sempre estava emmonat  Però era curiós, no donava escàndol, de fet era 
herniat  Un dia va estrangular-se-li l’hèrnia i calgué portar-lo a l’Hospital  El 
cas era d’urgència i fou operat  Per regular aquestes operacions deixen molta 
set i s’ha de tenir precaució de no donar aigua als pacients  És el cas, però, que 
la seva mare quedà per a vetllar-lo aquella nit  Portava un cabàs on devia portar 
el seu sopar  Va asseure’s al costat del pacient per vetllar-lo  Nit avançada que 
la dona havia sopat quedà adormida  En “Cagarroto” la set el devorà i saltà del 
llit i al fons de la sala hi havia un lavabo i es va atipar d’aigua, cosa que no 
crec que mai hagués begut que mentre dura l’operació el doctor que l’opera va 
dir-me  No sé pas si el salvarem perquè equivocadament un cop de tisores va 
foradar-li un budell, és clar és perillosa aquesta incisió  Jo que estava present 
vaig dir-li, no us preocupeu, doneu-li uns punts de sutura i m’hi jugo deu duros 
que no passarà res, en Cagarroto és com els gats, té set vides  El doctor quan 
estigué llest va dir, em fa l’efecte que perdreu els deu duros  I el tornaren al llit 
i la seva mare el vetllà 

Com hem dit, el malalt s’atipà d’aigua i a la matinada poc sabia com estava 
de dolors, es va inflar de tal manera el ventre que la infermera de torn no va 
tenir altre remei que telefonar el doctor que va operar-lo  El doctor tornà tot 
seguit per assistir el malalt  Tornà a telefonar-me un cop va tornar a ésser 
intervingut el malalt i jo hi vaig anar-hi tot seguit i el doctor va contar-me el 
fet i que el budell que havia estat foradat s’havia rebentat i que tenia la panxa 
plena d’aigua i que havia tingut que tornar-lo a operar i que ara no podria 
resistir  Així que la vostra aposta l’haureu perduda  Jo vaig contradir-lo  Doncs 
hi poso cent pessetes més que Cagarroto es salvarà  I va salvar-se, naturalment 
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la convalescència fou més llarga  Aquest fet fou molt comentat entre nosaltres, 
dintre de l’Hospital  I quan va ser donat d’alta vàrem celebrar-ho entre tots els 
amics a l’Hospital amb un altre berenar on inclús va haver-hi xampany  El cas 
va ser que la nit que va passar el fet de l’aigua, la seva mare en el cabàs a més 
de sopar hi portava una ampolla de vi, un cop begut, quedà tant adormida que 
no es va donar compte del que passà  Després vaig saber que aquella dona es 
veu que de tant en quan també empinava el colze 

Al Cagarroto, al donar-li l’alta, jo vaig dir-li:

 - Amic, procura fer bondat perquè l’ets passada molt prima  – Al que 
contestà,

 - No sabia el gust que tenia l’aigua però li juro    
 - Que no veuré més vi? - vaig contestar-li 
 - Fuig home fuig, el que no tastaré per anys que visqui ni gota d’aigua, que 
per poc em mata  

El cas es que en va viure encara uns quants anys més 

Intermediació en la portada a Vic de les aigües de Forat Micó

Aquesta dèria d’escriure la porto encara que la meva mà peca sia un poc i pot 
ser massa desordenada i plena de faltes es degut a la poca cultura escolar  La 
culpa segurament és meva perquè tot i haver deixat l’escola tant prompte, la 
gramàtica quedà mancada d’ortografia  I si més no, he tingut temps prou lliure 
per haver-me fixat més acuradament  Però que hi farem, ara ja és massa tard  
Doncs tirem endavant 

Durant la maleïda guerra, una tarda al sortir de casa per atzar trobo al passeig 
de Santa Clara a l’amic Bartina que vivia al poble de Sant Pere de Torelló  Feia 
una colla de temps que no ens havíem vist ni parlat  Anava acompanyat d’un 
altre que no el coneixia pas  En fi, ens trobàrem i passejant vam arribar fins al 
Cafè Vic, feia prou calor i els hi dic:

 - Prendríeu una cervesa!, - i ja som assentats en un vetllador o taula al peu 
d’un arbre enfront de referit cafè 

Com és natural, la conversa que encetàrem fou:

 - Què feu per Sant Pere ?
I el company Lluís Bartina digué:

 - No massa bé  
Aleshores, en Bartina va presentar-me el seu company dient que era l’alcalde 
de dit poble 

 - I doncs, que us passa? Les coses no rutllen com cal?, li pregunto 
 - Com deveu saber, el nostre poble no té altra indústria que la torneria i per 
causa del temps que correm tot està parat  No hi ha un torn que rutlli  
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 - L’ajuntament, les poques reserves que tenia les ha emprades fent 
clavegueres que el poble no tenia  Les pessetes s’han esgotat, i ara què? 
Per això us he dit, no massa bé 

En Bartina era l’agutzil del poble i va dir:

 - És un mal de cap 

Aleshores van suggerir-me una idea:

 - Perquè aquest poble no dóna la comissió de les aigües de Forat Micó a 
l’Ajuntament de Vic ?

 - No sé de què em parleu 

En Lluís, l’agutzil, digué, és un assumpte que ve de quan era alcalde   fulano 
de tal (no recordo el nom que donà) qui va denegar la sol·licitud que Vic havia 
presentat 

 - Doncs d’això no en sé res en absolut 
 - D’això fa uns quants anys  Vic estava mancat d’aigua, i per fi decidí 
l’aportació de les aigües de Forat Micó  Precisament deus recordar que 
vàrem anar a parlar amb aquell vellet 

 - Si, recordo, precisament, dirigint-se a l’alcalde era el teu oncle 
 - Doncs aquest bon home al preguntar-li si l’aigua que dóna a Forat Micó 
havia donat sempre el mateix cabal d’aigua i va contestar:

 - Recordo que l’any de la sequera que la major part de les fonts de l’entorn 
s’havien estroncat i que la gent anava a cercar aigua allà on podia per 
tal de cobrir les seves necessitats i aquest punt del Forat Micó sortia un 
doll d’aigua com el meu braç de gros  Això no vol dir que passat el terme 
de Sant Pere  l’aigua es perdia, diem que riera avall, cap a Torelló, hi ha 
un punt que es veu que l’aigua es perd perquè diuen que la riera és molt 
sorrenca i xucla l’aigua, però ací dalt no n’hi falta mai 

 - Si, això diuen, no sé si es veritat, - contesta l’alcalde 
 - De fet, jo –seguí dient- ho vaig contar-ho tot a un de la comissió dels 
que més tard formularen la demanda al vostre poble, però els hi fou 
denegada  Ara es diu per la ciutat està disposada a portar aigua del Ter 

 - Perquè no oferia a la ciutat la que a vosaltres us sobra ? – i va suggerir-
me una idea 

 - Cas que us poseu d’acord els dos ajuntaments, vosaltres teniu la paella 
pel mànec  Vosaltres digueu que en les obres de conducció el peonatge 
de les obres hi puguin treballar els obrers de Sant Pere  oh! I encara més  
Que la tuberia al passar pel redós del vostre poble hi voleu un apèndix de 
conducció del cabal de l’aigua  

L’alcalde quedà entusiasmat d’aquesta idea exposada tant vulgarment  I digué 
a l’agutzil:

 - Saps, Lluís, això seria fenomenal, - i encara em mi diu:
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 - Com hauria de fer-ho per posar-me en contacte amb el vostre alcalde?
 - Molt senzill, ara vos parleu amb els vostres companys de l’ajuntament i 
decidiu el que millor us convingui  Mentre, jo –si m’ho permeteu- avui 
mateix faré el possible de parlar amb el meu amic Serra, que com sabeu, 
és l’alcalde de la ciutat  Si els d’aquí i vosaltres us poseu d’acord, la 
ciutat tindrà aigua i vosaltres podreu donar feina per una temporada gent 
vostra que està parada 

 - Seria un miracle i gràcies a vos 
 - Conforme, jo parlaré amb en Serra i vosaltres podeu telefonar si us vol 
rebre, parleu i pacteu, això ja és cosa vostra 

Així convinguérem  Ens acomiadarem com a bons amics  A la mateixa nit vaig 
anar a la recerca d’en Serra, vaig saber que solia reunir-se després del sopar 
al Casinet, al carrer de Verdaguer  Jo que pregunto si hi ha l’amic Serra  El 
conserge diu, Si, mira allà que fan una manilla, amb en Dordal i en Padrissa21  
Al veure’m trobaren estrany veurem a aquella hora  En Serra diu,

 - Que t’has perdut? – perquè sabia que freqüentava l’altre lloc del Cafè 
Vic 

Jo vaig contestar-li:

 - Si tens un moment hauríem de parlar 
 - Doncs mira, estem per acabar la partida i tot seguit estaré per a tu  
 - Crida el dependent que servís cafè, a una taula en un angle de la sala  
Ja ens teniu els quatre junts 

 - Doncs que hi ha de nou? – diu en Serra  Els altres dos es retiraven  Jo 
els hi dic:

 - No, no us allunyeu, a vosaltres dos us interessa per igual 
 - Per primera providència us faig aquesta pregunta  Vos interessa l’aigua 
de Forat Micó? – Els tres es donaren una mirada interrogativa i els tres 
contestaren:

 - És clar que si 
 - Doncs d’aquest moment, si no vaig equivocat, podeu disposar-ne  És 
vostra 

El xoc fou unànime  Criden el mosso que porti quatre copes de conyac  Aleshores 
els refereixo l’entrevista poques hores abans tinguda amb l’alcalde de Sant Pere 
de Torelló i l’agutzil, un amic meu  Vaig procurar detallar-ho el millor possible  
Que Sant Pere de Torelló telefonaria a l’alcalde de Vic i els posaria saber en 
comissió i pactar l’assumpte  El que si els vaig remarcar l’apèndix de la tuberia 
per donar-hi aigua per dues o tres fonts públiques pel referit poble i ocupar part 
del peonatge de les obres a realitzar  Això ja és assumpte vostre  l això és tot 

 - Doncs mira, dilluns vinent tot estarà a punt per a començar les obres per 
fer un pou per tal de captar l’aigua del Ter  Si els de Sant Pere venen i 
ens posem d’acord, canviarem de pla 
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 - No us ho sembla a vosaltres, - digué als dos companys de consistori ? I 
aquí acabà la meva intervenció 

Els dos ajuntaments van entrar en un diàleg i als pocs dies començaren les 
obres de l’aportació de les aigües de Forat Micó a la ciutat de Vic22  

Acomiadat i represaliat

Fins aquí he esbossat part de la meva vida durant els anys que porto al damunt  
Quin resultat n’he tret de totes les meves intervencions per aquesta meva 
ciutat? Parlem-ne una mica  Perquè em fa l’efecte que poca cosa puc esperar 
dels pocs dies que em resten de vida i he dit dies, perquè no crec pugui fer res 
més que esperar l’hora de dir allà on no es torna 

Abans però, diré que el premi que n’he rebut fou després de l’entrada de les 
tropes de Franco entraren  a la meva ciutat  Que varen entrar al segon dia 
de febrer  Com feia hores que no sabia res de casa perquè el telèfon quedà 
interromput  Vaig decidir de deixar l’Hospital i anar-me’n al meu domicili  Al 
tustar la posta del pis, al moment va obrir-se la porta i vaig quedar sorprès al 
veure a dos soldats del nou estrats que em barraren el pas  Menys mal que la 
meva esposa al sentir les polsades del timbre va cuitar i arribà a temps per dir 
als guàrdies:

 - Es mi esposo 
Un dels guàrdes entrà al despatx i comunicà al seu superior la meva arribada 
que tot seguit va saludar-me dient:

 - Ya lo ve, le hemos incautado su domicilio 

Jo vaig contestar-li que esperava que els hi sigués grata la seva estança aquí, 
li digué:

 - Ramon Fábregas, per a servir-lo  

Ell contestà donant les gràcies i que el perdonés però    al sentir el retintin del 
telèfon tornà a entrar al despatx  Al passar al menjador un altre soldat estava 
assegut al veurem es posà d’empeus i es quadrà  La meva dona i jo un cop a 
la cuina digués que era el cuiner i que a dintre el despatx hi havia dos oficials 
més que també anaven enfaixats i carregats d’estrelles 

Com comprendreu, cosa natural, s’havien allotjat l’estat major al nostre pis  La 
dona va dir-me que s’havia ofert de preparar el sopar pels oficials, cosa que li 
fou acceptat  Passaren una colla de detalls que seria llarg de contar  El cuiner 
entrà a la cuina demanant que podíem parar la taula pel sopar  Jo tot seguit i 
pararem taula per a tres  Quan arribà el moment de servir el cafè entrà altre 
volta el mateix cuiner i diu 

 - Mi general dice que se veria muy honrado si le acompañasen en el café 

Cosa que vàrem accedir  La tertúlia fou força llarga  La nostra filla que aleshores 
tenia prop de tres anys, corretejava pel menjador en un moment quedà entrà el 
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general i jo el general la pren per un braç fent-li la següent pregunta (ho direm 
en català perquè és més fàcil) 

 - Com te dius guapa ?

Com que li pregunta en castellà la nena no contestava, jo vaig insistir  

 - Digue’s al senyor com te dius  – I la nena continuà:
 - Núria, 
 - Ah, nom molt bonic, -  i va fer-li un petó 

Un dels seus ajudants, que també anava entorxat i seu davant meu i pregunta:

 - No sap l’espanyol?
 - Oh no, és tant menuda, - jo contesto 
 - Ah, doncs – contestà – tindrà que ensenyar-li perquè el català està 
predestinat a desaparèixer 

No vaig poder-me estar de contestar 

 - Perdoni senyor, que no sigui de la seva opinió, perquè les oracions i 
cançons que la meva santa mare va cantar-me al peu del bressol, no 
s’esborren mai més 

L’oficial anava a contestar, però el general allargà el braç com volent dir un 
moment, i va dir:

 - Don Ramon té raó; perquè com ha dit el senyor, jo –digué- soc basc 
i les oracions que va ensenyar-me la meva mare i les cançons totes 
vascuences no les he pogut oblidar mai, tot i sentint-me espanyol com el 
primer, soc per damunt de tot basc 

[   ] No passaren pas més de tres dies  Un vespre es presentaren  a l’Hospital 
dos emissaris que requerien l’administrador de l’establiment tantes voltes 
esmentat  Un d’ells era el qui havia deixat en el calaix de la secretaria dues 
factures signades i en blanc 

Aquest honorable ciutadà J  Conill, anava acompanyat com hem dit d’un germà 
qui fou “imolat” junt amb el gendre a Sau  Varen comunicar-me que portaven la 
meva dimissió  No va venir-me de nou, el que si va sobtar-me era la forma amb 
què ho feren, però en fi, vaig quedar dimitit23  Quatre dies més tard vaig ésser 
empresonat  A la presó comarcal de Vic fins a finals d’agost, per ésser traslladat 
a la Model de Barcelona  Consell al cinc de setembre, l’acusació més pesant, 
que era separatista en fi  La sentència pena de mort  Vuitanta quatre dies amb 
les inicials escrites al llindar de la porta de la cel·la (PM) a dita presó fins que 
soc traslladat a Figueres com a auxiliar de secretaria  Fins que varen donar-me 
la llibertat  Com que al sortir de Barcelona m’hi acompanyaven dos exemplars 
del meu procés, vaig tenir ocasió que la pena de mort va ésser commutada per 
la de trenta anys de reclusió penitenciària  Al sortir de la presó de Figueres dels 
dos exemplars que m’acompanyaren vaig emportar-me’n un que encara guardo, 
en ell diu que la pena de mort va ésser commutada als deu dies de la retenció 
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Jo pregunto, si la pena de mort fou commutada als deu dies, perquè trigaren 
vuitanta-quatre dies a dir-m’ho? Això era el refinament de tortura per acabar, si 
podien, amb el pobre acusat  

Crec que el que deixo anotat en aquest esbós bibliogràfic, que ja és suficient 
per donar constància del meu pas per aquesta vida  Podria contar altres i variats 
fets, però perquè allargar-ho més, al fi i al cap qui ha de llegir-ho?

Si els mesos que poden seguir la meva existència els hi cau a les seves mans 
i tenen com a curiositat llegir-me, tindran uns moments d’esplai, de saber qui 
era aquest Ramonet que deixà aquesta vida, caduc i sord, sense altre esplai 
que passar les hores escrivint bé o malament uns borralls de la meva existència  
És clar que la vida no està a mercè de qui  l’arrossega  La vida dura fins que el 
cor deixa de bategar, quan aquest rellotge es para, tot queda finiquitat  Ara no 
em queda altre recurs que esperar  Entre mi mateix faig la pregunta  Aquest 
rellotge tindrà prou llargada per a sobreviure uns anys ? Tant se val, sia llarga, 
sia curta, quin remei queda? Anar bufant 

No deixaré altre patrimoni que aquests papers que poc valor tindran a l’avenir, 
però en fi, no em queda altra cosa, així és que, pregueu-me la voluntat 

Per últim, em resta un sol prec que no crec sia realitzable  Que els meus ossos 
poguessin ésser transportats al costat dels que foren els meus avantpassats, els 
meus pares, que reposen a la ciutat que tant he estimat  

I ara vos dic cordialment, fins a l’eternitat 

Ramon Fàbregas Llanas

Badalona, abril de 1977
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(Endnotes)

1   Durant la Segona República, amb uns amics van obrir el bar Cal Curt de “La Calla”  
En sortir de la presó va treballar de comptable a l’empresa de productes químics que els 
germans Camprubí tenien a Montgat, fins a la seva jubilació 

2   Era el despatx i alhora el pis de solter: Jo orgullós de veure créixer i forjar-me el nom 
que portava la companyia vaig arribar a posar el despatx al lloc més visible de la ciutat, 
a la Plaça Major, en un primer pis amb un rètol de dos metres que es llegia amb segell 
pintat al cristall “La Nova Catalunya”, companyia d’assegurances, En aquest pis vaig 
posar-hi una habitació particular però en un dels dos balcons que donaven a la plaça  Era 
el meu piset de solter 

3   Donada la feina d’assegurances i la seva vida cultural, Ramon Fàbregas coneixia molta 
gent i tenia bones amistats  Freqüentava el Cafè Vic  En esclatar la guerra, va tenir un 
tracte humà amb el personal religiós de l’Hospital i va ajudar a fugir monges, capellans 
i persones laiques que hi vivien  Segons la continuació de les memòries escrita per la 
seva filla, va defensar varis els metges i religiosos davant dels milicians que se’ls volien 
emportar, entre d’altres, el seu nebot Mn  Josep Fàbregas: “Un dia vingué a l’Hospital un 
piquet que volien afusellar a Mn  Josep  El meu pare els digué mostrant el pit: - primer 
mateu-me a mi! – digué  Aquell piquet marxà i el meu pare li va dir al seu nebot: - ara, 
darrera de l’Hospital tens un cotxe - Li donà l’abric, capell i tots els diners que tenia a mà 
i li digué que anés a casa dels amics però que, per precaució, no li digués on”  

4   Josep Serrabou i Coma (1888-1976) (Ponce:1994,129)

5   Mn  Alfons Bonvehí Grifell i Mn  Agustí Puigbó Callís (1888-1936) eren els 
administradors de l’Hospital fins el seu relleu el 24 de juliol  Aquest darrer, amb l’ajut de 
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Jaume Soldevila i de Miquel Conill i Joaquim Vilaplana, aquests dos darrers estudiants de 
medicina en practiques a l’Hospital, el van amagar al mas de Can Pere Riera de Fontfreda 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, però fou pres pels milicians i assassinat pel Coix del 
Carrer de Gurb al pont del Llop de la carretera de Prats de Lluçanès  (Cateura:2007,266) 
(Vilaseca:2006,66-67)

6   Joana Mas Martí, infermera 

7   Jaume Soldevila Griera, practicant 

8   Joan Jacques Carbonés, infermer 

9   Carles Forcada i Sors, llicenciat en farmàcia 

10   Les monges filles de la Caritat van noliejar un vaixell que les havia de recollir al port 
de Barcelona en direcció a França, però quan estaven a punt d’embarcar, l’operació es va 
avortar i algunes van amagar-se a Cantonigròs  (Vilaseca:2006,67-69)

11   En una relació mecanografiada del personal de 25 de juliol de 1936 hi ha tatxats 
en llapis els noms de Carme Vila Font, Assumpció Girbau Vilageliu, Maria Rosanas Parés i 
Gregoria Galdeano Oroguieta, aquesta darrera seria la infermera-monja originària del País 
Basc que es refencia a continuació de les memòries 

12   Les monges filles de la Caritat van noliejar un vaixell que les havia de recollir-les al 
port de Barcelona en direcció a França  S’havien d’embarcar quan aparegués publicada en 
un diari convingut la següent contrasenya: “Fulana se casa a tal hora, no deje de estar a 
punto  Después de esperar con mucha ansia este momento feliz…al fin llegó La HORA DE 
LA BODA, y no tuvimos más remedio las que nos habíamos quedado en el Hospital, que 
presentar mil escusas falsas a fin de que nos dejaran marchar, lo cual, aunque con grandes 
trabajos conseguimos” (Vilaseca: 2006,68)  Però l’operació de fugida es va avortar en 
l’últim moment 

13   Pilar Moncomt Armalé 

14   Candi Bayés Coch, Manuel Duran Bach, Melcior Bach Planell, Àngel Rierola Isern i 
Antoni Bayés Vayreda 

15   Francesc Freixenet Alboquers, militant de la FAI i cap del Comitè Antifeixista de Vic 

16   Alfons Bonvehi Grifell, secretari-apoderat  Acabada la guerra, va recuperar el càrrec 

17   Propietat de Anna Maria de Copons i de Malla Conanglell i d’Ager que va deixar en 
testament l’any 1735  (Prades:2000,71-72)

18   En virtut de les competències assumides per la Generalitat de Catalunya, segons 
Decret de 24 de maig de 1933 

19   Durant la IIª República, l’Hospital esdevingué d’abast comarcal i la Diputació de 
Barcelona se’n va fer càrrec de part de les despeses  Al seu torn, els ajuntaments de la 
comarca es comprometien a pagar quatre pessetes per cada veí portat a l’Hospital  Sobre 
el finançament vegeu: Vilaseca:2006,179-189 

20   A l’Acta de constitució de la Junta de l’Hospital  Comarcal de Vic de 27 de juliol de 
1937, presidida per Salvador Dordal Bou, alcalde President Accidental,s’acorda “confirmar 
en el càrrec de Directora a na Dolors Oms Bosch i de Sub Director-Administrador en 
Ramon Fàbregas Llanas, i aprovar sense reserves de cap mena l’actuació portada a terme 
per aquests dos des del 23 de l’any passat dins a la data” 

21   Salvador Dordal Bou i Ramon Padrissa Parareda formaven part del Consell de Govern 
de l’Ajuntament de Vic per ERC 

22   Malgrat i que les obres es van inciar amb celeritat, les penúries de la guerra van 
impedir de culminar amb el projecte  Posteriorment, les autoritats franquistes es van atribuir 
el mèrit de la portada de les aigües de Forat Micó a Vic  (Casanovas:1993,121-122)  
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Finalment, l’aigua del Ges va arribar a Vic el 1952 (Solà Sala, Josep M  (2001) Invenimus 
aquam  Una història de les aigües de Vic  Vic: Aigües de Vic SA, pp 36-85) 

23   El llibre d’Acords de la Junta d’Administració de l’Hospital de 9 de febrer de 
1939 recull el cessament de Ramon Fàbregas: “Que de común acuerdo con la muy 
digna Autoridad Militar, Sr  Comandante de la Plaza procedía al acto de recuperación 
del Hospital con todos sus efectos y atributos que le corresponden en su personalidad 
jurídica, y en consecuencia obrando como Presidente nato declaraba la destitución ipso 
actu del que había actuado como Administrador durante el odioso mando marxista Ramón 
Fábregas Llanes, cuya orden de destitución ya había ordenado comunicársela verbalmente 
en la tarde del día anterior de palabra por dos representantes suyos […]“ (ACO, Junta 
d’Administració  Acords Junta, document 183, p  31) 

Els voltants de l’Hospital l’abril de 1937  D’esquerra a dreta Ramon Fàbregas, director de l’Hospital 
durant la Guerra Civil, amb els metges: Jaume Soldevila, Joaquim Vilaplana, Àngel Rierola, Melcior 
Bach, Miquel Bellmunt i Agustí Orriols  (Vilaseca:2006)
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MALALTIES INFREQÜENTS I INVERSEMBLANTS EN ELS MALALTS INGRESSATS  
A L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE  VIC DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

VILASECA LLOBET, Josep Maria

Durant el període de la guerra civil espanyola (compresa entre els anys 1936 i el 
1939), els pacients ingressats a l’Hospital de la Santa Creu de Vic eren registrats en 
unes fitxes que indicaven, a més a més de les dades administratives, el diagnòstic 
del pacient i el metge que els atenia  Com que la finalitat era administrativa, no 
contenen ni notes clíniques ni el possible diagnòstic diferencial  Dels diagnòstics 
de les 1 303 fitxes de malalts ingressats conservades, a continuació ofereixo el 
llistat de malalties de les quals només se’n detecta 1 sol cas  Els diagnòstics 
criden l’atenció en diverses ocasions si els analitzem amb els criteris actuals  Per 
exemple, l’esquinç de testicles 

Diverses patologies probablement van ser tractades amb intervencions 
quirúrgiques: hipertròfia amigdalar, hipospàdies, mal de fel (= colecistitis?), tos 
ferina (intervinguda amb traqueotomia?), varius, fissura anal (única, però cal dir 
que ens consten diverses fístules anals) 

La hipertròfa hepàtica es correspon a una hepatomegàlia? L’aplicació de sol 
d’altura es realitzava mitjançant una màquina especial  Altres diagnòstics avui 
dia no s’utilitzen com a tals (empatx, apàtic, reblandiment cerebral)  
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DIAGNÒSTIC METGE DIAGNÒSTIC METGE DIAGNÒSTIC METGE

ABSOITIS Desconegut
ESGUINÇ  
TESTICLES

Dr  Salarich MAL DE FEL Desconegut

AFECCIO  
INTESTINAL

Dr  Bach FEBRE Dr  Bach MASTITIS Dr  Rierola

ALBUMINA Dr  Duran FIBROMA Dr  Salarich MELENES Desconegut
AMPUTACIO  
DIT MÀ

Desconegut
FIBROSI  
PULMONAR

Dr  A  
Bayés

MENINGITIS Desconegut

ANTRAX Dr  Rierola FISURA ANAL Desconegut MIOCARDITIS Dr  A  Bayés

APATIC Desconegut FORUNCUL Dr  Rierola
OFTALMOLOSI 
PURULENTA

Dr  Boré

APL RADIUM  
MATRIU

Dr  Salarich GASTRITIS Desconegut
OPERACIO  
ULL ESQ 

Dr  Sadurní

APL SOL 
D’ALTURA

Dr  Salarich GOLL Dr  Salarich
ORQUIEPIDIDI-
MIOSTEITIS

Dr  Salarich

CAQUEXIA Dr  Bach HEMOPTISIS Dr  Duran
OSTEOMIELITIS 
CUIXA

Desconegut

CEFALEA Desconegut HEMORROIDE Desconegut OVARITIS Desconegut
COLIC HEPATIC Dr  Bach HERPES ZOSTER Desconegut PARAFIMOSI Desconegut
COLIC  
INTESTINAL

Dr  Bach HIDROPESIA
Dr  Candi 
Bayés

PERTORBACIO 
MENTAL

Dr  Bach

COLIC RENAL Desconegut
HIGROMA  
GENOLL DRET

Dr  Salarich
REBLANDIMENT 
CEREBRAL

Dr  Duran

CONGELACIO 
PEU

Desconegut
HIPERTROFIA  
AMIGDALAR

Desconegut
RETENCIO 
D’ORINA

Desconegut

CONGESTIO  
CEREBRAL

Dr  Bach
HIPERTROFIA  
HEPATICA

Dr  Salarich
RETENCIO 
FECAL

Desconegut

COREA Desconegut HISPOSPADIES Desconegut TOS FERINA Dr  J  Fernández

EMBOLIA  
CEREBRAL

Dr  A  Bayés
INCONTINENCIA 
URINARIA

Dr  Rierola TRACOMA Desconegut

EMPATX  
GASTRIC

Desconegut
INSUFICIENCIA  
HEPATICA

Dr  Bach URTICARIA Dr  Bach

EPISTAXI  
COPIOSA

Dr  Bach
INSUFICIENCIA 
RENAL

Dr  Bach VARICEL LA Desconegut

ESCARLATINA Dr  Bach INTOXICACIO Desconegut VARIUS Dr  Salarich

 El metge que atengué el pacient ens pot orientar sobre si el tractament va ser quirúrgic, 
malgrat que en aquella època medicina i cirurgia se solapaven més que no pas avui dia 

Josep Maria Vilaseca Llobet
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NOTA BIOGRÀFICA DEL DOCTOR RAMON SAN RICART  
(VIC, 1882 – BARCELONA, 1955) UN METGE INJUSTAMENT OBLIDAT

BRUGUERA, Miquel; VIGER, Mercè
Unitat Estudis Acadèmics  Col·legi de Metges de Barcelona 

Ramón San Ricart podria haver estat ser considerat una de les “patums” de la 
cirurgia ortopèdica espanyola, a l’alçada d’altres coetanis com Francesc Jimeno 
Vidal (1) i Josep Trueta Raspall (2) considerats com a pioners de l’especialitat a 
Espanya  Però, per raons poc justificades, ha estat postergat a l’oblit des de la 
seva mort el 1955  Potser, aquest fet s’ha d’atribuir a haver estat un cirurgià que 
no va fer escola i, per tant, no va tenir deixebles que mantinguessin el seu record  
Tampoc va fer vida acadèmica perquè no va estar a cap càtedra ni a cap servei 
d’un hospital universitari tret del seu període de formació  Potser, també, aquest 
oblit es deu al fet que fa la Guerra Civil al bàndol “nacional” i, un cop acabada 
l’escomesa, continua essent metge militar, circumstància que probablement no 
se li ha perdonat  

Ramon San Ricart mai es va casar i no queden familiars que conservin la seva 
memòria  Per això, segurament, hauria passat definitivament a l’oblit si no fos 
perquè dos cirurgians ortopèdics i traumatòlegs recuperen aquest personatge i 
ens aporten informació sobre la seva carrera professional: Eduard Jordà (3), un 
mallorquí que va ser el cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 
(COT) de l’Hospital de Son Dureta de Palma de Mallorca, en el seu llibre Historia 
de la SECOT i d’Alfons Fernández Sabaté (4), que va ser cap del Servei de la 
mateixa especialitat a l’Hospital de Bellvitge de Barcelona, en el llibre Nuestros 
fundadores y maestros  

INFÀNCIA I JOVENTUT

Els pares de Ramon San Ricart són Martí San Tarrés, natural de Santpedor i 
Rosa Ricart Costa, nascuda a Gisclareny  Tenen tres fills: en Joan, en Ramón 
i en Joaquim, els dos grans  són metges  El germà gran, Joan San Ricart, és 
metge de la Beneficència Provincial de Barcelona  En Ramón, després de fer a 
Vic els estudis primaris i el batxillerat i acabar l’11 de març del 1901, comença 
la carrera a  la Facultat de Medicina de Barcelona i es llicencia el 1907 amb un 
expedient brillant havent aconseguit 18 “sobresalients” i el premi extraordinari de 
llicenciatura, motiu pel qual consta inscrit al Llibre d’Honor d’Alumnes distingits 
de la Universitat Literària de Barcelona, un llibre en el qual es registraven els 
estudiants amb millor expedient acadèmic de la Universitat de Barcelona que es 
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va mantenir vigent des del 1852 al 1950  Al llarg d’aquest període, hi consten 27 
estudiants de Medicina, molts d’ells metges que van arribar a ser molt destacats 
com Joan Giné Partagàs (1858), Bartomeu Robert Yarzabal (1864), Miquel A 
Fargas Roca (1881), Valentí Carulla Margenat (1890), Ramon Torres Casanova 
(1890), Boi Guilera (1890), Carles Soler Doff (1918), Bel·larmí Rodríguez Arias 
(1918), Agustín Gómez Gómez (1924) o Miquel Munar Quer (1950), entre altres  

METGE JOVE

En aquells anys en què els metges joves anaven a aprendre als Hospitals sense 
cobrar, no s’exigien les dedicacions horàries que tenen avui els professionals 
que treballen al sector públic  Per aquesta raó, llavors, la majoria de metges 
simultaniejaven diverses activitats, fet que avui no seria possible  San Ricart, 
a més d’anar a l’Hospital del  Sagrat Cor i a la Casa de Misericòrdia, assisteix 
alguns matins a l’Hospital de Sant Joan de Déu on coneix al doctor Riba de Sanz 
(8), qui li farà de mentor en el camp de la Cirurgia Ortopèdica  

En un viatge de sis mesos, San Ricart acompanya Riba de Sanz en la visita que 
fa als millors centres europeus de COT infantil com eren els Serveis de Louis 
Ombredanne (9) de París, de Gabriel Nové Josserand (10) de Lió, de Konrad 
Biesalki (11) de Berlin, de Lorenz Kocher (12) de Viena o d’Oskar Vulpius (13) 
d’Heidelberg  El coneixement de les llengües alemanya, anglesa i francesa que 
té San Ricart, faciliten el viatge i garanteixen l’aprofitament de l’aprenentatge 
d’ambdós viatgers 

El 1915, Ramon San Ricart obté una beca de la Junta d’Ampliació d’Estudios 
(JAE) (14) per anar als Estats Units  Després de sis mesos a Amèrica, presenta a 
la JAE una Memòria de les activitats que com a becari ha realitzat i que dóna una 
idea del rigor amb que fa aquesta estada  San Ricart fa estudis sobre els cultius 
de teixits al laboratori dels professors RA Lambert (15) al Presbiterian Hospital 
de New York, Alexis Carrel (16) del Rockfeller Institute i MT Burrows (17) al 
Baaltimor  A més, San Ricart fa d’assistent als quiròfans de la Clínica Mayo, 
centre on participa en un gran nombre d’intervencions quirúrgiques  

Aquesta estada als Estats Units, proveeix Ramon San Ricart de suficients 
materials per iniciar la tesi doctoral sobre Cultivo de tejidos que presenta a 
la Universitat Central de Madrid el Març de 1925  El Tribunal que jutja la tesi 
-constituït pels professors Sebastià Recasens (18) com a president i els vocals 
Teófilo Hernando (19), Manuel Márquez, Dario Fernandez i Manuel Bastos Ansart 
(20)- li  concedeix el Premi Extraordinari de Doctorat 

San Ricart, cirurgià ortopèdic i traumatòleg

San Ricart, ja doctor en Medicina, comença una etapa professional molt 
fructífera  Ha substituït Cardenal com a cirurgià consultor de l’Hospital de la 
Casa de Misericòrdia - conegut popularment com Hospital de Natzaret, pel nom 
del carrer on s’ubicava- i  on hi exerceix des del 1924 al 1936  A més, segueix 
vinculat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona que continua dirigint Riba 
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de Sanz i, també, opera al centre que l’Ordre de Sant Joan de Déu té a Manresa 
un cop per setmana i, també, a la Quinta de Salut l’Aliança de Barcelona  

El 1926, Ramon San Ricart obre una consulta privada al número 38 del carrer 
de Pau Claris i que, a principis dels anys 1930, trasllada a la Clínica que munta 
a una torre del carrer Ballester, números del 69 al 71, on també hi té el domicili 
i que es denomina Sanatori Quirúrgic San Ricart   

Ja situat professionalment, San Ricart s’interessa per l’associacionisme profes-
sional  El 1927,  és un dels socis fundadors de la Societat Catalana de Cirurgia 
que impulsen els doctors Enric Ribas Ribas (21), Joaquim Trias Pujol (22) i 
Joaquim Salarich Torrents (23)  Dos anys després, el 1929, és també un dels 
28 membres fundadors de la Societat Internacional de Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia (SICOT) (24), en la qual ell és l’únic metge espanyol invitat  El 1951, 
acabada la II Guerra Mundial quan la SICOT ha reprès les seves activitats, San 
Ricart és elegit vicepresident de l’associació  Abans, el 1931, es crea la Societat 
Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (25), independitzada de la So-
cietat Catalana de Cirurgia, San Ricart és nomenat vicepresident  Després, quan 
el 1935, es crea la la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 
San Ricart esdevé secretari  

El 1936, Ramon San Ricart és elegit membre numerari de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya on ingressa amb el discurs que tracta dels Empelts 
lliures de fàscia  Estudis experimentals i clínics, que contesta l’acadèmic Jaume 
Pujiula (26)  

LA GUERRA CIVIL

La Guerra Civil comporta un gran trasbals per San Ricart  No únicament és 
expulsat de la seva clínica particular per membres de la FAI, que també li 
expropien el seu vehicle,  el material quirúrgic i radiològic sinó que, a més, és 
avisat que alguns individus de la FAI el busquen per matar-lo perquè ha amagat 
frares de Sant Joan de Déu a casa seva  Agafa por i fuig a Itàlia on el cònsol li 
facilita els mitjans per passar a l’Espanya “nacional” 

Arriba a Sant Sebastià on troba a Lluís Ribó (27), metge ajudant de Riba de Sanz 
amb qui havia treballat a l’Hospital de Sant Joan de Deu de Barcelona  El 1937, 
ambdós companys s’incorporen a la Sanitat Militar i són assignats a l’Hospital 
General Mola de Sant Sebastià (28) on s’encarreguen d’organitzar un Centre 
de Recuperació de ferits  L’any següent, Ramon San Ricart és nomenat capità 
militar assimilat, càrrec amb el qual torna amb les tropes nacionals a Barcelona 
el 1939  D’immediat, és designat cap de  l’equip quirúrgic de l’Hospital Militar de 
Barcelona, única feina que pot exercir en la postguerra i la única que li comporta 
una retribució econòmica fins al 1943, ocupant-se de la recuperació dels ferits i 
mutilats de la guerra   

Acabada la Guerra Civil i derrotada la República, els col·legis professionals 
efectuen els processos de depuració dels seus col·legiats  San Ricart, que en 

Nota biogràfica del Doctor Ramon San Ricart (Vic, 1882 – Barcelona, 1955)    
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aquest moment és encara a l’Exèrcit i depurat pel Col·legi de Metges de Barcelona, 
es ressol sense sanció  Segueix a l’Exèrcit perquè no té cap altre font d’ingressos 
que no sigui la que es deriva del seu grau militar  El 1940, San Ricart passa uns 
mesos a Esterri d’Aneu, Viella i Sort on munta unes infermeries de campanya 
perquè a l’Estat Major espanyol el preocupa que la II Guerra Mundial es pugui 
estendre al sud d’Europa  Després, torna a l’Hospital Militar de Barcelona on 
s’hi està fins que, el mes de juny del 1945, es jubila de l’Exèrcit amb el grau de 
comandant amb 63 anys 

El 1950, San Ricart oposita a una plaça de cirurgià ortopèdic de la Seguretat 
Social, que s’acaba de crear, i la guanya a 68 anys però només pot exercir dos 
anys perquè ha de jubilar-se forçosament el 1952  En aquests darrers anys, però, 
ha mantingut una intensa activitat a la SICOT fins que mor d’una ràpida malaltia 
l’any 1955  

COROL·LARI

San Ricart va ser un home d’un comportament professional exemplar, molt apreciat 
per aquells que el van conèixer i que li van donar càrrecs de responsabilitat  
Ramon San Ricart és –segurament- un dels metges vigatans més destacats i el de 
més projecció internacional degut a la seva activitat a la SICOT (24)  Aquest mèrit 
per si sol ja justificaria posar el nom de San Ricart a l’Hospital Universitari de 
Vic com a reconeixement a la seva vàlua professional i a la seva vinculació amb 
Vic   Aquesta seria una proposta que es podria fer extensiva a altres Hospitals 
que no tenen nom, tret del de la ciutat on radiquen com ja proposava un dels 
autors d’aquesta nota en un article publicat fa un temps (28)  Posar el nom de 
San Ricart  a l’Hospital de Vic, seria una mostra de desgravi a una figura que ha 
estat menys considerada pel món sanitari català del què segurament es mereix 

NOTES

1. Francesc Jimeno i Vidal (Reus, 1906 – Barcelona, 1978) és un notable 
traumatòleg i cirurgià ortopèdic  D’estudiant  coneix  Joaquim Trias i Pujol, 
al Servei on és  alumne intern  L’any 1929, un cop llicenciat, es queda a 
treballar al costat del seu mestre i obté per oposició la plaça de metge de 
guàrdia de Cirurgia de l’Hospital Clínic  S’orienta cap a la Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatològica que completa després d’una estada a França amb el doctor 
Sorel, on veu molts malalts tuberculosos amb problemes ossis  De tornada, 
se’n va a Madrid per fer el doctorat i coneix Manuel Bastos Ansart, que 
li permet col·laborar en les sessions quirúrgiques de l’Hospital Militar de 
Carabanchel, on hi aprèn la cura oclusiva retardada de Winnett i Orr que 
Bastos practica abastament a la Guerra del Marroc  Torna a Barcelona l’any 
1932 i Joaquim Trias li encarrega l’organització d’un Dispensari de Cirurgia 
Ortopèdica  Iniciada la Guerra Civil, va  a Viena on aprèn de Lorenz Böhler  
les noves tècniques de tractament de les fractures  
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2. Josep Trueta i Raspall (Barcelona, 1897 - 1977)  Traumatòleg format sota 
el mestratge de Manuel Corachán a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant 
Pau, on arriba a cap del Servei de Cirurgia el 1935  Durant la Guerra Civil, 
popularitza un procediment de tractament de les fractures obertes que exposa 
a l’obra El tractament actual de les fractures de guerra  Exiliat a Anglaterra 
des del 1940, treballa com a cirurgià al Radcliffe Hospital d’Òxford i al 
Wingfield Morris Orthopaedic Hospital  El 1949, és nomenat catedràtic 
d’Ortopèdia   El seu Servei a Òxford va esdevenir-se una gran escola de 
formació d’ortopèdics i traumatòlegs  

3. Alfons Fernández Sabaté (Barcelona, 1934) és un traumatòleg especialitzat 
en cirurgia de maluc  Estudia  Medicina a Barcelona on es deixeble del 
professor Pere Piulachs i del doctor Joaquim Cabot  El 1965, s’incorpora al 
Centre de Traumatologia de l’Hospital Vall d’Hebron i, a partir de 1975, a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge  El 1980, esdevé cap del Servei de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia fins a la seva jubilació l’any 2004  Distingit 
amb la Medalla d’Honor de la Societat Francesa de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica i amb la Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya 
al Mèrit Sanitari, el 2011, obté el Premi Jordi Gol i Gurina de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears per la seva 
trajectòria professional  

4. Valentí Carulla i Margenat (Sarrià, 1864 - Barcelona, 1923) metge i 
farmacèutic, catedràtic que arriba ser el rector de la Universitat de Barcelona  
El 1919, li és  concedit el Marquesat de Carulla  El 1904, havia guanyat 
la càtedra de Terapèutica de la Universitat de Sevilla i, poc després,  la de 
Barcelona   El 1909, és fundador de la revista Therapia  És un dels primers 
directors de l›Hospital Clínic de Barcelona, inaugurat el 1906, i presideix la 
seva Junta Administrativa durant 17 anys  

5. Salvador Cardenal Fernández (València, 1852 – Barcelona, 1927) és un 
cirurgià destacat per haver estat l’introductor i difusor de les tècniques 
antisèptiques i asèptiques en la pràctica de la Cirurgia a Espanya  Mentre és 
estudiant de Medicina a la Universitat de Barcelona, juntament amb altres 
companys, funda el Laboratori per dedicar-se a la medicina experimental  
L’any 1875, fa  una estada  a París on coneix els cirurgians Paul Broca, Jules 
Péan, Léon Athanase Gosselin i Alfred Richet, dels que aprèn els principis 
i tècniques antisèptiques de Joseph Lister  Visita també diverses clíniques i 
hospitals a Viena, Suïssa i Alemanya   L’any 1878, és nomenat metge director 
de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, centre on  desenvolupa la seva 
carrera i realitza operacions pioneres a Espanya   

6. Casa de la Misericòrdia  A mitjan del segle XVI, es pren consciencia de la 
conveniència d’atendre i protegir els habitants de la ciutat que viuen en 
la misèria i la indigència  El 1576, una Memòria sobre la mendicitat que 
escriu Miquel Giginta, canonge i vicari general d’Elna, es presenta a les 
Corts reunides a Madrid i obliga els poders de l’Estat a establir les cases de 
misericòrdia a diverses ciutats del reialme  Seguint aquestes directrius, els 
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consellers de Barcelona ordenen, a la fi de l’any 1583, l’obertura d’una Casa 
de Misericòrdia al Convent dels Àngels, un emplaçament provisional mentre 
es construïa el recinte definitiu en uns terrenys annexos  El 1702, la Casa 
s’erigeix en Convent i Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia 

7. Joaquim de Riba i de Sanz (Sabadell, 1876 – Barcelona, 1953), fill del 
cirurgià Manuel Riba Bassols, estudia Medicina a la Universitat de Barcelona 
des del 1881 al 1900  És metge assistent de Salvador Cardenal a l’Hospital 
del Sagrat Cor de Barcelona fins al 1906, quan  guanya una plaça al Cos 
Mèdic Municipal per oposició i és contractat com a cirurgià d’ossos a l’Asil 
Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona   L’any 1920, desprès de quinze 
anys de dedicació, el fan director i ostenta el càrrec fins a la seva jubilació 
el 1942 

8. Louis Ombredanne (París, 1871 – 1956) és un cirurgià infantil amb especial  
dedicació  a l’Ortopèdia i la Traumatologia, que també fa aportacions a altres 
camps de la Cirurgia, com en el tractament de les hipospàdias  Entre els 
anys 1910 i 1930, estudia el tema de l’allargament de les extremitats amb 
un fixador extern  El seu nom ha passat a la història de l’Anestesiologia 
per l’invent d’un aparell que permet l’administració d’èter per anestesiar els 
malalts 

9. Gabriel Nové Jossserand (1868 – 1939) és un estudiant brillant de Medicina 
a la Universitat de Lió que va ser  “chef de clinique” al Servei del professor  
Léopold Ollier  Essent cirurgià de l’Hôpital de la Charité, que acollia un gran 
nombre de nens abandonats, crea un Servei de Cirurgia Infantil, el primer 
del país i on adquireix un gran prestigi que li permet accedir a la càtedra de 
Cirurgia Infantil i Ortopèdia en el moment que es crea aquesta especialitat  

10. Konrad Biesalski (Ostroda (Polònia, 1868) – Berlin 1936 ) estudia Medicina 
a Berlín, Universitat en què és nomenat professor el 1894  Es  dedica als 
nens discapacitats, considerant que l’Ortopèdia és més sociològica que 
quirúrgica  Detecta que, a   Alemanya, hi ha uns 100 000 pacients d’aquest 
tipus però que només accedeixen a un tractament hospitalari, uns 3 000  És 
promotor de la rehabilitació i tractament global d’aquests malalts, una idea 
que es propaga als centres heliomarins espanyols  

11. Emile Theodor Kocher (Burgdorf (Cantó de Berna), 1841 - Berna, 1917), 
és un metge suís guardonat amb el Premi Nobel de Medicina el 1909 pels 
seus treballs sobre el tractament de les malalties tiroïdals  Estudia a Berna, 
París, Berlín i Londres  El 1872, és nomenat professor de cirurgia i director 
de la Clínica Universitària Quirúrgica de Berna  El 1878, practica amb èxit 
la primera extirpació d’un goll, operació que repeteix 2000 vegades més  És 
autor de múltiples innovacions de les tècniques quirúrgiques i inventor d’unes  
pinces hemostàtiques de grapes que porten el seu nom  Estava considerat el 
millor cirurgià del seu temps  Amb l’import del premi Nobel, funda l’Institut 
Kocher de Berna, una escola de cirurgia on es formen grans cirurgians  
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12. Oskar Vulpius (Boxberg, 1867 – Bad Rappenau, 1936), és un cirurgià de 
la Clínica Universitària d’Heidelberg que es dedica  al tractament de nens 
amb poliomielitis  Aporta innovacions en els transplantaments tendinosos, 
tècnica en la qual n’és pioner  Juntament amb Adolf Stoffel, escriu un tractat 
d’operacions ortopèdiques  

13. La  Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE) 
és una institució creada el 1907 per promoure la investigació i l’educació 
científica a Espanya  Presidida per Santiago Ramón y Cajal des de la seva 
fundació fins la seva mort  el 1934, és desmantella el 1939 amb la derrota 
republicana en la Guerra Civil   La Junta és l’organisme que va donar més 
impuls a la ciència y cultura espanyoles a través d’un programa d’intercanvi 
de professors i alumnes amb la concessió de beques per anar a ampliar 
estudis a l’estranger  

14. Robert  A Lambert  patòleg del Laboratori de l’Hospital Presbiterià de Nova 
York que, en la dècada dels anys vint del segle XX, efectua una notable 
investigació sobre el cultiu de teixits que es publica al Journal of Experimental 
Medicine   

15.  Alexis Carrel (Saint-Foy, 1873 - París, 1944) és un fisiòleg i cirurgià francès 
que  inicia la seva formació a Lió on es  gradua el 1900  Durant dos anys, es 
dedica als estudis anatòmics en qualitat d’ajudant del famós anatomista Leo 
Testut   El 1904,  marxa a Amèrica per treballar a l’Institut de Fisiologia de 
Chicago  Dos anys després, és contractat a l›Institut Rockfeller de Nova York  
Els seus treballs i descobriments li comporten un gran prestigi i, el 1912, li 
concedeixen el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina  EL 1940,  de tornada a 
França, el rep el Govern de Vichy i li confia un càrrec científic, motiu pel qual 
després és acusat de col·laboracionista amb els alemanys  Però, avui, Alexis 
Carrel és conegut pels seus estudis sobre el cultiu dels teixits i, especialment, 
per les seves aportacions a la Cirurgia, com la tècnica de sutura amb «tres 
fils», l’anastomosi de vasos sanguinis, els trasplantaments orgànics o la 
construcció d’un cor artificial  

16. Montrose Thomas Burrows (1884 – 1947) és un cirurgià nord-americà que 
estudia la carrera a la Universitat de Kansas i es forma a la Johns Hopkins 
University de Baltimore, en aquells anys, considerada la primera Facultat 
de Medicina dels Estats Units  Col·labora molts anys amb Alexis Carrel de 
l’Institut Rockfeller de New York, fent cultius tissulars  Més tard, treballa en 
molts altres centres com la Universitat Washington de Sant Louis,  l’Hospital 
Barnes o la Cancer Clinic de Pasadena 

17. Sebastià Recasens i Girol (Barcelona, 1863 — Madrid, 1933), llicenciat en 
Medicina per la Universitat de Barcelona el 1882, és un cirurgià format a 
l’escola de  Salvador Cardenal que entra com a cirurgià a l’Hospital de Nens 
Pobres de Barcelona  El 1901, publica un Tractat de cirurgia de la infància  
El 1902, guanya la càtedra d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de 
Madrid, de la qual més endavant n’esdevé el degà i s’integra plenament a la 
vida de la capital espanyola  Publica Tratado de obstetrícia, obra de la que 

Nota biogràfica del Doctor Ramon San Ricart (Vic, 1882 – Barcelona, 1955)    
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se’n fan almenys sis edicions, i un Tratado de ginecología, a més de moltes 
altres obres professionals  És el tocòleg de la reina Victòria Eugènia  Presideix 
l’Acadèmia Nacional de Medicina i és fundador, amb Nubiola i Zuloaga, de la 
Revista Española de Obstetricia y Ginecología  

18. Teófilo Hernando Ortega (Torreadrada, 1881 – Madrid, 1976) és un destacat 
farmacòleg, amic i company de Gregorio Marañón i un dels investigadors que 
canvia el panorama universitari espanyol en aquest camp a principis del 
segle XX   Fill d’un metge rural i deixeble de Santiago Ramon y Cajal, obté 
una beca per anar a Estrasburg on es forma amb Oswald Schmiedeberg, 
pare de la Farmacologia moderna i esdevé catedràtic d’aquesta matèria de 
la Universitat de Madrid on té com a deixeble el Premi Nobel Severo Ochoa  

19. Manuel Bastos Ansart (Zaragoza, 1887 - Barcelona, 1973), fill de militar i 
professor a l’Acadèmia Militar de Saragossa, estudia Medicina a la Facultat 
de Medicina de Saragossa on es llicencia l’any 1907 per seguidament 
ingressar al Cos de Sanitat Militar amb destí a a l’Hospital Militar de 
Madrid  El 1909, es mobilitza voluntàriament per intervenir a la Revolta del 
Marroc on cau ferit  Malgrat això, no abandona el seu lloc i guanya diverses 
condecoracions militars  Treballa a l’Institut Rubio, dedicant-se a la Cirurgia 
Ortopèdica  Durant la Revolta d’Astúries del 1934,  té l’oportunitat de tractar 
les fractures obertes amb la cura oclusiva mitjançant els guixos de Tobruck, 
que Josep Trueta fa populars durant la Guerra Civil  Manuel Bastos és una 
autoritat internacional en el tractament de ferides de guerra i el creador del 
primer Institut Ortopèdic i de Rehabilitació d’Invàlids  És cofundador de la 
Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  En finalitzar la 
Guerra, Bastos és detingut i condemnat a 12 anys i un dia de presó per 
ajudar la rebel·lió 

20. Joaquim Trias i Pujol (Badalona, 1888-1964) es germà d’Antoni Trias i Pujol  
Acabada la carrera de Medicina el 1910, es doctora a Madrid l’any 1911, 
el mateix any que es fa metge militar i és enviat amb el grau de capità a la 
Guerra del Marroc on adquireix una gran experiència en cirurgia de guerra  El 
1916, guanya la càtedra d’Anatomia Topogràfica i Operacions de Granada i, 
el 1920, es trasllada a Barcelona on serà catedràtic de Patologia Quirúrgica  
Amb la mirada posada en les urgències com a necessitat ciutadana, vol 
millorar la pràctica de la Traumatologia  Viatja a Viena amb Jimeno Vidal i, 
de tornada, organitza el nou Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic, que és 
reconegut arreu, i també un Dispensari especialitzat  És el primer president 
de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  A més, degà 
de la Facultat de Medicina, la seva contribució és decisiva en la reforma 
universitària i la posta en marxa de la primera Universitat Autònoma, que 
obre les portes de la Universitat a homes eminents que fins al moment havien 
quedat al marge 

21. Enric Ribas i Ribas (Vigo, 1870 – El Masnou, 1935), estudia Medicina a 
Barcelona i es doctora a Madrid el 1894 amb la tesi Indicaciones en las 
estrecheces cicatriciales del esófago de origen cáustico”  El 1897, ingressa 
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a l’Hospital de la Santa Creu on, el 1906, esdevé cap del Servei de Cirurgia  
El 1927, és el primer president de la Societat de Cirurgia de Barcelona 
i presideix l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears entre 1922 i 1924  El 1932, és president del VII Congrés de 
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana  Aquest mateix any, ingressa a la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i es nomenat professor lliure de 
Patologia Quirúrgica de la Universitat Autònoma de Barcelona  És propietari 
de la Clínica Ribas i Ribas, ubicada al carrer de València de Barcelona, que 
havia sigut del catedràtic Francesc  Rusca Domènech, mort prematurament  

22. Joaquim Salarich i Torrents (Vic, 1895 - Barcelona, 1978), estudia 
Medicina a Barcelona i obté la  llicenciatura el 1918  Entre els anys 1918 i 
1922, col·labora amb el professor Ramon Torres Casanova a la Càtedra de 
Cirurgia de la Facultat de Medicina  Exerceix a l’Hospital Comarcal de Vic 
com a cirurgià i a l’Hospital d’Infecciosos de Barcelona  És un dels membres 
fundadors de la Societat Catalana de Cirurgia  Durant  la Guerra Civil, serveix 
com a metge militar a l’Exèrcit del govern de Burgos, ascendint a capità 
metge el 13 de març del 1938  El 1954, ingressa a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona  La seva actuació és destacada a la Mutual Mèdica 
de Catalunya i Balears, institució que presideix del 1956 al 1976  

23. La Societat Internacional de Cirurgia Ortopédica i Traumatologia (SICOT), 
fundada el 10 d’octubre del 1929 en una reunió que té lloc a l’Hotel Crillon 
de París 

24. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT), 
es funda estimulada per la  fundació de la SICOT l’any 1929 a París i 
amb l’objectiu de facilitar les reunions dels  metges que exercien aquesta 
especialitat al nostre país, quan encara no gaudia de reconeixement  acadèmic  
La major part d’aquests  Metges, formats en l’ortopèdia infantil o d’adults, 
s’havien especialitzat a l’estranger i necessitaven d’un espai per compartir 
coneixements i innovacions  L’acte de constitució de la Societat se celebra a 
Barcelona, al primer pis del número 28 del carrer de Santa Anna, una antiga 
seu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), aleshores presidit 
pel doctor Josep Tarruella  La junta directiva que surt elegida, la presideix 
Riba de Sanz que compta amb San Ricart de vicepresident, Lluís Ribó Rius 
com a secretari, Soler Terol de vicesecretari, Pell Cuffí de tresorer, tenint de 
vocals a Rocosa i Castell  Van presentar els Estatuts el 17 de març del 1931 
i l’acta de constitució es va inscriure al registre d›entitats del Govern Civil, el 
23 de marc del 1931  

25. Jaume Pujiula i Dilmé (Besalú, Garrotxa, 1869 — Barcelona, 1958), 
jesuïta especialitzat en Biologia a Àustria i Alemanya que, el 1910, crea 
a Tortosa el Laboratori Biològic de l’Ebre i, el 1916, és un dels fundadors 
de l’Institut Químic de Sarrià  Des del 1925 al 1928, presideix la Institució 
Catalana d’Història Natural  Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona i de la de Ciències Naturals de Madrid, és dedica principalment a 
la investigació embriològica  Publica obres de text com Citología    (1914-
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18) i Elementos de Embriología (1922-24), sovint reeditades  També, 
alguns estudis originals com Trayectorias embriológicas (1930) i Problemas 
biológicos (1941) 

26. Lluís Ribó i Rius (Barcelona, 1899 – 1990), és un destacat cirurgià ortopèdic 
i traumatòleg,  deixeble de Joaquim Riba de Sanz  La seva vida profesional 
està  vinculada als centres de l’Ordre de Sant Joan de Déu  

27. Hospital Militar General Mola de Sant Sebastià, edifici que es construeix el 
1911 amb la finalitat de constituir-se en les Escoles Municipals de la ciutat  
Es tracta d’una construcció senyorial que té un pati magnífic  El 1936, 
quan esclata la Guerra Civil es convertit en hospital de campanya i, un cop 
acabada, manté la seva funció sanitària com Hospital Militar fins al 1982  
Posteriorment, es reconverteix en Caserna de la Policia Nacional i, el 1999, 
desprès d’una remodelació completa, s’instal·len els Jutjats Municipals que 
només conserven la façana de l’antic edifici de l’Hospital  

28. A l’article que publica Miquel Bruguera amb el títol El nom dels hospitals 
al diari El Punt Avui el 25 de febrer de 2017, l’autor proposa que es posi el 
nom d’algun metge destacat als hospitals catalans que no tenen altre nom 
que el de la ciutat a la que presten el seu servei  Potser, seria lògic escollir, 
preferentment,  el nom d’un metge nascut o que hagi exercit a la localitat, 
encara que això no és indispensable per obtenir l’acceptació ciutadana  I 
així ho semblen demostrar els Hospitals de Lleida, Girona i Sant Joan Despí, 
respectivament: Arnau de Vilanova, Josep Trueta i Moisès Broggi  
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UNA ZOONOSI HISTÒRICA. LA RÀBIA

CALVO, M  A ; NOGUÉ, E ; ROSSELL, M  I AROSEMENA  E L 
Grup de recerca en Microbiologia aplicada i mediambiental  Facultat de Veterinària  
Universitat Autònoma de Barcelona

INTRODUCCIÓ

La ràbia és una zoonosi produïda per un virus de tipus ARN, del gènere Lyssavirus, 
i de la família Rabdoviridae, que infecta nombrosos animals, especialment 
mamífers  

La ràbia apareix de forma progressiva en diferents etapes, que presenten 
símptomes característics en cadascuna d’elles:

Període d’incubació

Just després de la mossegada animal, la persona afectada no té cap tipus de 
símptoma de la ràbia  L’habitual és que duri entre un i tres mesos, encara que 
de vegades la ràbia pot aparèixer en menys d’una setmana o fins a set anys més 
tard  

És en aquest període quan la profilaxi amb la vacuna és essencial 

Pròdroms

Al llarg de dos a deu dies, solen aparèixer símptomes inespecífics, però ja alerten 
que la persona o l’animal por tenir ràbia  

Els més freqüents són: 

Febre amb calfreds  

Sensació de formigueig, picor o sensibilitat exagerada en el lloc de la ferida 

Cansament sense realitzar exercici físic 

Dolor articular i muscular 

Cal diferenciar entre ràbia violenta o furiosa que afecta en el 70% dels casos de 
la ràbia paralítica, descrita en el 30% dels afectats 

La ràbia violenta o furiosa, es caracteritza per:

Hiperactivitat, incapacitat per quedar-se quiet o per dormir 

Ansietat, excitació, depressió   

Gimbernat, 2018 (**) 70, 233-242 
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Idees delirants de persecució 

Atacs de violència contra les persones de l’entorn 

Espasmes musculars; són característics els espasmes laringis que provoquen 
“hidrofòbia” o “por a l’aigua”, ja que no poden empassar ni tan sols la saliva  De 
vegades també impedeixen respirar i es diu “aerofòbia” 

Convulsions 

En el cas de la ràbia paralítica (30%), la simptomatologia es:

Pèrdua de la sensibilitat en el lloc de la mossegada, que s’expandeix per tot el 
cos  

Paràlisi muscular; primer en el lloc de la mossegada, i que ascendeix 
progressivament  

Pèrdua de força muscular progressiva  

Coma i mort

Qualsevol dels dos casos de ràbia acaben amb el coma i la mort del pacient que 
la pateix  El coma pot durar d’un a deu dies, i es pot acompanyar de convulsions 
o crisis respiratòries segons el tipus de ràbia  Al final, l’aturada cardiorespiratòria 
és la causa més freqüent de mort, si bé en altres casos es deu a infeccions 
secundàries o infarts  

Des del punt de vista anàtomo-clínic, desencadena una encèfalomielitis aguda  

La via de transmissió pot ser directa (llepades, mossegades, rascades produïts 
per l’animal malalt) o indirecta (inhalació de secrecions i fins i tot trasplantaments 
d’òrgans d’individus malalts)   No està demostrat que l’ingesta de carn cru, sigui 
un sistema de transmissió  

La ràbia es troba inclosa en la llista de malalties de l’OIE que figura en el 
Codi Sanitari per als Animals Terrestres  Les autoritats veterinàries dels països 
membres han de declarar-la de manera obligatòria, una vegada que es presenti 
la Ràbia en les seves nacions (OIE, 2014b)  En aquest sentit, diversos països han 
implementat  programes de control i vigilància, que han aconseguit erradicar la 
malaltia, complint amb els requisits de l’OIE sobre l’estatus sanitari lliure de la 
malaltia  No obstant això, en altres països, segueix sent endèmica i els principals 
hostes són els animals salvatges 

PRINCIPALS FITES HISTÒRIQUES

La humanitat ha conviscut amb la Ràbia per més de 3000 anys sense saber 
pràcticament res d’ella i el que és pitjor, havent emprat tractaments que 
generalment agreujaven i fins mataven al pacient 
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Les primeres civilitzacions de l’Orient Mitjà, incloent-hi els egipcis, esmenten el 
procés que avui dia anomenem  ràbia en el Codi sumeri de Eshnunna, l’any 2300 
aC  I  en el Codi d’Hammurabi  

Altres historiadors diuen que va ser descrita, allà pel 1800 aC a la Mesopotàmia   

Tanmateix, Aristòtil, la cita en animals i parla de la seva possible transmissió des 
del gos,  i considerava refractari a l’home 

Cal esmentar que Aureliano va ser el primer a assenyalar la hidrofòbia com a 
símptoma i signe important de la malaltia  

Els antics grecs l’associaven a déus malvats, Homer (S IX a  C ) fa una cita 
en els seus llibres i en l’època d’Aristòtil (S IV a  C ) ja es coneixia el perill de 
gossos rabiosos, que podien transmetre la malaltia a través de la saliva quan 
mossegaven  

Aclianus relata la història d’una costurera que estava apedaçant una camisa 
trencada per un gos rabiós i al prendre-la amb les dents per estirar-la, contreu la 
ràbia i mor 

En l’època de Plini (S I a  C ) es pensava que la causa era un paràsit que s’allotjava 
al fre lingual del gos, per tant es va utilitzar com a tractament una tècnica per 
tallar-lo  

Epicarmos i Demòcrit van anomenar a la malaltia “Lyssa”, paraula grega que 
significa cuc ja que fins gairebé mitjan segle XVIII, es creia que la ràbia era 
produïda per uns cuquets que des de sota la llengua envaïen el cervell  

Aquesta idea sobre la causa i el tractament, va perdurar fins a l’època de Pasteur  

A tal punt es va arrelar aquesta creença que en un diari de Berlín del 12 de maig 
de 1769 apareixia un avís sol·licitant un home “entès” en el tall de la Lyssa (fre 
i part anterior de la llengua del gos) i que pugui donar bones ensenyaments per 
a la Policia Reial Prusiana 

Els banys d’immersió també van ser utilitzats com a tractament, la qual cosa 
estava relacionat amb l’efecte hidrofòbic que produïa en l’home, el romà Cels, 
aconsellava enfonsar completament al pacient (humà) en una bassa diverses 
vegades per “eliminar la set i la por a l’aigua” 

Aquesta pràctica també es va mantenir en el temps, en 1612 la Facultat de 
Medicina de Friburg, recomanava cauteritzar les ferides amb un ferro candent 
diverses vegades durant 6 mesos, llançar-ho a un riu i mantenir-lo per la força un 
minut sota l’aigua, repetint això diversos dies 

A mitjans del 1800, la situació de la Ràbia era greu a Europa, tant la tenien els 
gossos de la ciutat, com també els gossos del camp i els llops i altres carnívors 
salvatges, que en patir la malaltia i per la bogeria que produeix, no tenien por 
d’apropar-les zones poblades i atacar a altres animals i també a la gent  

Una zoonosi històrica  La ràbia
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També hi havia un fet curiós, si bé se sabia que la malaltia era mortal enmig 
d’un patiment horrible per part del malalt  S’observava que moltes persones 
mossegades no patien la malaltia, en principi perquè possiblement en alguns 
casos el gos mossegador no tenia Ràbia (no hi havia manera de fer el diagnòstic 
veritable) sinó que havia mossegat per altres motius, i en els casos que si tingués 
Ràbia , probablement no havia arribat a inocular una quantitat suficient de virus 
a través de la roba  

En aquests casos on naturalment no es produïa la malaltia, qualsevol tractament 
hagués semblat efectiu 

Pasteur havia arribat a la conclusió qe la causa era un microbi més petit que 
els bacteris, ja que no el podia veure mitjançant el microscopi òptic on veia els 
bacteris i altres microorganismes  I havia estat aplicant una vacuna en gossos 
que després no contreien la malaltia en ser mossegats per gossos rabiosos  Però 
mai fins aquest moment s’havia  aplicat  en humans  

El 6 de juliol de 1885, el químic francès Louis Pasteur, va vacunar per primera 
vegada en la Història,  contra la ràbia i amb èxit al nen Joseph Meister 

                    

Pel que fa a la presència de la malaltia a Amèrica, es descriuen els primers casos 
a partir de l’arribada dels europeus i és molt probable que a Amèrica del Nord i 
del Sud, fos introduïda pels gossos que acompanyaven els conqueridors, molts 
d’ells ja afectats 

Amb tota probabilitat, Espanya va patir tradicionalment i des del principi  dels 
temps, els efectes de la ràbia, encara que els testimonis que han arribat fins a 
nosaltres són més aviat escassos 

Sant Isidor, arquebisbe de Sevilla (560-636 d C) en les ‘Etimologies’, la seva obra 
mestra, en què recopila el saber del món conegut, ja sostenia que el contacte 
amb la saliva d’un gos rabiós era la causa del contagi de la malaltia i definia la 
ràbia o hidrofòbia com ‘    la por a l’aigua, produint-se per la mossegada d’un gos 
rabiós o per la seva bava, caiguda a la terra i tocada per un home o un animal, 
que són envaïts per la bogeria i arrossegats a la rabia’ 

Louis Pasteur Joseph Meister
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Al segle XII, el metge cordovès Maimònides (1135-1204) en la seva obra ‘Tractat 
sobre els verins i els seus antídots’ escrita en 1199, s’ocupa de la ràbia proposant 
tractaments anteriors al seu desenvolupament clínic, amb referències al llarg 
període d’incubació, recomanant que la ferida romangués oberta, sense cosir, 
durant almenys 40 dies 

Al segle XIII, el metge català Arnau de Vilanova (1238-1311), probablement  el 
metge llatí més important del món medieval, fou l’autor de: “Regimen Sanitatis 
ad regum Aragonum, Medicinalium introductionum speculum” i va ser conegut 
com a metge de reis i papes  Vilanova plantejava que era el consum de cadàvers 
d’animals morts de ràbia la causa del contagi dels gossos 

Al segle XIV, Alfonso XI (1312-1350), en el llibre segon del “Tractat del Venar o 
Montería” (de la caça), potser el més important dels tractats en aquesta matèria, 
es refereix també a la ràbia canina descrivint amb detall els seus tipus clínics 
(muda o paralítica, malenconiosa i furiosa) amb especial detall a la perillositat 
de la forma furiosa 

Una referència més precisa pot trobar-se en 1441, quan per instrucció del 
cabildo de Sevilla s’ordena el pagament de 500 maravedíes al ‘saludador’ Alonso 
en atenció ‘a l’afany i treball que s’havia pres a curar a les persones atacades de 
ràbia, a la ciutat hispalense i la seva terra, i pel profit i el bé comú aconseguits” 

La hegemonia dels ‘saludadores’, com mantenidors de la salut, es perllongar a 
Espanya al llarg dels segles XVI, XVII i fins i tot en el XVIII 

Utilitzaven l’alè, la saliva i certes fórmules secretes i depreciacions per curar i 
prevenir la ràbia i altres mals, donant a entendre que disposaven ‘de gràcia i 
virtut’ per a aquesta curació  Juan Bravo de Piedraita, autor de ‘De hidrofòbia 
natura causis’, datada a Salamanca, en 1571, es refereix a la ràbia ‘    com una 
mania (    ) que es produeix per la saliva del gos, dipositada en el fons de les 
dentelladas’
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EXEMPLES DE CASOS DE RABIA A CATALUNYA

En relació a Vic, es disposa del document que adjuntem en el que es recull que 
en l’any 1938 es va confirmar un cas d’un home mossegat per un gos que va ser 
confirmat com a rabiós   
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TORRE SANT GENÍS. L’HOSPITAL DE REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL A TARADELL

   una de les moltes històries explicades

a la memòria d’en Jacint Casassas i Creus (1936-2011)

CASASSAS Eva;  ALTIMIRAS, Jacint

RESUM: Durant la guerra civil, davant les onades de refugiats i l’augment de demanda 
d’atenció mèdica, la Torre Sant Genís a Taradell, una torre de nova construcció, va ser 
adaptada com a hospital, que va atendre sobretot refugiats de guerra i alguns vilatans, 
malalts  Se n’estudien les característiques estructurals i funcionals d’aquest hospital  
També s’esmenten els naixements i les defuncions que van tenir lloc en les torres de 
refugiats de Taradell 

Paraules clau: Hospital, guerra civil, refugiats, Osona, Taradell 

RESUMEN: Durante la guerra civil, frente a las olas consecutivas de refugiados y el 
aumento de demanda d’atención médica, la Torre Sant Genís en Taradell, una nueva torre 
construida, fue adaptada como hospital, que atendió sobretodo refugiados de guerra, 
y además algunos aldeanos, enfermos  Se estudian las características estructurales y 
funcionales de este hospital  También se mencionan los nacimientos y las defunciones 
que tuvieron lugar en las torres de refugiados de Taradell 

Palabras clave: Hospital, guerra civil, refugiados, Osona, Taradell 

OBJECTIUS

Aprofundir en la història de l’hospital de refugiats durant la guerra civil a Taradell 
així com conèixer els naixements i defuncions que van tenir lloc a les torres de 
refugiats de Taradell per causes no relacionades directament amb la guerra civil 

METODOLOGIA

En Cinto de can Prunes o del molí (JCC) ens explicà l’existència d’un hospital a 
Taradell durant la guerra civil  En no haver-hi dades bibliogràfiques específiques 
sobre aquest establiment s’ha plantejat recuperar aquesta baula de la sanitat 
catalana del segle XX 

S’han endegat vàries línies d’acció  Per un costat s’ha contactat amb els 
eclesiàstics Mn  Baucells i Mn  Pladevall, historiadors de Taradell i coneixedors 
de l’Arxiu Municipal de Taradell; així com els membres del Grup de Recerca Local 
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de Taradell (GRLT), autors de nombrosos treballs taradellencs  A través del GRLT 
s’ha tingut accés a l’Arxiu Fotogràfic de Taradell  Per altra banda, s’ha accedit al 
registre civil del jutjat de Taradell, per tal d’examinar els naixements i defuncions 
dels anys d’activitat de l’hospital  I per altre costat, s’ha recorregut a diferents 
persones, ja sigui persones de més de vuitanta anys d’edat nascudes a Taradell, 
familiars dels metges que van exercir a Taradell i amb els estadants actuals de les 
torres de l’avinguda Montseny, que han estat informants clau 

També s’ha comptat amb el recolzament bibliogràfic i documental de l’Arxiu 
Comarcal d’Osona, de les biblioteques de Taradell i Vic i de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya 

TARADELL ABANS DE 1936

Taradell és una població de la comarca d’Osona, situada al sud-est i a sis 
quilòmetres de Vic, que el 1930 comptava amb 2 192 habitants1 

Avinguda del Montseny o del Bon-Oreig (Taradell)

El Srs  Vidal, Sebastià Vidal i la seva esposa, de Barcelona (F1) (ETSG), i el Sr  
Pau Sagrera (F1) a partir de 19292,3, van fer construir les primeres cases (torres 
i xalets) d’estiueig2 (W1) en els terrenys del Bon Oreig (F2-F4), al sud-est de 
Taradell  Aquestes torres van rebre diferents noms com Torre can Vidal, Torre 
Sant Genís, dues de les quatre torres iguals i el xalet Ave Maria (ETSG)  Va néixer 
una nova via que va rebre el nom d’avinguda del Montseny (F4) o del Bon-Oreig 
(F2) 

Quatre torres iguals

Les quatre torres iguals, anomenades Torres de Bon-Oreig (F2, F3) rebien, de 
nord a sud, els noms de Maria Mercè (Merced in situ) (nº 1) (F1, F5) (AFL), 
Maria Carme (nº 2), Núria (nº 3) i Montserrat (nº 4)  Les torres Maria Carme i 
Maria Mercè eren dels Srs  Vidal; i les altres dues, la Núria i la Montserrat eren 
propietat del Sr  Sagrera (F1) (ETSG)  Els propietaris van posar els noms de les 
filles a cadascuna de les torres (AFL, ETSG)  El conjunt de les quatre torres iguals 
van ser construïdes el 19352,3 (F1, F4) 

Torre Sant Genís (TSG)

La TSG (Sn Ginés in situ) és una torre construïda en un terreny propietat del Sr  
Vidal (F4), que es troba entre la torre Montserrat i l’antiga casa de ‘’can Figueres’’ 
o també anomenada ‘’Torre de Sant Sebastià’’4,5, a l’avinguda Bon-Oreig (F2), en 
el sector sud-est del poble de Taradell  Es va construir a la primera meitat dels 
anys trenta  Es tracta d’un edifici aïllat i de planta rectangular que s’estructura 
en tres crugies  Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el 
carener perpendicular a la façana  S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt 
arrebossat, al voltant del qual hi ha diverses finestres d’arc pla arrebossat, com 
ho són les de la resta de façanes  El frontis està rematat per un capcer esglaonat 
coronat amb una bola  El tractament exterior dels murs és de pedra vista  El ràfec 
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està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques (W1)  La porta 
principal era la porta que dona a l’avinguda (ETSG) 

GUERRA CIVIL 1936-1939

El 18 de juliol de 1936 va esclatar la guerra civil espanyola 

Un dels problemes que amb més intensitat es van haver d’enfrontar els serveis 
d’Assistència Social, fou el de l’atenció als refugiats6,7 

Els refugiats eren persones que fugien de la seva terra a mesura que el front 
avançava i l’exèrcit popular de la República anava ocupant diferents poblacions9 

Al llarg del conflicte i amb unes dimensions creixents a mida que avançava la 
lluita, Catalunya es convertí en terra d’acolliment per a centenars de milers de 
fugitius de tota Espanya6,7 

A mitjans d’octubre de 1936 es constituïren a cadascun dels caps de partit 
judicial i poblacions de més de 10 000 habitants, un Comitè Comarcal d’Ajut als 
Refugiats, formats per un representat de cada una de les organitzacions C N T , 
U G T , Socors Roig Internacional, Pro Infància Obrera i Assistència Municipal6,7 

Una de les onades més grans de refugiats es produeix amb la caiguda de Màlaga 
en mans dels rebels, el dia 8 de febrer de 1937  Conseqüentment, tot un allau 
de vells, dones, nens, famílies senceres es desplacen per tot el litoral mediterrani 
en direcció cap a les ciutats situades al nord6,7 

Per altra banda, arrel de la batalla de Belchite (Saragossa) que va tenir lloc del 24 
d’agost al 6 de setembre de 1937 (W2) va generar una altra onada de refugiats 
de guerra8 

Els alcaldes de totes les poblacions de Catalunya eren obligats a notificar el 
nombre d’infants i adults que podien acollir en els establiments i cases particulars 
del seu municipi6 

La situació a mitjans de febrer de 1937 era preocupant i en aquells moments, el 
Comitè Central d’Ajuda als Refugiats atenia a tot Catalunya un total de 250 000 
persones entre nens, dones i ancians6,7 

A finals de 1937, segons declaracions del Conseller de Governació i Assistència 
Social, Antoni Mª Sbert, Catalunya atenia més de 10 000 malalts i més de 
700 000 refugiats de guerra6, la majoria nens menors de 15 anys8,10 i dones 
procedents de la resta del territori espanyol10, amb un cost de quinze milions de 
pessetes mensuals6,11 

Per coordinar tots els elements que d’una forma o altra intervenien en el tema 
dels refugiats, la Direcció general de Sanitat convocà una conferència en què 
es tractaven problemes com l’allotjament, l’habilitació de locals, la incautació 
d’edificis per col·locar-hi els refugiats, entre altres6 
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La Generalitat abonava, a través dels ajuntaments, dues pessetes per dia i 
refugiat8,12,13  L’Ajuntament de Manlleu pagava als refugiats 60 pessetes mensuals 
als solters i 90 si eren casats13 

Però a més de les dificultats que plantejà l’allotjament i la manutenció de tots 
aquests refugiats, l’arribada de molts d’ells en condicions precàries de salut, 
barrejats sans i malalts, provocà un problema sanitari de gran magnitud  Era 
necessari atendre els refugiats malalts; calia evitar la disseminació de les malalties 
de què eren portadors; i d’una manera particular, s’havia d’evitar la propagació 
de possibles epidèmies6,7  Per resoldre el problema sanitari dels refugiats i evitar 
els contagis, calia aïllar ràpidament el malalt i tractar-lo a continuació, fins a la 
seva curació  La resposta de la Conselleria a aquesta qüestió va consistir en la 
creació d’unes Estacions Sanitàries d’arribada on els refugiats eren revisats6, per 
tal d’avaluar el seu estat de salut14, fitxats i classificats6  Un cop fet el seu triatge 
a les Estacions Sanitàries, anaven destinats a diferents centres assistencials, 
hospitals o sanatoris14, especialment preparats per ells6,7 

La sanitat va passar a un segon terme desplaçada pels problemes que plantejava 
l’assistència social, en particular la dels refugiats  Es pot dir que aquest fou el 
principal problema que hagué de resoldre la conselleria  Present gairebé des de 
l’inici de la guerra, va anar augmentant al llarg de l’estiu i la tardor de 1937, a 
mesura que diversos territoris anaven caient en poder dels franquistes10 

Les institucions que van atendre en primer lloc els nouvinguts foren els ajuntaments, 
que destinaren una part considerable del seu pressupost al pagament de les 
despeses sanitàries, ja fos en medicaments, ja fos en assistència hospitalària  
El 9 d’abril de 1937 el Govern de la Generalitat va dictar una ordre segons la 
qual els consistoris podien presentar aquestes despeses per ser abonades per la 
Conselleria de Finances15 

“Tots els departaments dedicats al tractament de malalties infeccioses que 
existeixen en els hospitals municipals, comarcals, intercomarcals, etc , o 
fundacions de qualsevol ordre”, i que va ser completada per una ordre del 6 
d’octubre que responsabilitzava el metge inspector de cada municipi de l’estat 
sanitari dels refugiats16 

OSONA 1936-1939

El 19 d’octubre del 1936, arribaven els primers refugiats a la comarca 
d’Osona9,17,18  Eren 200 infants refugiats portats de Madrid18  Aviat calgué 
distribuir-los per la comarca i encabir-los on es pogués9,17  En tot el període de 
la guerra civil hi van passar refugiats procedents d’Andalusia, Aragó, Astúries, 
Cantàbria, Castella, Madrid, Balears, País Basc, La Rioja9,19-24, Extremadura, 
Galícia, Navarra i País Valencià (F6) 

La caiguda de la ciutat de Màlaga en mans de les tropes franquistes el 8 de febrer 
de 1937 tingué el seu efecte al cap d’unes setmanes a la ciutat de Vic  Així, el 
26 de febrer arribaven 285 dones i infants procedents de Màlaga a la capital 
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d’Osona, els quals foren repartits per diversos pobles de la comarca18  L’endemà, 
27 de febrer, Vic acollí una segona expedició de refugiats malaguenys, els quals 
foren novament repartits en autocar pels pobles de la rodalia6 

El 13 de març de 1938 els feixistes s’apoderen de Belchite18  Els dies 5 i 6 d’abril 
van arribant a Vic una infinitat de carros amb una o dues cavalleries, atapeïts de 
dones i criatures que procedeixen de les províncies de Saragossa, Osca i Terol18 

La majoria dels pobles d’Osona van realitzar un important esforç per acollir refugiats 
de zones de guerra8,27 Una vegada a la localitat d’allotjament, cada refugiada o 
refugiat era distribuït amb la seva família entre els habitatges habilitats pel Comitè 
Local de Refugiats o, en cas necessari, era ingressat en un centre hospitalari  Els 
centres d’acolliment, que havien estat oferts pels Consells Municipals, podien 
ser edificis religiosos (convents, esglésies, rectories, seminaris, etc )18,20,23,25,26, 
escoles23, cases particulars, cases abandonades o buides, masies o masos6,8,14,18, 
torres i xalets de famílies benestants8,20,22 o domicilis de persones dretanes14,19  
S’obligava a les famílies amb algun membre que havia estat declarat desertor a 
allotjar refugiats a la mateixa casa (APF)8,14,19  Als refugiats calia alimentar, vestir, 
donar allotjament i escolaritzar als menors8 

TARADELL 1936-1939

El 1936 Taradell tenia una població de 2 232 h27 amb capacitat per atendre 
força nombre de refugiats  Taradell estava ple de refugiats  Hi havia refugiats 
per tot arreu  Els refugiats s’allotjaven a les quatre torres iguals (AFL, LRB) de 
l’avinguda del Montseny, en cases de la vila (can Parrella (APF), cal Ramon 
del Reig (LRB)   ) i masies del municipi (mas Llagostera de Baix)28 (F2, F3)  
Al principi van arribar els malaguenyos i després, bascos (LRB)  Dintre dels 
anomenats malaguenyos incloïa refugiats d’Andalusia, a part de gent de Màlaga, 
n’hi havia de Cadis, Còrdova, Granada i Sevilla (F5)  També gent de l’Aragó 
(F3, F5), Barcelona (F5) i de la zona de Tarragona28  A partir del registre civil 
de naixements (F5) es dedueix que entre els refugiats hi havia famílies amb 
membres de tres generacions (avis, pares i nets) 

El nombre de refugiats censats a Taradell el 1937, entre parèntesi, va ésser 
fluctuant: el desembre de 1936 (111), l’abril de 1937 (169), el desembre de 
1937 (214 refugiats), l’agost de 1938 (363) i el desembre de 1938 (346)14,27 

L’Ajuntament de Taradell, entre el desembre de 1937 i desembre de 1938 va 
rebre ajuts econòmics en concepte d’ajuda als refugiats del Departament de 
Finances de la Generalitat  La quantia total rebuda va ser de 110 000 pessetes14 

La figura del metge titular i dels partits mèdics ja existia des del segle XVIII  
Taradell amb Santa Eugènia de Berga i altres pobles de l’entorn constituïen un 
partit mèdic amb llevadora, practicant i metge titulars29 (F7)  La cura, el control 
i la direcció dels serveis sanitaris municipals anava a càrrec del metge titular, 
complementat en les seves funcions pel practicant i la llevadora30 
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Torre Sant Genís (TSG), hospital de refugiats

Durant la guerra civil, la TSG va ser adaptada com a hospital3,4 (W1) (APF, BSB, 
JBR) i a partir d’aquell moment la TSG va passar a ser anomenada hospital 
municipal (F2), hospital municipal de Taradell4, hospital de refugiats (F2-F5), 
hospital de refugiats de guerra (F2), hospital per a refugiats (F2) o hospital dels 
rojos (CPF) 

Els refugiats que estaven malalts els portaven a la TSG28 (APF)  La TSG era 
l’hospital dels refugiats malalts (APF)  És més, la TSG no només socorria als 
refugiats de guerra, sinó que també ajudava als vilatans malalts  Hi van internar 
a un taradellenc, en Mingo Poiós4 (APF, JBR) 

Arran de les dates de defuncions (F2) dels internats a la TSG i de l’article sobre 
el primer difunt4 es dedueix el període de funcionament que la TSG va estar, al 
menys, pocs dies abans del 15 de març de 1937 fins el 11 de desembre de 
1938  Segons un informant (LCR), un cop es va acabar la guerra, l’hospital va 
deixar de funcionar 

-Personal de l’hospital

L’hospital tenia com a encarregat al Sr  Josep Molas Morató (F2-F5)  Tot i que el 
desembre de 1938 se n’encarregava una dona (F5) 

La llevadora de Taradell era Teresa Auladell Cabot (F8)  Nascuda el 1893 a Sant 
Andreu de Llavaneres (F9, F10) 

El Dr  Francisco Pérez Llobet va ésser el metge titular del 1936 al 1939 (DME, 
JBR) (F11)  Va ésser nomenat abans del 18 de juliol de 1936 (F12)  Però pel 
temps de la guerra civil va ésser perseguit on va acabar a l’estranger i des de 
principis de 1937 va servir a l’exèrcit nacional (F12) 

El Dr  Joan Ballester i Font va ser metge titular fins a l’entrada de la guerra el 
1936 doncs va haver d’anar al front  No obstant, entre el febrer i l’octubre de 
1937 es trobava a Taradell, exercint de metge a la població (F13-F17)  A l’abril 
de 1937 va derivar un refugiat amb ferida òssia a l’Hospital Comarcal de Vic 
(F14) 

-Característiques dels internats

Respecte a les estades hospitalàries, sols coneixem que el malalt de Taradell va 
estar internat a l’hospital ‘’després de passar-hi uns pocs dies’’4 

A partir de les causes de defunció (F2) es pot deduir que els internats patien 
infeccions respiratòries i malalties cardíaques 

-Estadístiques dels parts (F5)  Entre l’abril de 1937 i desembre de 1938 a 
l’hospital de Taradell hi van néixer cinc nenes i un nen  Dos naixements el 1937 
i quatre el 1938 
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-Estadístiques de defuncions (F2, F3)  Les estadístiques de les defuncions fan 
referència als pacients internats a la TSG  Entre el 15 de març de 1937 i el 27 
de novembre de 1938, hi van morir quatre persones  La primera que va morir a 
l’hospital va ésser una persona de la població civil de Taradell*, el 15 de març de 
1937  Els tres morts restants eren refugiats 

*Domènec Vallmitjana i Casals, conegut popularment com a ‘’Mingo Poiós’’33,34  
Fill de Taradell  Tocava el clarinet i el flabiol4 formant part de la copla orquestra 
els Lluïsos (F18, F19) (W3)4,33,34 del 1903 al 1905 (F19)34 

En total hi van morir tres homes i una dona  Les edats dels difunts són 9 mesos i 
18, 47 i 58 anys  Entre els difunts hi ha dos solters i dos casats  Dos dels morts 
eren d’Andalusia (Màlaga), un de l’Aragó (Saragossa) i un de Taradell  Exceptuant 
el lactant, els oficis dels tres adults eren un rodamón (músic)4, un jornaler i un 
no consta la professió 

Dos pacients van morir el 1937 i dos van morir el 1938  Les causes de defunció 
van ser tres d’elles per broncopneumònia i una per miocarditis 

DISCUSSIÓ

Les diferents estratègies metodològiques d’aquest treball han permès reconstruir 
en part la història d’aquest hospital de refugiats, així com de la situació social de 
Taradell durant la guerra civil 

Com que la Torre can Vidal va ser la primera torre construïda el 19293 i l’inici 
d’activitat de l’hospital és del 1937 (F2), la TSG va ser construïda entre 1930 i 
1936 

QUATRE TORRES IGUALS

En temps de guerra, algunes de les quatre torres iguals anomenades ‘’Torre de 
Bon-Oreig’’, ‘’Torre nº 1 de Bon Oreig’’, ‘’Torre nº 2 del refugi d’evacuats’’ o 
‘’Torres de refugiados’’ (F2-F5) o totes elles (AFL) es van convertir en habitatges 
de refugiats 

El juny de 1938 a la Torre nº 1 de Bon Oreig, és a dir la torre Maria Mercè, hi va 
néixer una nena d’uns refugiats de Sevilla (F5) 

En les torres de refugiats (una d’elles la Torre nº 2 del refugi d’evacuats, és a dir 
la torre Maria Carme) hi van morir dos homes i una dona  Les edats dels difunts 
són 8 mesos, 51 i 58 anys  Entre els difunts hi ha un solter i dos casats  Tots els 
morts eren d’Andalusia (Màlaga)  Exceptuant el lactant, els oficis dels dos adults 
eren jornalers (F2, F3) 
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Un refugiat va morir el 1937 i dos van morir el 1938  Les causes de defunció 
van ser una per pneumònia, una per neoplàsia del estómac i una per neoplàsia 
vesical (F2, F3) 

Un refugiat amb ‘’ferida òssia’’ va ésser derivat pel Dr  Ballester a l’Hospital de la 
Santa Creu de Vic, el 6 d’abril de 1937 (F20) 

El febrer de 1937 van arribar els malaguenys18,19  A principis de setembre del 
1937, la comarca va quedar plena de refugiats asturians i bascos, que van 
arribar amb tren des de França, a través de Puigcerdà18  Poc abans del inici de 
l’ocupació de Catalunya, Vic va quedar plena d’aragonesos19 

La mare d’en Lluís li havia explicat que la TSG, abans de funcionar com a hospital, 
hi van posar presó (LRB) 

L’activitat de la TSG es trobava amagada, com clandestina (LCR) 

Uns antics propietaris de la torre Núria van esmentar que aquesta torre havia 
estat ‘’infermeria pel temps de la guerra’’ (FBT) 

No es coneix el practicant a l’hospital de Taradell  No obstant, el Sr  Fulgenci 
Sánchez es designa pel reconeixement mèdic dels mossos de Taradell (F13) que 
podria estar relacionat amb l’hospital de Taradell 

El Dr  Ballester** va estar metge titular des del maig de 1934 (F21), succeint al 
Dr  Escarda (1898-1934)35,36 (F22), fins al principi de la guerra (1936) (F11) 
en que va haver de marxar al front (MBV, DSB)  Tot i això, va gaudir de força 
permisos, que aprofitava per anar a Taradell a veure la família (MBV, DSB) i 
exercint de metge  Va passar una bona part de l’any 1937 (F13-F17) a Taradell i 
possiblement també el primer semestre de 1938, pel naixement d’un tercer fill al 
febrer de 1938 (DSB)  Tot i això, el Dr  Ballester va atendre refugiats de l’hospital 
(F14)  A Taradell també hi tenia consulta privada (F17, F23) 

**El Dr  Ballester va néixer a Sant Martí de Provençals (F21), Barcelona, el 25 de 
gener de 1900 (MBV, DSB)37  Part de la seva formació va passar per l’Hospital 
General de Catalunya (F17)  L’any 1925 es va llicenciar37 i va partir de Barcelona 
a bord d’un vaixell, exercint com a metge durant dos anys, que el va portar fins 
a Cuba i a Nova Orleans (MBV, DSB)  El 1931 es va fer membre del Sindicat 
de Metges de Catalunya38  El 1939 va estar al camp d’Argelers i empresonat del 
1939 al 1940  Posteriorment va exercir de metge a Benifallet i ja als anys 50 a 
Palamós (MBV, DSB)37, fins que es va jubilar  Va morir el 1971 (MBV, DSB)37 

Se suposa que el Dr  Francisco Pérez Llobet*** era el metge que atenia refugiats 
a l’hospital al principi de la seva instauració, al menys fins a principis de 1937, 
data a partir de la qual va marxar de Taradell per prestar els seus serveis a 
l’exèrcit nacional, retornant a Taradell després de la guerra (F12) 
***El Dr  Francisco Pérez Llobet va néixer el 10 de febrer de 1901 a Castelló de la 
Plana39 (F24)  Va treure la plaça de metge titular a Taradell, des d’abans del 18 
de juliol de 1936, succeint al Dr  Ballester, fins el 1942 (BSB) (F25)  Després 

Eva Casassas; Jacint Altimiras

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 243-258, ISSN: 0213-0718



251

va anar a viure i treballar a Malgrat de Mar (F26), on hi tenia un consultori40  Va 
morir en aquesta població del Maresme el 1962 (F24) 

No és conegut el nombre de refugiats que van passar per la TSG  Es va convenir 
assignar una capacitat màxima de vint internats a la TSG (ETSG)  Dins la TSG 
deurien haver espais o la planta baixa i el primer pis separats per gènere, els 
homes i les dones, com era habitual en aquella època  Els refugiats disposarien 
d’un llit amb matalàs, dos o quatre llençols, un o dos coixins i una o dues mantes9 

La mortalitat infantil entre els refugiats a Taradell, el 1937 va ser màxima, doncs 
van haver-hi dos naixements però hi van morir dos lactants  Mentre que el 1938, 
no hi va haver mortalitat infantil, doncs no va morir cap menor d’un any, tot i que 
en van néixer cinc 

Una dona de 18 anys va ser mare el 9 de novembre de 1938 i posteriorment 
el 27 de novembre va morir (F5)  Van transcórrer 18 dies després d’haver parit; 
però el morir per bronco-pneumònia doble no es considera una mort associada a 
l’embaràs ni directa ni indirecta sinó que és una causa accidental, incidental o no 
obstètrica i per tant no es considera mortalitat materna 

Taradell, com altres pobles d’Osona, formaven part de la zona controlada 
quirúrgicament per l’hospital de la Santa Creu de Vic43 

Des de 1937 a Vic hi havia un hospital de refugiats9,19 i un dispensari on se’ls 
atenia, del qual han trobat referències en les fitxes d’ingrés dels malalts i en 
altres documents i aquest fet ens porta a considerar que l’hospital de refugiats 
o bé es trobava dins de l’Hospital Comarcal (Hospital de la Santa Creu) en un 
espai habilitat per desenvolupar aquestes funcions probablement el Saits19, o 
bé funcionava com a annexa de l’Hospital Comarcal i per aquests motius el 
control administratiu dels malalts es trobava centralitzat  L’hospital de refugiats 
de Vic comptava amb un corpus propi, metges, amb el Dr  Joaquim F  Álvarez-
Nava, infermeres i personal auxiliar9  Les despeses de manteniment de l’hospital 
de refugiats de Vic, del seu personal sanitari i del dispensari corresponien a 
l’Ajuntament de Vic9 

Entre els diagnòstics de les malalties que sofriren els ingressats a l’hospital de 
refugiats de Vic s’hi troben la diftèria, la grip, la sarna, el tifus i la tuberculosi 
pulmonar9  També s’hi atenien parts9 

La xarxa d’Assistència Social a Osona (1936-1938) comptava amb hospitals 
a Centelles, Manlleu, Prats de Lluçanès i Sant Hipòlit de Voltregà i sanatoris al 
Brull i Tona27,44 

L’última gran onada de refugiats que va arribar a Vic va ser la de milers de 
persones que fugien cap a la frontera al davant de l’exèrcit nacional  Aquests 
només passaven per Vic formant llargues cues de gent, carregats amb tot el que 
s’havien pogut endur, se n’anaven camí de l’exili19 

Coneixent que el bàndol nacional va entrar a Vic l’1 de febrer i a Taradell el 2 
de febrer de 1939 (W4), seria plausible que la TSG funcionés com a hospital de 
refugiats ben bé fins el 1 o 2 de febrer del 1939  Quan les tropes d’en Franco van 
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entrar a Vic l’1 de febrer de 1939, ja només quedaven 4 o 5 ferits a l’hospital 
militar de Vic  La majoria ja havien marxat abans (W5) 

Tant bon punt finí la guerra deixà d’existir la condició de refugiat  Alguns refugiats 
van tornar als seus pobles d’origen i altres es van quedar als pobles d’acollida12,13  
Però la majoria va seguir després el camí de l’exèrcit republicà en retirada cap a 
França21 

EN L’ACTUALITAT

Actualment, la TSG forma part del patrimoni immoble de Taradell (W1)  Es troba 
en el nº 17 de l’avinguda del Montseny (Taradell) 

Agraïments

A tots els informants d’aquest treball  Arxiu del Col·legi de Metges de Barcelona 
(Sara Fajula)  Arxiu Comarcal d’Osona (Abel Rubió, Angelina Verdaguer)  Arxiu 
Fotogràfic de Taradell  Arxiu Municipal de Malgrat de Mar (Josep Maria Crosas)  
Associació de jubilats (Taradell)  Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Taradell)  
Biblioteca del Casino (Manresa)  Biblioteca Joan Triadú (Vic)  Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona)  Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona (Bernat Serdà)  
Fundació Vilademany (Taradell)  Grup de Recerca Local de Taradell -GRLT- 
(Míriam Martínez, Laia Miralpeix, Josep Miret)  Hospital Universitari de Vic  
Registre Civil de Malgrat de Mar  Registre Civil de Taradell (M Carme Seuma)  
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Marc Xifró, Àngels Gallegos)  Treball 
Social del Consorci Hospitalari de Vic (Montse, Tina) 

Informants

-Montserrat Ballester Vilassis (MBV)

-Josep Baucells i Reig (JBR)

-Família Blázquez Toribio (FBT) (Noemí Blázquez)

-Jacint Casassas i Creus (JCC), en Cinto de can Prunes o del molí

-Lluís Clot Riera (LCR)

-Montserrat Esquena Roquet (MES)

-Antoni Font Lleonart (AFL), el Ton de can Furriol

-Rosa Molist Clapera (RMC)

-Lolita Murtra Espi (DME)

-Maria Pagès Mateu (MPM)

-Antoni Pladevall i Font (APF)

-Carme Pladevall i Font (CPF)

Eva Casassas; Jacint Altimiras

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 243-258, ISSN: 0213-0718



253

-Lluís Reig Brussossa (LRB)

-Bernat Serdà i Bertran (BSB)

-David Serrador Ballester (DSB)

-Estadants actuals Torre Sant Genís (ETSG)

FONTS

F1  Contrato de comunidad de uso y comunidad de bienes entre los hermanos Don 
José, Don Daniel y Don Manuel Rovira Cuspinera, Doña Carmen Vilaró Puigrafagut y las 
hermanas Doña Montserrat y Doña Nuria Sagrera Peitx  1963 

F2  Registro Civil de Taradell  Defunciones  Tomo 17  1/9/1934 a 28/9/1938 

F3  Registro Civil de Taradell  Defunciones  Tomo 18  20/10/1938 a 9/2/1955 

F4  Plano dels edificis i terrenys del Bon Oreig, situats en l’Avinguda del Montseny 
(Taradell)  E 1:200  Agost de 1935 

F5  Registre Civil  Taradell  Secció de Naixements  Tom 22  Del 9 de novembre de 1936 
al 20 d’agost de 1941 

F6  Fitxes d’ingressats i d’altes de l’Hospital Comarcal de Vic (1936-1939) 

F7  Text mecanografiat on hi consten les retribucions del personal sanitari (1/04/1939) 

F8  Document  Jefatura Provincial Sanidad  Barcelona (1/12/1939) 

F9  Registre civil de naixements  Segle XIX  Sant Andreu de Llavaneres 

F10  Padró Municipal d’Habitants  Taradell, 1936 

F11  Guia mèdica de 1936 

F12  Instància del Dr  Pérez Llobet adreçada a l’alcalde Taradell (28/11/1939) 

F13  Sessió ordinària  Ajuntament de Taradell  (07/02/1937) 

F14  Volant de derivació del Dr  Ballester al Hospital Comarcal de Vic (06/04/1937) 

F15  Volant de derivació del Dr  Ballester al Hospital Comarcal de Vic (25/05/1937) 

F16  Volant de derivació del Dr  Ballester al Hospital Comarcal de Vic (31/08/1937) 

F17  Volant privat de derivació del Dr  Ballester al Hospital Comarcal de Vic (25/10/1937) 

F18  Llibretes de l’Orquestra Lluïsos 

F19  Testimonis escrits de Pere Codina en el llibre ‘’Història o resum de la vida d’un home 
de poble’’, de Pere Grañen en les ‘’Memòries de Pere Grañen’’, uns textos que conserva la 
família de Marcelina Serra 

F20  Volant de derivació del metge de Taradell a l’Hospital de la Santa Creu de Vic 
(06/04/1937) 

F21  Document sobre la petició per ocupar el càrrec de metge titular de Taradell per part 
del Dr  Joan Ballester (30/04/1934) 

F22  Document de renúncia del càrrec de metge titular de Taradell per part del Dr  Josep 
Escarda Senosiain (31/03/1934) 

F23  Expedient processal i expedient posterior del Dr  Joan Ballester Font 

F24  Registro Civil de Malgrat de Mar  Defunciones  1962 

F25  Guia mèdica de 1945 

F26  Arxiu Municipal de Malgrat de Mar 
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F27  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

F28  Col·lecció particular de fotografies de la família Serrador Ballester 

F29  Arxiu Fotogràfic de Taradell 

F30  Arxiu Molsosa  Arxiu Daniel Molsosa que va estar a Taradell entre 1951 i 1955  
Arxiu Fotogràfic de Taradell 
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La fotografia més antiga de la Torre Sant Genís (Hospital de refugiats)  Font: Arxiu Fotogràfic 
de Taradell  

La Torre Sant Genís, la segona casa a la dreta  Font: Fotografia cedida per 
Jordi Sarrate  Arxiu Fotogràfic de Taradell  

Les torres de l’avinguda Bon-Oreig, a la primera meitat dels anys cinquanta  
Font: Arxiu Molsosa  Arxiu Fotogràfic de Taradell  

Torre Sant Genís  L’Hospital de refugiats de la Guerra Civil a Taradell
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El Dr  Joan Ballester Font, 
quan estava de metge a 
Taradell  Font: Família Serrador 
Ballester (F28)  

El Dr  Joan Ballester Font 
(a l’esquerra) amb tota la 
família a la casa on vivia al 
carrer Francesc Macià nº 28 a 
Taradell (1937)  Font: Família 
Serrador Ballester (F28)  

A primer terme, el Dr  Francesc Pérez Llobet, 
amb el seu fill Salvador, a Malgrat de Mar, el 
1952  Fons d’Antoni Poch (F26)  

Domènec Vallmitjana Casals, 
conegut popularment com 
a “Mingo Poiós”, la primera 
persona que va morir a 
l’hospital de Taradell (W3)  

La Torre Sant Genís (Taradell) el 2018 
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ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA EN LA GUERRA CIVIL A LLEIDA:  
MEMÒRIA DEL SANATORI MENTAL D’OS DE BALAGUER

TORRES i PENELLA, Carme(1); TEJERO COSTA, Lorena Lourdes(2)  
(1) (RN, MsN, PhD, Universitat de Lleida  Associació Febe 
(2) (RN, MsN, PhD, Gestió de Serveis Sanitaris  Universitat de Lleida  Associació Febe 

RESUM: Es descriu el desplegament de l’atenció psiquiàtrica militar i civil a Lleida, 
durant la Guerra Civil espanyola, en el període que la sanitat depenia de la Generalitat de 
Catalunya  Així mateix,  s’analitza l’adaptació del Monestir-convent de les Avellanes en 
Sanatori Mental, pel que fa a  reformes, equipaments, i dotació de personal d’infermeria 
i de teràpia ocupacional 

Paraules clau: Guerra Civil; Memòria històrica; Psiquiatria de guerra; Infermeria 
psiquiàtrica; Teràpia ocupacional

RESUMEN: Se describe el desarrollo de la atención psiquiátrica militar y civil en Lleida 
durante la Guerra Civil española, en el periodo en que la sanidad dependía  de la 
Generalidad de Cataluña  Así mismo, se analiza la adaptación del Monasterio-convento 
de les Avellanes en Sanatorio Mental en cuanto a reformas, equipamientos, y dotación 
de personal de enfermería y de terapia ocupacional 

Palabras clave: Guerra Civil; Memoria histórica; Psiquiatría de guerra; Enfermería de 
Guerra; Terapia Ocupacional 

LA  PSIQUIATRIA DE PREGUERRA A LLEIDA 

La Lleida de preguerra no disposava d’un hospital psiquiàtric  Des del temps de 
la Mancomunitat i durant l’època de la dictadura de Primo de Rivera i després 
amb la República, s’enviaven els malalts mentals a l’Hospital Pere Mata de Reus 
i a Sant Boi de Llobregat  L’any 1933 hi havia 350 dements internats a Sant 
Boi de Llobregat, suposant una despesa de 360 000 pessetes l’any  Es pensà a 
construir un hospital psiquiàtric, però amb els fets d’octubre de 1934 quedaren 
en suspens  En 1935 la Comissaria de Lleida proposa al Governador General 
de Catalunya la conveniència d’aixecar de manera urgent el projectat Hospital 
psiquiàtric, amb el que atendre els 370 malalts acollits a Sant Boi  i Reus  Lleida 
continuava sent l’única capital que no tenia un establiment d’aquesta mena (1) 

LA  PSIQUIATRIA A CATALUNYA EN LA GUERRA CIVIL

A partir del 19 de juliol de 1936, a Catalunya tots els establiments psiquiàtrics, 
llevat de tres cases de salut, esdevenen asils públics i són posats sota la 
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dependència i la salvaguarda de la Generalitat de Catalunya  Dins de la 
Conselleria de Sanitat i d’Assistència Social es crea un òrgan especial per a 
l’assistència psiquiàtrica i la higiene mental, sota el nom d’Oficina de Serveis de 
Psiquiatria i d’Higiene Mental  A la vegada, i per tal de concretar el contingut de 
la reforma d’aquest tipus d’atenció al territori, el Conseller de Sanitat i Assistència 
Social, convoca una conferència que aplega tots els professionals representants 
d’institucions i organismes públics i privats que treballen en aquest àmbit per 
tal de deliberar i acordar les línies mestres d’actuació  Entre els nombrosos 
acords de tipus organitzatiu i de política assistencial de la psiquiatria i higiene 
mental, cal destacar el vot favorable per a la utilització d’infermeres en els 
serveis d’homes i fer obligatòria entre el personal auxiliar, la possessió del títol 
d’infermer psiquiàtric (2,3)  Queden palesos una vegada més, els requeriments 
en cures   d’infermeria, que no deixen d’incrementar-se des del temps de les 
infermeres formades per l’escola de la Mancomunitat, en què destacaren per 
la seva dedicació a l’educació sanitària de la població, com auxiliars de la lluita 
antituberculosa, lluita antivenèria i contra la mortalitat infantil entre altres (4)  
Ara però, es tracta de cures especialitzades per atendre els malalts mentals, 
importància reconeguda des de 1932 en què el Ministeri de Governació crea el 
títol de practicant o d’infermer i infermera psiquiàtrics, i esdevé oficial  la seva 
formació i títol en 1935 a Catalunya (5)   

LA SANITAT A LLEIDA EN LA GUERRA CIVIL.  L’ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA 
MILITAR 

Amb el Front d’Aragó, la situació geogràfica de Lleida esdevé estratègica,  la 
ciutat era la més gran i propera de la rereguarda, era pas obligat de militars 
i milicians que anaven i tornaven del front, una ciutat rebost i d’acollida de 
refugiats arribats d’altres indrets ocupats pels nacionals i una ciutat hospital  Als 
poc temps d’iniciar la Guerra Civil (GC), la ciutat disposava de vora 1800 llits 
parats en centres hospitalaris i d’assistència social confiscats per la Generalitat de 
Catalunya, destinats a malalts, ferits i refugiats de la població civil i la militar (6,7)  
Els centres de la Generalitat republicana existents a Lleida ciutat des de l’inici de 
la GC fins a l’abril de 1938 eren: L’Hospital Intercomarcal-Hospital Militar 1; La 
Casa Maternitat o d’Expòsits-Hospital Militar 2, també conegut com “El Base;  La 
Casa d’Acolliment-Hospital Militar 3; l’Hospital de Catalunya-Hospital militar 4; 
l’Hospital de la Creu Roja; El Dispensari Gota de Llet i Hospital Lluita antivenèria;  
Les Germanetes dels pobres-Casal del Vell i Alberg de refugiats  La Generalitat  
també incauta l’ex convent de les Avellanes a Os de Balaguer (Noguera), que fins 
aleshores era noviciat dels Germans Maristes, per acollir d’extrema urgència els 
interns del Manicomi d’Osca, just abans que aquesta ciutat caigués en mans de 
Franco (8,9)  El conjunt d’aquests centres d’atenció sanitària i socials  es coneixia 
com a “Hospitals de Lleida”  

Organitzada l’atenció psiquiàtrica militar al front d’Aragó, molts soldats eren 
traslladats als hospitals de la rereguarda de Lleida on, com que no disposaven 
d’una clínica psiquiàtrica, es barrejaven amb els altres malalts  Per aquest motiu, 

Carme Torres i Penella; Lorena Lourdes Tejero Costa

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 243-258, ISSN: 0213-0718



261

a partir del desembre de 1936 es comença a muntar la Clínica Psiquiàtrica 
Militar seguint el projecte del doctor Montserrat, que en fou el cap de servei  El 
doctor Santiago Montserrat era un jove psiquiatra format a Viena, centre aleshores 
d’influència del pensament psicològic i psiquiàtric mundial (10)  D’entrada, es 
creà una unitat psiquiàtrica de guerra amb 6 llits dins de l’Hospital de Catalunya, 
ubicat al Col·legi dels Maristes per atendre als milicians i militars del front d’Aragó 
i paral·lelament s’obrí com a dispensari i clínica pels refugiats, els reclutes i la 
població civil (11) 

L’HOSPITAL DE CATALUNYA

“Els Maristes”, com se’l coneixia, era un edifici per a ús educatiu, fou  acabat 
de construir el 1906 i ampliat la dècada dels 20.  Adaptat com hospital en la GC, 
tenia una capacitat de 400 llits, 360 dels quals eren ocupats el gener de 1937, 
la despesa diària en concepte d’alimentació i carbó per a calefacció i cuina era de 
1 134,50 pessetes (12)  L’equip sanitari el formava, 11 metges, 55 infermeres, 
1 practicant i 3 infermers  La despesa en nòmines el març de 1937 del personal 
d’administració, porteria, serveis de cuina, rober, rentador, neteja, minyona, 
barber, alumnes interns, infermeres i practicant era 27 766 pessetes (13)   Els 
metges cobraven un sou de 500 pessetes, les infermeres de 200 pessetes, els 
practicants de 350, i els infermers oscil·lava entre 200 i 300 pessetes  

A causa de la pressió cada cop més forta de treball en l’Hospital de Catalunya i la 
necessitat d’un  departament  independent i adequat al tipus de malalt mental,  
el doctor Montserrat comptà per a la Clínica psiquiàtrica, els espais del Pavelló 
nou dels jesuïtes, que es trobava davant de l’Hospital de Catalunya, vora el riu  

PAVELLÓ NOU DELS JESUÏTES.  CLÍNICA PSIQUIÀTRICA MILITAR

Es tracta d’un edifici construït el 1928 per la Companyia de Jesús quan retornà 
a Lleida en 1925 després d’un segle i mig d’expulsió  Coneguda per la Casa de 
Cristo Rey, entre altres activitats era la Casa d’Exercicis dels jesuïtes   L’edifici va 
desaparèixer a causa del creixement  urbanístic viscut els anys setanta  (14,15) 

Convertit en clínica psiquiàtrica militar durant la GC, disposava de tres plantes 
amb 85 llits: la planta baixa, amb 16 llits destinada a malalts amb psicosis greus, 
reaccions psicopàtiques violentes i estat crepuscular, i en una zona d’aïllament hi 
havia 4 llits d’aïllament   La primera planta, amb 38 llits destinats a observació, 
hi havia els malalts amb atacs (epilèptics, histèrics, etc ), els presumptes 
simuladors i tots aquells que havien d’estar en observació; per últim, la segona 
planta, amb 27 llits, destinada a malalts que necessitaven poca observació  

El personal sanitari a càrrec de la clínica constava d’un practicant psiquiàtric; 3 
infermers psiquiàtrics i 5 infermeres  L’atenció psiquiàtrica als interns seguia un 
protocol que abastava  les activitats  que s’havien de dur a terme des de l’ingrés 
a l’alta   

Atenció psiquiàtrica en la Guerra Civil a Lleida: Memòria del Sanatori Mental d’Os de Balaguer
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En el decurs d’onze mesos, entre el desembre de 1936 i l’octubre de 1937, es 
van atendre 927 pacients a la clínica, la majoria milicians i militars que arribaven 
directament del front amb ambulàncies, autovies, trens sanitaris, automòbils, 
etc ; els segueixen en nombre, els homes dels Tribunals Mèdics Militars i de les 
Caixes de Reclutes de les comarques de Lleida i Osca; i en menor percentatge, 
els malalts civils visitats entre els mesos de desembre del 36 i l’agost del 37, 
que eren vora un deu per cent, això és, poc més d’un centenar   Els diagnòstics 
en nombre d’importància corresponents als 800 primers casos, segons la 
classificació de Kraepelin, eran: un 30% corresponen a reaccions psicògenes, un 
25% a psicopaties, un 25% a oligofrènies i un 10% a epilèpsia  El 10% restant, 
a diversos diagnòstics, entre els quals destaquen en nombre els casos foscos que 
inclouen els simuladors  L’atenció de la Clínica es posa a disposició de la resta 
d’hospitals de Lleida perquè els enviessin els malalts d’aquesta especialitat  Va 
estar en guerra, quan la població civil de Lleida, per primera vegada, disposava de 
serveis psiquiàtrics, en connexió també amb el Sanatori Mental de les Avellanes  
(16)

Un dels infermers psiquiàtrics de la clínica, fou Baldomer Gràcia i Cardús, que 
arribà a Lleida el 16 de març de 1937 reclamat pel seu amic el doctor Montserrat 
i que treballà amb ell a la clínica fins al gener de 1938  Gràcies al seu diari 
de guerra coneixem el testimoni directe de l’activitat d’infermer psiquiàtric, a 
l’arribar, atén els malalts  a Hospital de Catalunya, després, ajuda a muntar 
la clínica, aplica tractaments farmacològics als malalts, n’observa la conducta, 
és responsable amb l’ajut de 3 auxiliars infermeres d’una sala de 29 malalts, 
feia històries clíniques, aplica corrents faràdiques, fa proves psicològiques, i 
estadístiques  És un infermer que es pren el treball seriosament i incansable  
El gener de 1938 el destinen com a portalliteres al front del Segre, on descriu 
situacions sanitàries caòtiques, fa cures de molta complexitat a soldats en estat 
crític, amb recursos molt precaris i en situacions molt perilloses  A les Puelles, 
cau presoner i és portat al camp de concentració de Burgo de Osma, d’on en surt 
el 18 de juliol de 1939 per tornar a Barcelona primer a la Model i per estar plena 
de gom a gom, el traslladen al Poble Nou, al Cànem una antiga fàbrica habilitada 
com a presó d’on en surt el 24 de juliol ja en llibertat  Després de 40 anys de 
tenir guardat el seu diari de guerra, Baldomer, pintor i dibuixant remarcable, 
decidí publicar-lo el 1982 (17)  

Es pot concloure doncs, que la Clínica Psiquiàtrica Militar de Lleida funcionà 
eficaçment tant en la seva organització com en l’atenció mèdica i d’infermeria  

DE MONESTIR A SANATORI MENTAL “LES AVELLANES” D’OS DE BALAGUER

El Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes data del 1166, fundat 
gràcies als comtes d’Urgell i els religiosos premonstratesos  Fou triat per la 
dinastia comtal dels Urgell com a lloc de sepultura  El Monestir quedà abandonat 
alguns períodes: mitjans del segle XVI i principi del XVIII Al final del XVIII foren 
expulsats els religiosos començant així la seva decadència  El desastre arribà el 
1906, en aquest any, el banquer Agustí Santesmases propietari del monestir des 
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de 1894 veient que podria fer negoci amb els seus tresors artístics, va vendre els 
sarcòfags en què es trobaven les restes dels comtes d’Urgell per 15 000 pessetes 
(18)  El 2017, es commemorà els 50 anys del retorn de les restes dels comtes 
d’Urgell al Monestir  donant compliment a la voluntat comtal (19)  Els sarcòfags 
però resten al Museu The  Cloisters de Nova York, actual propietari  Des de fa 
uns mesos, es troben en fase de digitalització per a retornar-los al Monestir en 
reproducció 3D (20) 

 La Sra  Santesmases, l’any 1910 arrendava el Monestir als Germans Maristes 
i al cap de poc els hi va vendre  Amb l’arribada dels Maristes retorna la vida 
al Monestir i s’encarreguen d’apariar-lo interinament i l’any 1933 començaren 
les obres de restauració. Malauradament els minsos mitjans econòmics i les 
circumstàncies polítiques obligaren anar a poc a poc (21)   En esclatar la Guerra 
Civil, els Maristes que hi havia al convent hagueren d’abandonar-lo quan va 
ser requisat per instal·lar-hi un hospital de sang  Però en quedar el Manicomi 
d’Osca enmig del front de batalla, els interns foren acollits per les autoritats de 
la República i traslladats cap al convent de les Avellanes  El centre doncs, es 
convertí en un sanatori mental i com a tal funcionà fins al 6 d’abril de 1938, dia 
que les forces franquistes arribaren al convent (22)  

FUNCIONAMENT COM A SANATORI MENTAL 

Els primers 68 malalts (49 homes i 19 dones) procedents del manicomi d’Osca 
arribaren al sanatori el 17 de setembre de 1936  El dia 25 del mateix mes n’hi 
arriben 21 malalts més (13 homes i 8 dones) de la zona ocupada del territori 
d’Aragó (23)  

La classificació diagnòstica de 93 dels malalts ingressats del segon semestre de 
1936 (de setembre a desembre): Psicosis endògenes 71 (52 homes i 19 dones); 
Reaccions psicògenes 6 ( 2 homes i 4 dones); Reaccions psicopàtiques 13 ( 9 
homes i 4 dones); Alcoholisme 2 homes; Toxicomanies 1 home (24)  

 El gener de 1937 hi havia en aquest centre 117 malalts: 86 procedents del 
sanatori d’Osca, 25 de la Casa d’Acolliment de Lleida, i 5 d’altres poblacions, 
a més de 23 empleats; en total, 140 persones  Les despeses generades en 
alimentació dels malalts interns i els empleats era d’11 000 pessetes en el 
mateix mes (25)  

 Entre febrer i abril de 1937, ingressen 82 refugiats entre homes i dones i 12 
malalts, i el mes de maig  procedent de centres de Lleida 12 malalts (7 homes 
i 5 dones) (26)  El pressupost de farmàcia el 15 de juny de 1937, en concepte 
d’adquisició de substàncies medicamentoses, reposició de material desgastat, 
adquisició d’específics i material era de 1800 pessetes (27)  
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MEMÒRIA DEL METGE DIRECTOR DEL SANATORI MENTAL

El Dr  A  Peña (AP), director del nou Sanatori Mental, exposa en la memòria 
adreçada al Comissari delegat de la Generalitat a Lleida del  dia 30 de juliol de 
1937, el procés de les gestions, demandes i reclamacions fetes des de l’octubre 
de 1936 per a portar a terme les adaptacions indispensables d’habitabilitat del 
Monestir-convent a Sanatori mental, a les necessitats d’atenció dels interns, 
que veia augmentar el seu nombre amb el pas del temps: de 68 malalts al 
començament de la guerra a 180 el juliol de 1937, (28)  

Referent a les instal·lacions físiques, li recorda el dictamen del 7 d’octubre de 
1936 de l’aparellador sobre la instal·lació urgent d’equipaments per a la higiene 
dels interns:  

“1er   Que amb data del 7 d’Octubre del 1936 i amb ordre d’aquesta 
Comissaria s’envia un aparellador per tal de que recollint el parer del personal 
facultatiu, proposés les obres que fossin factibles, el qual fa un dictamen en 
el que amb caràcter urgent demana:

a  Un departament de banys per a dones i compost de tres banyeres i 
tres dutxes 

b  Un departament de banys per a homes i compost per tres banyeres 
i quatre dutxes”  (AP)

El mes de novembre 1936, es ratifica l’aplicació de les instal·lacions d’higiene i 
d’elements de seguretat per part del responsable de Sanitat a Lleida Dr  Blàvia,  
i del Delegat especial de la Generalitat als Serveis de Psiquiatria de Catalunya,  
Dr  Salvador Vives:

“2on  Que a mitjans del mes de novembre darrer, es personaren en aquest 
Establiment, el Comissari accidental Josep Soler, l’Inspector Intercomarcal 
de Sanitat Dr  Blàvia i el Delegat especial de la Generalitat als Serveis de 
Psiquiatria de Catalunya Dr  Salvador Vives  Entre altres acords relacionats 
amb la marxa general de l’Establiment i que es consideraren d’una immediata 
aplicació figuren:

a  L’instal·lació dels departaments de banys, ja mentats en l’apartat 
anterior 

b  L’instal·lació d’un filat metàl·lic de protecció en el pati corresponent 
a homes 

c  L’adequada protecció a les finestres dels departament habilitats par 
a malalts”  (AP)

El mes de desembre de 1936, el responsable de Sanitat Sr  Blàvia, juntament 
amb l’arquitecte i aparelladors proposen novament els equipaments d’higiene i 
de seguretat, i a més l’habilitació d’un pati  pels interns i la instal·lació de fluid 
elèctric i de telèfon:  

“3er  Que en el 22 de Desembre passat i per a resoldre definitivament 
l’habilitació d’aquest Sanatori, es personaren en aquest Establiment 
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l’esmentat Dr  Blàvia, l’arquitecte Sr  Florensa i els aparelladors Gavalda i 
Ribelles  Les reformes que proposaren foren:

a  Instal·lar l’esmentat filat de protecció al pati d’homes 
b  L’ instal·lació de cinc departaments de waters i quatre de banys (de 

dos a tres banyeres en cada ú)
c  Habilitar un pati adjacent a l’anterior i protegir-lo degudament 
d  La confecció de finestres de protecció tipus Clínica Mental de 

Gramanet del Besós 
e  L’aportació de fluid elèctric des del poble més pròxim 
f  Instal·lar un telèfon” (AP)

El febrer de 1937, s’assabenta el centre que el projecte de reforma és denegat:

“La resolució d’aquest projecte, després de diverses dilacions, no es va 
conèixer fins a primers de Febrer d’enguany en que se’ns va comunicar que 
havia estat denegat ”(AP)

El març de 1937, es refà el projecte de pressupost a la baixa per part de 
l’arquitecte i l’aparellador  La gran necessitat però els porta a habilitar, fora de 
pressupost, una part dels equipaments d’higiene i dues cel·les d’aïllament:

 “4rt  Pel mes de març tornaren els esmentats aparelladors per tal de 
fer un projecte de pressupost més reduït  Com sigui que fins a la data no 
se’ns ha comunicat la sort que ha corregut aquest nou projecte de pressupost 
no sabem si encara està pendent de resolució 
 5é  Que en l’actualitat i a part tot pressupost s’han pogut habilitar tres 
departaments de waters dels ja projectats per l’arquitecte Sr  Florensa a més 
de dos cel·les d’aïllament”  (AP)

El juliol de 1937, posa en coneixement, les cada vegada més grans necessitats 
que es tenen per atendre com cal als interns, ara, en nombre de 180  Exposa 
l’estat que es troba l’Establiment de falta de personal idoni; manca d’espais: patis, 
banys i celles d’aïllament; manca d’electricitat, telèfon i elements de seguretat  
Per la qual cosa, demana: augment de personal; que s’aprovin els pressupostos 
de les obres previstes; la instal·lació de la línia d’electricitat i el telèfon: 

“Com sigui que les necessitats d’aquest Establiment són cada dia més 
imperioses degut a l’augment incessant de la població nosocomial (de 69 
malalts al començament a 180 en l’actualitat) i que a part les obres ja 
esmentades, no s’ha fet res més per a que aquest establiment pogués verificar 
el seu comès i que en l’actualitat el verifica sota les següents condicions: 

a  Falta de personal idoni 

b  Per manca de patis (sols existeix un pati per a dones i un per a homes) 
no es pot fer una separació diürna entre malalts agitats i tranquils 
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c  Degut a no tenir cap departament de banys permanents i tenir solament 
dues cel·les d’aïllament, hem de consentir que alguns malalts estiguin 
cada dia més agitats i sense esperança d’una millora mental, a part 
dels conflictes que d’això es poden derivar 

d  Per ésser el fluid elèctric subministrat per un motor d’olis pesats i dues 
turbines i no havent-hi una persona tècnica en aquesta matèria, resulta 
que aquest servei es verifica amb molta irregularitat (actualment fa 
deu dies que estem privats de llum elèctrica) amb els consegüents 
trastorns 

e  En casos d’urgència hem d’anar a telefonar al poble més pròxim (el 
qual dista 4 km ) ocorrent, quan el cotxe del Sanatori està prestant 
algun servei, que hem d’anar-hi a peu o en bicicleta 

f  A més de tots aquests inconvenients, hi ha el de que els patis estan 
sense protegir, així com les finestres i els balcons”  (AP)

Conclou la memòria insistint en l’augment de personal; que s’aprovin els 
pressupostos de les obres previstes; la instal·lació de la línia d’electricitat i de 
telèfon: 

“Per tot l’exposat, si es vol que aquest Sanatori faci una labor eficient, el que 
subscriu demana,
1r  Augment de personal que en relació a part, exposa 
2n  Aprovació del Pressupost elaborat pel departament d’Arquitectura 
3r  Instal·lació de la línia que ens subministri el fluid elèctric 
4rt  Instal·lació de telèfon  (AP)

Signat: A  Peña  Os de Balaguer  (Sanatori Mental) 30 de juliol de 1937 

L’Agost de 1937 al Sanatori se’n comptaven 183 de malalts i dements procedents 
d’Osca, l’Institut Mental de Barcelona i Lleida  Sembla que les reformes 
progressaren, atès  un informe, d’aquesta data, enviat des de Lleida a l’Oficina 
Reguladora de Serveis d’Assistència Social de Catalunya, que valora també la 
possibilitat de poder-ne acollir fins a un nombre de 450 interns, afegint que sí es 
donés el cas, hi mancarien encara 225 llits i caldria fer algunes obres d’adaptació 
i equipament d’acord amb les característiques dels interns  Calia preveure el 
fet de tenir separats els dements (29)  Les despeses d’aquest mes d’agost al 
Sanatori en personal eren de 5 414, 60 pessetes, i les despeses totals: amb 
les nòmines de personal, les generals, els queviures, l’explotació de la granja, el 
material per a obres i els imprevistos era de  53 739,85 pessetes (30) 

Pel que fa a l’augment de personal a què es refereix l’adjunt a la memòria (31), 
el Dr  Peña comença exposant l’organització de l’Establiment, que consta d’un 
departament d’homes i un altre de dones, amb 4 sales i 1 compartiment per 
agitats per a cada departament  Els malalts són classificats de: sociables; poc 
sociables; tranquils; gatosos (bruts) i agitats  El personal adscrit al departament 
d’homes amb 101 interns, és de 2 infermers psiquiàtrics, de 6 a 21 hores; 2 
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infermers auxiliars amb el mateix horari i 1 infermer de nit de 21 a 6 hores  El 
personal adscrit al departament de dones amb 74 internes, és de 2 infermeres 
psiquiàtriques amb horari de 6 a 21 hores; 2 infermeres auxiliars; 1 infermera 
al safareig i menjador; 1 infermera al cosidor i menjador, amb el mateix horari; 
i 1 infermer de nit, de 9 a 6 hores; 1 practicant que a la vegada és auxiliar de 
farmàcia  

Considera la xifra d’infermers molt reduïda en comparació amb les normes vigents 
en establiments similars i que per la feina a desenvolupar en aquest, proposa 
augmentar i reorganitzar el personal  D’altra banda, el doctor Peña destaca 
la importància de la Teràpia Ocupacional en el tractament de les afeccions 
mentals  Considera que caldria augmentar el personal d’oficis dels diferents 
departaments del sanatori (cuina, cosidor, safareig, feines de la casa, paleta, 
granja i camp) i incorporar-hi un mecànic electricista, un fuster i tres brigades per 
a feines agrícoles  Tots ells podrien tenir a càrrec un grup de malalts, d’aquesta 
forma, argumenta, podrien beneficiar-se d’ocupació molts més malalts, que fins 
aleshores eren una minoria  

La resta de malalts que no podien gaudir d’aquesta concepció moderna romanien 
inactius, amb el consegüent perjudici per a la seva malaltia  El més interessant, 
és l’exigència requerida de nocions d’infermer psiquiatre a aquest  personal 
d’oficis, i que en cas de no tenir-les, els hi serien donades al sanatori per part del 
personal facultatiu  El Dr  Peña, fa la següent proposta (Taula 1) de reorganització 
i nou personal d’infermeria i del personal d’oficis per a la Teràpia Ocupacional per 
a cada departament, en funció del nombre d’interns 

Comparant la proposta de personal demanada pel doctor Peña en la memòria 
de juliol de 1937 (Taula1), amb el personal en nòmina del Sanatori del mes 
de gener de 1938 (32), (Document 1) es pot valorar que no aconseguí tot el 
personal sol·licitat  En  nomina, no hi figuren les 4 infermeres auxiliars,  el  
mecànic electricista i el fuster (32 ) 

D’altra banda, si es compara el sou mensual del personal sanitari del Sanatori 
amb el de la resta de centres dels “Hospitals de Lleida” com poden ser el del 
Casal del Vell o de l’Hospital Intercomarcal, es pot descobrir que el del Sanatori 
cobren menys de la meitat:  el metge 300 pessetes, el practicant 210, els 
infermers de 210 a 300, i les infermeres de 90 a 180  Mentre que al Casal del 
Vell i a l’Intercomarcal, el metge cobra 700 pessetes,  i el practicant, la infermera 
i l’infermer entre 416 a 458 pessetes (33, 34)  

No sorprèn doncs, que el Dr  Peña, a mig juny, hagués presentat una proposta de 
personal i de pressupost en sous trimestral (de juliol a setembre), que no consta 
en la seva memòria,  intentant equiparar el sou dels sanitaris del Sanatori, amb 
la resta de centres dels Hospitals de Lleida  El sou mensual del metge és de 
700 pessetes, el practicant  400, l’infermer  350 i  250 la infermera (35)  La 
diferencia de sou a la baixa de la infermera,  comparada amb el de l’infermer, no 
era per raons acadèmiques, sinó per qüestions de gènere  
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Quan les tropes de Franco ocuparen el sanatori a l’abril del 38, els malalts tornaren 
als centres de procedència, principalment al psiquiàtric d’Osca i als hospitals de 
Lleida  Durant un temps, el centre actuà com a hospital de campanya franquista  

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

La Generalitat de Catalunya creà un sistema sanitari  de guerra compartit amb 
el de la població civil  Els resultats de la política sanitària d’atenció psiquiàtrica 
en guerra de la Generalitat de Catalunya a Lleida, confirma la proclama feta pel 
Delegat especial de la Generalitat als Serveis de Psiquiatria de Catalunya doctor 
Vives: “a Catalunya cap malalt mental no s’ha hagut de quedar al carrer quan ha 
tingut necessitat de ser hospitalitzat durant aquest temps de guerra i de revolució, 
cosa que no succeïa pas abans del 19 de juliol”(36), ja que ha estat en guerra, 
quan per primera vegada la població de Lleida disposà d’atenció psiquiàtrica  
Amb la seva afirmació, a la vegada, desfà l’equivoc al temor imperant en la 
població, que els horrors bèl·lics tant en el camp de batalla com en les ciutats, 
havien incrementat el  nombre de folls, i per consegüent, que aquest estat de 
coses agreujava unes hospitalitzacions en principi deficitàries (37) 

És també en guerra, quan queden palesos els requeriments en cures d’infermeria 
especialitzada en psiquiatria per part de les infermeres a tenir cura en els serveis 
d’homes  Atenció que es té constància diferenciada en  les Constitucions de 
l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona de 1756,  amb les obligacions 
de Lo  Pare,  y Mare de la Bojeria, Lo Pare als  Boigs i  la Mare à las Bojas (38), 
com així anomenaven als responsables de les sales d’homes i de dones segons 
aquestes Constitucions (39) 

La memòria del doctor Peña, és reflex d’un professional lluitador, rigorós i amb 
voluntat de donar una assistència i docència de qualitat i especialitzada  Es 
passà mitja guerra demanant reformes, equipaments i personal per tal de millorar 
el benestar general dels interns (malalts i refugiats), centrant la seva atenció, 
en cobrir les necessitats més bàsiques quant a mesures d’higiene, seguretat i 
comunicació, així com les de lleure i treball com a elements terapèutics   A pesar 
del temps convuls de guerra, i les traves pel bon funcionament del Sanatori 
mental, l’ideari d’atenció als interns era molt avançat  Els requeriments en 
professionals d’infermeria especialitzats en psiquiatria, i la teràpia ocupacional 
com a factor fonamental en el tractament dels malalts mentals, en son testimoni 
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Dep. 
MALALTS/
MALALTES

PERSONAL  actual PROPOSTA de Personal  i reor-
ganització + T. Ocupacional

H

O

M

E

S

D

O

N

E

S

Total: 101
Sala 1: 30 sociables
            10  poc  “
Sala 2:  12  poc  “
Sala 3: 23 tranquils
Sala 4: 25 gatosos
              (bruts)

Celles: 1 agitat

Total: 74
Sala 1: 25 sociables
             11 poc   “
Sala 2: 15 tranquils
Sala 3: 12 poc   “
Sala 4: 16 gatoses
               (brutes)
Cel·les:  6 agitades

  
        

Total  en sales

2 infermers psi.
2    “   auxiliars
De 6 a 21 h.

1 infermer nit
De 6 a 21 h 

Total en sales: 
2 infermers psi.
2  infermeres:     
safareig, cosidor  i 
menjador
De 6 a 21 h
1 infermer nit
De 6 a 21 h
1 practicant
auxiliar de 
farmàcia

Sala 1: 1 infermer psiquiàtric
             1   “           auxiliar
Sala 2: 1 infermer psiquiàtric
Sala 3: 1 infermer psiquiàtric
Sala 4: 1 infermer psiquiàtric
             2   “          auxiliars
1 infermer de nit
Teràpia ocupacional:
1 mecànic – electricista*

1 fuster*; 3 caps de brigada
 agrícoles*. 
*Nocions d’infermer psiquià-
tric

Sala 1: 1 infermera psiquiàtrica
             1     “         auxiliar
Sala 2: 1 infermera psiquiàtrica 
Sala 3: 1 infermera psiquiàtrica
             1 infermera auxiliar
Sala 4: 1 infermera psiquiàtrica 
             1 infermera auxiliar 
 1 infermer cel·les aïllament, 
infermeria, i responsable dep.
Teràpia Ocupacional:
1 infermera  malaltes safareig 
1   “              “          cosidor

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del Sanatori Mental d’Os de 
Balaguer 1937. Signatura 9918. Arxiu de la Diputació de Lleida (ADPL).

Taula 1. Sanatori Mental. Malalts i malaltes, personal actual, proposta de personal d’in-
fermeria, reorganització,  personal d’oficis per a Teràpia ocupacional.
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EL CARDIÒLEG JOSEP FABRÉ I TERSOL (1904-1981)

SIMÓN-TOR, José Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, José Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, 
Guillermo L ; SIMÓN-CASTELLVÍ, Sara Isabel; SIMÓN-CASTELLVÍ, Cristina José; 
PERTEJO-FERNÁNDEZ, Esteban

RESUM: Dades biogràfiques sobre el doctor Josep Fabré i Tersol, i descripció del primer 
cas, descobert per ell, de la síndrome d’obliteració dels troncs supraaòrtics (síndrome de 
Martorell- Fabré)  Extensa referència a la penya del Guinea, de la qual va ser cofundador 

Paraules clau: Martorell i Fabré, troncs supraaòrtics, Takayasu, penya del Guinea, 
Marañón, Oriol-Anguera 

RESUMEN: Datos biográficos sobre el Dr  José Fabré-Tersol y descripción del primer caso, 
descubierto por él, de síndrome de obliteración de los troncos supraaórticos (síndrome 
de Martorell i Fabré)  Extensa referencia a la peña del Guinea, de la que fue cofundador 

Palabras clave: Martorell i Fabré, troncos supraaórticos, Takayasu, peña Guinea, 
Marañón, Oriol-Anguera 

Hi ha un quadre clínic conegut a tot el món, entre la literatura mèdica, amb 
el nom de síndrome de Martorell i Fabré  Doncs bé, en l’actualitat molts pocs 
metges saben qui era Fabré  Aquesta comunicació té per finalitat evitar que la 
figura del Dr  Fabré romangui desconeguda 

NAIXEMENT I ESTUDIS 

José Fabré Tersol va néixer a la botiga dels seus pares a Barcelona, al carrer dels 
Safareigs, 11 (Sants), la matinada del  13 de maig de 1904, sent el seu pare 
Pedro Fabré Gurri i la seva mare Vicenta Tersol Mauri  El pare era, igual que el 
seu germà José Fabré Gurri, comerciant de peix fresc i marisc  Tots dos posseïen 
la seva casella al mercat del Born 

Els seus avis paterns van ser Jaime Fabré Miquel i Leonor Gurri Calero, tots 
dos de Barcelona  Els seus avis materns eren Juan Tersol, de Barcelona, i Tecla 
Mauri Pijoan, de Tarragona  Va ser inscrit a la parròquia corresponent com a José 
Vicente y Pedro Fabré Tersol 

Va estudiar el batxillerat a l’anomenat, aleshores, Instituto General y Técnico 
de Barcelona (1915-1921), del qual era director D  Tomás Escriche y Mieg 
(catedràtic de Física i Química) i secretari D  Aurelio López Vidaur (catedràtic 
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d’Agricultura )  Se li va expedir el corresponent títol de Batxiller, signat per 
l’Excm  Sr  Marquès de Carulla, el 10 de novembre de 1921  Va estudiar la 
carrera de Medicina, segons el llavors anomenat Pla Modern, a la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona 

El primer any de carrera (1922-1923) va cursar les assignatures següents:   
Complements de Física General; Complements de Química General; Mineralogia 
i Botànica   

Les assignatures cursades el segon any (1923-1924) van ser les següents:  
Biologial; Anatomia 1r ; Histologia i Histoquímical; Tècnica Anatòmica 1r 

De les 28 assignatures cursades, va obtenir la qualificació de notable en 13 
i la d’excel·lent amb premi (matrícula d’honor) en tres: Anatomia Patològical; 
Pediatrial; Otorinolaringologia  Va acabar la carrera el 1930, i se li va expedir el 
títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia, el 28 de març de 1932  Aquest títol va 
ser registrat en el foli 148 núm  1768 del llibre corresponent del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona i la seva Província en la data que es va col·legiar (7 
octubre de 1932) amb el núm  1314-1144  També va aprovar amb excel·lent 
els tres Exercicis de Grau de Llicenciat (11 de juliol de 1943) 

Pel que fa a les assignatures de doctorat, va aprovar la d’Urologia el 1944 i les 
d’Electroradiologia, Medicina Colonial i Tècnica Quirúrgica el 1949  Va preparar 
una tesi doctoral sobre arítmies cardíaques, però no la va arribar a presentar  

Quan era estudiant de Medicina residia al carrer Balboa s/n, 1r 2a  Un any abans 
d’acabar la carrera, el 1929, va passar a residir al passeig de la Font d’en Fargas, 
33-torre 

Va exercir primer la medicina general, amb domicili professional al carrer 
Espasería, núm  1 (Tel 20424)   El 1932 va entrar com a metge ajudant voluntari a 
la Clínica Mèdica  A (Dr  Agustí Pedro i Pons), i es va interessar, amb preferència, 
per les malalties de l’aparell circulatori  Amb la finalitat de perfeccionar els 
coneixements d’aquesta especialitat i especialment els d’electrocardiografia, va 
assistir, entre d’altres, als cursets i les conferències del Dr  Durán Arrom 

EL DOCTOR FABRÉ DURANT LA GUERRA CIVIL

La vida del Dr  Fabré durant la Guerra Civil (1936-1939) es pot dividir en tres 
parts: 

1  Període de l’Hospital Clínic  Després de fracassar a Barcelona la rebel·lió 
militar del 19 de juliol de 1936, el dia 21 del mateix mes es va reincorporar 
a la Clínica Universitària del Dr  Agustín Pedro i Pons  Va ser proveït d’una 
targeta amb les inscripcions següents: “CIRCULACIÓ PER L’INTERIOR DE 
L’HOSPITAL, Dr  JOSEP FABRE, SALA Dr  P  PONS”, i amb dos segells de 
color vermell, un amb “Hospital Clínico de Barcelona, Administración” i, un 
altre, amb “Hospital Clínico-S U P  Químicos  Comité de Control”, sense cap 
data ni signatura   El 17 de març de 1937 el Consell del Transport de la 
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Conselleria de Serveis Públics de  la Generalitat de Catalunya li va concedir 
la Targeta de Conducció núm  07701, que l’autoritzava per conduir el vehicle 
classe Turismo (sic), marca Austin número B 63758, amb la finalitat que 
pogués dur a terme la función de Médico (sic) 

2  Període de la Creu Roja  El 7 d’abril de 1937 va començar a prestar 
serveis com a tinent-metge a la Brigada Sanitària núm  1 (coronel: Mario 
A  Domènech de Rico) de la Creu Roja Espanyola a Barcelona  A l’agost de 
1937 va ser destinat a ocupar-se de les d’ambulàncies sanitàries de la creu 
Roja, al carrer Roger de Llúria —segons explicava el Dr  Fabré—, al costat 
del palauet de la cantonada del carrer Mallorca, on havia estat traslladat 
l’“Instituto de Segunda Enseñanza Balmes” (actualment, seu de la Delegació 
del Govern a Catalunya) 

3  Període de Sanitat Militar  A l’agost de 1938 va ser cridat a files com a 
soldat de lleva de 1925  Trobant-se classificat apte per a Serveis Auxiliars, 
va ser destinat a la Compañía de Asistencia y Recuperación del Tercer 
Centro de Instrucción y Reserva de Sanidad Militar, i va passar a prestar els 
seus serveis com a sanitari metge a l’Hospital Militar Base (passeig de Sant 
Gervasi, 23) de l’Agrupació d’Hospitals Militars  

4  A primers d’agost de 1938 va ser destinat, en comissió de servei, a Olot 
(Girona), a fi de prestar els seus serveis com a sanitari metge al personal 
de les Brigades Internacionals concentrades en aquesta plaça  Quan les 
Brigades, davant l’avanç de les tropes enemigues, a principis de febrer de 
1939, van passar la frontera francesa, el Dr  Fabré va tornar a Barcelona i es 
presentà a les noves autoritats de sanitat militar  

Amb data 22 de març de 1939, la Comissión Clasificadora de Prisioneros y 
Presentados (Auditoria de Guerra de la 4a Regió Militar) li va estendre el 
document que acreditava que havia estat alliberat  Després de la Guerra Civil, 
tant l’Assemblea Provincial de la Creu Roja Espanyola (12 de març de 1939) 
com el Col·legi Oficial de Metges de la Província de Barcelona (07 de juny de 
1940), el van declarar depurat sense sanció 

SOBRE LA VIDA DEL DR. FABRÉ I TERSOL DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL 

En acabar la Guerra Civil (1936-1939), el Dr  Pedro i Pons va encarregar al Dr  
Joan Gibert i Queraltó la creació d’un Dispensari o Departament de Circulatori, 
en el qual el primer que va incorporar, atesa la seva experiència, va ser el Dr  
Fabré i Tersol 

Quan a mitjan 1943, el Dr  Joan Gibert i Queraltó va anar a ocupar una càtedra 
de la Universitat de Saragossa, el Dr  Josep Fabré i Tersol va ser el designat per al 
càrrec de cap del Departament de Circulatori (de Cardiologia a partir de 1955) 
de la Clínica Universitària del prof  A  Pedro i Pons, en el qual van prestar servei 
els metges agregats següents: 

El cardiòleg Josep Fabré i Tersol (1904-1981)
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Dr  Pascual Gifreu Pujoll; Dr  Albert Ciscar Rius1; Dr  César Óscar Ramis 
Pichardo; Dr  Antonio Ibáñez Julián; Dr  Josep Ventura Soler; Dr  Andrés 
Danés Feliu; Dr  X Planas  

De tots ells, el col·laborador permanent del Dr  Fabré i Tersol, va ser el Dr  Gifreu 
Pujol  

El 1947 va ingressar com a membre efectiu i fundador de la Societat Espanyola 
de Cardiologia   Segons els cardiòlegs Ramón Casares i Potau i Raimón Cambra 
i Mercader, Fabré i Tersol va ser durant un temps, després dels doctors Domènec 
Durán-Arrom i Joan Codina-Altés, el millor interpretador d’electrocardiogrames de 
Barcelona  En casar-se, el 1941, va establir el seu habitatge i despatx particular 
de metge de l’aparell circulatori a la Ronda Universitat, 11, 1r -1a (tel  317 39 
26) 

LA SÍNDROME DE MARTORELL I FABRÉ

Al gener de 1944, F  Martorell i J  Fabré-Tersol van publicar, basant-se en 
l’estudi d’un cas clínic, que havia vist primer aquest últim, un suposat nou 
quadre simptomàtic al qual van denominar síndrome d’obliteració dels troncs 
supraaòrtics   Es coneix com a troncs supraaòrtics els que neixen de l’anomenada 
porció horitzontal de la crossa de l’aorta, que solen ser, de dreta a esquerra, els 
tres següents:  tronc braquiocefàlic (que es divideix en subclàvia dreta i caròtida 
comuna o primitiva dreta);  subclàvia esquerra;  artèria tiroïdal inferior (és més 
freqüent que neixi de l’artèria subclàvia)  A continuació, s’exposa un resum del 
cas primigeni d’aquesta síndrome 

Història clínica 

Malalta de 36 anys que acudeix, a mitjan març de 1943, al Dispensari de 
Cardiologia, a càrrec del Dr  Fabré i Tersol, de la Clínica Universitària del prof  
Dr  A  Pedro i Pons  

· Antecedents: fredor, parestèsies i pèrdua del pols radial en el braç dret, 
l’aixecament del qual, per exemple, per pentinar-se, li provoca gran dolor en els 
dits  

· Malaltia actual: des de fa, aproximadament, 6 mesos presenta un quadre 
semblant en l’altre costat, l’esquerre, però aquesta vegada acompanyat 
d’accessos d’amaurosi  A més, en passar de la posició horitzontal a la vertical, 
sofreix accessos de pèrdua de coneixement que s’acompanyen de convulsions 
en els braços  

1  El Dr  Albert Ciscar i Rius (1914-1996) va ser el prestigiós cardiòleg a qui el Dr  Fabré 
i Tersol va encarregar l’organització de diversos cursets sobre temes cardiocirculatoris  El 
més reeixit d’aquests va ser el VI Curso Analítico Intensivo de Electrocardiología Normal 
y Clínica, y su Relación con las Exploraciones Funcionales y Hemodinámicas, celebrat 
el 1955  El Dr  Ciscar era, com Fabré i Tersol, un gran aficionat a la pesca, però amb 
embarcació  La seva reputació va ser tal que la Confraria de Pescadors del Club Nàutic de 
Vilassar de Mar li va atorgar, el 6 de setembre de 1991, el títol de Llop de Mar 
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Les exploracions a les qual és sotmesa revelen absència de batec arterial en el 
coll i en les dues extremitats superiors, atròfia muscular de la cara i pèrdua total 
de la visió de l’ull esquerre  

L’examen oftalmològic (Servei del Prof  Mariano Soria Escudero) va demostrar 
l’existència d’una notable disminució de l’agudesa visual de l’ull dret i la pèrdua 
total, per atròfia del nervi òptic, de la visió de l’ull esquerre  Una vegada 
demostrada, per les anàlisis de sang i líquid cefaloraquidi, la negativitat per 
a la sífilis, es va sol·licitar que fos examinada en el Dispensari de Neurologia  
L’informe del cap d’aquest departament, el neuròleg Dr  Ramón Sales Vázquez 
(1907-1971), va descartar l’existència d’alteracions del sistema nerviós  
Finalment, amb l’objectiu de completar el seu estudi, el  Dr  Fabré va remetre la 
pacient al Servei de Cirurgia Vascular de l’Institut Policlínico (Clínica Plató) de 
Barcelona, dirigit pel Dr  Ferran Martorell i Otzet2  

Pels seus mèrits científics, va arribar a ser considerat, després del professor 
francès René Leriche (1879-1955), l’angiòleg número u del món 

El 17 de juny de 1962 va ingressar com a acadèmic numerari de la llavors 
anomenada “Real Academia de Medicina de Barcelona” 

Amb l’objectiu d’obtenir una vasodilatació i una restauració o un augment del 
pols de l’extremitat superior, el 14 d’agost de 1943, es va practicar a la pacient, 
sota anestèsia local i per via anterior, una estel·lectomia (extirpació del gangli 
estrellat) del costat dret, la qual cosa va permetre l’exposició i l’exploració de les 
branques emergents de la crossa aòrtica (troncs supraaòrtics)  Aquest examen 
va revelar:

•	 una reducció del calibre de la vena jugular, 

•	 una caròtida primitiva reduïda de calibre, per engruiximent de la seva 
paret, i amb un batec molt poc perceptible, 

•	 unes artèries subclàvia, vertebral i  tiroïdal inferior obliterades 

L’efecte beneficiós de l’estel·lectomia va ser, com era habitual, molt passatger 

 No va arribar a practicar-se, perquè llavors no era corrent, l’arteriografia 
de la crossa aòrtica i les seves branques 

Simptomatologia

Es caracteritzava, segons Martorell i Fabré, pels símptomes següents:

2  El doctor Ferran Martorell i Otzet (1906-1984) va començar la seva carrera professional 
com a cirurgià general ajudant del Dr  Puig-Sureda, professor agregat, i va arribar a ser, per 
oposició, professor auxiliar de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina 
de la Universitat Autònoma  Després de la Guerra Civil (1936-1939), i després d’una 
estada als Estats Units, va passar a dedicar-se a la Cirurgia Vascular, i va ingressar com a 
cap del Servei de Cirurgia Vascular de l’Institut Policlínic (Clínica Plató), convertit més tard 
en Departament d’Angiologia  Va ser, el 1951, cofundador i vicepresident de la Societat 
Internacional d’Angiologia  
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1  Atròfia facial 

2  Síncope ortostàtica i atacs epileptiformes 

3  Àlgies craneocervicals i/o maxil·lars 

4  Trastorns de la visió: amaurosi fugaç ortostàtica, atròfia òptica i, fins i tot, 
cataractes 

5  Debilitat i parestèsies dels membres superiors 

6  Pèrdua progressiva de pes 

7  La compressió de la bifurcació carotídia pot provocar una síncope o crisi 
epileptiforme 

 I, a més, pels signes exploratoris següents:

•	 Desaparició bilateral dels polsos carotidi i radial 

•	 Desaparició o marcada disminució de l’índex oscil·lomètric en les 
extremitats superiors 

•	 Lleugera hipertensió en les extremitats inferiors  El Dr  Fabré i Tersol 
comentava que aquest era un signe atípic i inconstant, sense una relació 
clara amb la malaltia supraaòrtica 

El fenomen Takayasu

Resulta realment curiós i sorprenent que, seguint els japonesos, s’hagi tendit a 
substituir els epònims Martorell i Fabré pel de Takayasu, ja sigui per designar la 
síndrome d’obliteració de les branques de la crossa aòrtica, ja sigui, tan sols, per 
etiquetar una forma clínica d’aquesta, l’arterítica (sembla més freqüent, dins de 
la seva raresa, en dones joves orientals)  En efecte, l’oftalmòleg japonès Mikito 
Takayasu (1860-1938), professor de l’Acadèmia de Medicina de Kamazawa, 
va presentar, el 1908, el cas d’una jove japonesa amb alteracions dels vasos 
sanguinis de la retina (entre aquestes, anastomosis arteriovenoses), que va 
suposar ser d’origen hipòxic, i una cataracta en evolució, però sense fer cap 
referència als polsos radial i carotidi o a la crossa aòrtica, ni tampoc a una 
determinada etiologia arterítica d’aquestes alteracions vasculars 

Fabré i Tersol sostenia que, si bé era cert, segons les seves investigacions, 
que en la discussió de la comunicació de Takayasu sobre un cas particular de 
retinopatia, Yoshiakiva Onishi (1865-1932) va referir haver vist una dona que, 
a més d’unes alteracions retinianes similars, estava mancava de pols radial, això 
no justificava, òbviament, l’aplicació del nom de Takayasu o de Takayasu-Onishi 
a l’obliteració dels troncs supraaòrtics  En tot cas, estaria més justificat recordar 
o honrar l’anglès John Davy, que molt abans havia presentat el cas d’un home 
amb aortitis sifilítica i pols radial no palpable 

No ha d’estranyar, doncs, que al Dr  Fabré i Tersol li dolgués que la síndrome de 
Martorell i Fabré hagués arribat també a ser erròniament considerada, per algun 
autor, com una simple variant de la malaltia de Takayasu; com també el fet que la 
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lletra “ll” de Martorell fos substituïda per una simple “ela”, o que no s’accentués 
la “e” de Fabré, transformant el seu primer cognom en “Fabre”, per la consegüent 
dificultat de reconèixer la nacionalitat del seu posseïdor, que, per aquesta raó, en 
alguna ocasió, s’ha suposat que era francès o alemany 

Però el que més greu li sabia, segons el seu amic el Dr  Amat, era veure 
desaparegut el seu nom i que l’obliteració arterial supraaòrtica quedés només 
designada com a síndrome de Martorell 

RESUM

Es va designar amb el nom de síndrome d’obliteració dels troncs supraaòrtics el 
conjunt de signes que exterioritzen l’obliteració dels tres troncs que neixen de la 
crossa de l’aorta, coneguts anatòmicament amb el terme de troncs supraaòrtics 
(tronc braquiocefàlic, caròtida primitiva esquerra i subclàvia esquerra)  Descrit el 
1944 per Martorell i Fabré-Tersol, en el II Congrés Internacional de la Societat 
Internacional d’Angiologia, que es va celebrar a Lisboa el 1953, es va acordar 
denominar-lo, d’acord amb la proposta de Da Costa i Mendes Fagúndez, síndrome 
de Martorell-Fabré   

El 1948, Shimizu i Sano van rebatejar aquesta síndrome, amb certa fortuna, 
amb el nom de “malaltia sense pols” 

METGE DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Durant anys va ser metge del Liceu, càrrec que el Dr  Fabré va arribar a alternar 
amb el també cardiòleg Raimon Cambra i Mercader, la qual cosa l’obligava a 
assistir, assegut en la segona fila dreta de la platea, a nombroses representacions 

En comentar alguna de les representacions dramàtiques vistes i sentides per 
ell, gairebé sempre es queixava que la majoria dels espectadors passaven per 
davant seu, per asseure’s, donant-li l’esquena, en lloc de fer-ho d’esquena a 
l’escenari, és a dir de cara a ell i als que ja estaven asseguts  Brunet, que tenia 
fama de faldiller i conqueridor, immediatament li deia a Fabré que no es queixés, 
que tenia la sort i possible ocasió de veure passar prop dels seus ulls els millors 
paners de la ciutat 

COFUNDADOR DE LA PENYA DEL GUINEA

L’any 1955, Josep Oriol-Anguera, especialista en aparell respiratori (rambla 
de Catalunya, 103, Barcelona) i Josep Fabré-Tersol, especialista en aparell 
circulatori (ronda Universitat, 11), van iniciar unes trobades gairebé diàries, a 
última hora del matí, en el bar restaurant Guinea, situat a l’avinguda Diagonal, 
371, xamfrà Pau Claris-Rosselló 

Aquestes trobades es van deure, principalment, al pressentiment, del Dr  Oriol-
Anguera, que els nous i eficaços medicaments antituberculosos podien acabar 
amb la tisiologia, de la qual vivien la majoria d’especialistes de l’aparell respiratori  
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Sospitava que això, tal vegada, l’obligaria a acabar dedicant-se també a les 
malalties de l’altre òrgan del tòrax, el cor, raó per la qual va creure convenient 
incrementar la relació amb el seu amic i cardiòleg consultor, el Dr  Fabré-Tersol  
Fins i tot va concebre l’esperança, si calia, de treballar junts, la qual cosa no va 
arribar a ocórrer 

Però el temps va demostrar que els temors del Dr  Oriol-Anguera eren, en part, 
justificats  En els últims anys del seu exercici professional es va veure obligat a 
comptar, unes hores a la setmana, amb la col·laboració d’un cardiòleg, que ja 
no va ser el Dr  Fabré-Tersol, sinó el Dr  Enric Torres i Torres  El que va començar 
sent la reunió de dos amics metges es va anar incrementant a poc a poc, primer 
gràcies a altres metges amics, després per l’entrada en la penya d’amics o 
coneguts d’altres professions  Com és natural, els nous membres solien residir 
relativament prop del bar restaurant Guinea  

Els dos primers metges que van contribuir a transformar el binomi Oriol i Fabré 
en una penya van ser el Dr  Emili Amat, digestòleg, amic del Dr  Fabre i Tersol, 
i el Dr  Josep Civil, amic i company d’especialitat del Dr  Josep Oriol i Anguera  
Civil era director del Sanatori Antituberculós Tres Torres i cap Clínic de la Ciutat 
Sanatorial de Terrassa 

Els metges tertulians  que van arribar a formar part de la penya del Guinea van 
ser els següents:  Josep Oriol-Anguera; Josep Fabré i Tersol; Joan Mas i Oliver 
(Provença, 300); Emili Amat i Carreras (Aragó, 284); Josep M  Simón-Tor (Gran 
de Gràcia, 13); Ignasi Nubiola Sostres (Avinguda Diagonal, 430); Ignasi Salvá 
i Miquel (Florida, 45, l’Hospitalet de Llobregat); Josep Civil Inglés (Diagonal, 
438-Pau Claris 184); Andrés Marroig Fontseré (Gran de Gràcia, 137), pediatre; 
Pere Gabarró i García (Diagonal, 598); Joan Cuatrecasas i Arumí (Travessera de 
Gràcia, 117); Carles Martí i Feced (1901-1982), exconseller de Governació, 
Finances i Cultura de la Generalitat de Catalunya (1937); Joan Lluch i Caralps 
(Roger de Llúria, 24); Eduard Pons i Tortellà (Minerva, 9) 

Josep Mª Simón-Tor era conegut entre els tertulians amb el sobrenoml del 
Benjamí, per ser el més jove de tots  Com ocorre en totes les penyes, no tots els 
seus membres eren uns assidus de la tertúlia  Així, només de tant en tant també 
apareixien per aquesta penya el doctor Joan Lluch Caralps (professor adjunt 
d’Anatomia) i el seu cunyat, Félix Rodríguez de Alba, i el doctor Eduard Pons i 
Tortellà, exprofessor auxiliar d’Anatomia (cessat amb 5 anys d’inhabilitació pel 
Tribunal de Depuracions Polítiques del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona) 
i cap del Departament de Neuroanatomia de l’Institut Neurològic Municipal de 
Barcelona 

Fabré i Tersol era l’únic que venia a la penya amb el seu propi cotxe, que aparcava 
al costat de la porta del Guinea, que donava al carrer Rosselló, els primers anys 
procedent de l’Hospital Clínic i molts dies acompanyat del seu amic el Dr  Emili 
Amat  Anys després, i fins a la seva jubilació, hi acudia en acabar de visitar en el 
conegut —entre els metges— “Manso Palace”, el gran ambulatori de la Seguretat 
Social situat a la cantonada dels carrers Manso i Calàbria 
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El 1977, pocs mesos després que el Dr  Josep Oriol i Anguera incorporés a la 
penya l’antic cap de la universitària Clínica Mèdica C, el Dr  Joan Cuatrecasas 
i Arumí, retornat de l’exili a l’Argentina, davant el pròxim tancament del bar 
Guinea, la penya és va traslladar al cafè restaurant Bauma (Roger de Llúria, 124, 
xamfrà Rosselló-Diagonal), però al cap d’uns dos mesos, davant les protestes 
d’alguns, i especialment del Dr  Fabré Tersol, que considerava que se li havia 
complicat el recorregut i l’estacionament del seu cotxe, a proposta del Dr  Pons 
i Tortellà, es va decidir passar a fer les reunions al cafè restaurant La Punyalada 
(passeig de Gràcia, 104, xamfrà de muntanya amb el carrer Rosselló)  

Aviat s’hi van incorporar el doctor Pere Gabarró García, reconegut cirurgià plàstic 
anomenat “el Bíblic” pels penyistes, atès que la jubilació l’havia conduït a la 
lectura i l’estudi de la Bíblia, sobre la qual feia curiosos i celebrats comentaris; 
el doctor Carles Martí Feced, que havia tornat del seu exili a Casablanca (el 
Marroc), i dos exiliats a Veneçuela, el jurista Manuel García Pelayo, cèlebre pocs 
anys després per haver estat president del Tribunal Constitucional que, el 1983, 
va dictar sentència aprovatòria sobre l’expropiació de Rumasa, i José Luis Zurita 
García, representant de l’editorial argentina El Ateneo, amic i home de confiança 
de García Pelayo 

Desgraciadament, el Dr  Fabré i Tersol, el cofundador, no va gaudir plenament de 
les reunions a La Punyalada, atès que, a causa de problemes renals, aviat hi va 
començar a faltar cada vegada amb més freqüència 

Malgrat ser una penya en què dominaven els metges, rarament es parlava 
seriosament de malalties o de casos clínics  Se solien comentar successos del 
moment o fets viscuts  El doctor Civil, que amb certa freqüència anava a Madrid, 
discursejava sobre les seves impressions tretes de les entrevistes amb amics o 
alts càrrecs del govern  El doctor Cuatrecasas gaudia discutint, amablement, 
amb el doctor Josep Oriol Anguera, sobretot quan aquest llegia o duia, amb certa 
freqüència, les últimes informacions científiques o les opinions antropològiques i 
les publicacions del seu germà Antoni Oriol Anguera, exiliat, finalment, a Mèxic i 
professor d’Antropologia Mèdica a l’Institut Politècnic Nacional 

Entre els metges, el gran estimulador de l’oratòria tertuliana va ser, després 
d’Oriol-Anguera i Civil-Inglés, el Dr  Joan Mes i Oliver, el qual, amb facilitat, es 
posava a parlar de qüestions filosòfiques, econòmiques o històriques  Era germà 
dels doctors Pere Mas-Oliver, cirurgià, i Albert Mas-Oliver, analista de la Clínica 
Puigvert  Però aquests dos germans mai no van aparèixer per la penya 

Un dia de 1974 va succeir que els tertulians assistents eren tots metges, la 
qual cosa va propiciar que, excepcionalment, un d’ells fes al Dr  Josep Oriol i 
Angera una pregunta sobre un cas de tuberculosi pulmonar  Això va motivar 
que acabés fent uns comentaris sobre la història de les malalties pulmonars, i 
va recalcar especialment que el metge francès Renné Laënnec (1781-1826) va 
descobrir l’anomenada auscultació mediata després d’observar, en els jardins del 
Louvre, uns nens que jugaven a escoltar a l’extrem d’una barra de fusta el soroll 
que provocaven gratant-ne l’extrem oposat  En efecte, aquesta contemplació li 
va suggerir la creació de la trompeta, que va denominar estetoscopi (del grec 
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stetos, pit, i scopio, observar), perquè va suposar que permetria, amb la pràctica 
suficient, fer-se una idea, com si el veiés, de l’estat del pulmó  

No va faltar, com era freqüent, l’afegitó, del Dr  Fabré, que va afirmar que 
l’auscultació mediata també permetia fer-se la il·lusió de veure el cor en plena 
funció   El Dr  Josep Oriol era una enamorat i admirador del cèlebre Dr  Gregorio 
Marañón, autor del pròleg del llibre, escrit juntament amb el seu germà Antonio, 
titulat Historia de la tuberculosis i subtitulat Ensayos de Fisiología Colectiva  No 
és d’estranyar, doncs, que un dels seus temes favorits fos parlar del ja finat Dr  
Gregorio Marañón, de qual aparentava conèixer vida, miracles i publicacions  

En acabar els comentaris del Dr  Oriol,  Fabré Tersol sempre deia alguna cosa, ja 
sigui recordant, per exemple, que Marañón va ser un enemic de les oposicions, 
que havia afirmat que la simple cadira era, pel fet de ser on s’interroga el malalt, 
l’aparell que més havia contribuït al progrés de la medicina, o que va ser l’autor 
del preciós primer manual diccionari de Diagnóstico etiológico  De tant en tant, 
també recordava que Marañón no era amic de les tertúlies, que les considerava, 
fins i tot les de metges, una forma de perdre el temps, la qual cosa no feia gaire 
gràcia a alguns tertulians 

En més d’una ocasió, va recordar també que Marañón, vanant-se de ser un 
“drapaire del temps”, dormia poc, la qual cosa, segons Fabré, era mala cosa per 
a l’aparell cardiocirculatori  En una de les reunions de 1973, Joaquín Ventalló 
es va despenjar dient: “Molt parlar de Marañón i, ben segur, que no coneixeu els 
seus preciosos versos dedicats a Catalunya”  Davant la sorpresa i el testimonial 
silenci d’ignorància dels assistents, va intervenir el Dr  Fabré demanant a Ventalló 
que portés còpia d’aquesta composició poètica, la qual cosa va fer en la primera 
ocasió  Heus aquí, trobat entre els papers inèdits de Marañón, el vers en qüestió: 

FULL D’ALBUM

¡Que cerca estoy de ti… sin saber cómo, 
Oh tierra catalana!

La de las costas de las calas verdes, 
La de los pueblos de las casas blancas,

La de los montes de olorosos pinos,
La de las vegas de las tierras grasas, 

La que ha sabido hacer rumor bucólico
Del trepidar fecundo de las fábricas,
La de los hombres graves y corteses,
Que saben ser del ayer y del mañana 

¡Que cerca estoy de ti… sin saber cómo,
Oh tierra catalana!

GREGORIO MARAÑON (1954)

Els penyistes no metges van ser els següents: Vicenç Mestres i Jané, farmacèutic 
(Bruch, 160); Antonio Massagué Codorniu (Via Laietana, 183, en el tram de carrer 
que després va recuperar el nom de Pau Claris), comerciant (formatges, pernils, 
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etc ); Ramón Visa Dusol (Bailèn, 149), funcionari municial; Santiago Broggi  
i Vallés (Bonavista, 6), farmacèutic i esportista exjugador de rugbi; Fernando 
Sans Arabio-Torre, advocat (Plaça Palau, 9); Ángel  Sans Arabio-Torre, advocat 
(Passeig de Gràcia, 93); Francesc Taxonera i Comas (Bonavista, 3), fill del Dr  
Ramón Taxonera Santasusagna i germà del monjo de Montserrat Marc Taxonera; 
Ramón Albanell Domènech (1907-1996), fabricant de corbates; Climent Caballé 
i Suñé (Mallorca, 423), empresari, que va resultar ser un antic i fidel amic 
del doctor Carles Martí i Feced; Ramon Brunet Serra (enginyer electromecànic i 
pilot de l’aviació civil), inventor del ventilador Hurricane, amb aspes de pell, no 
metàl·liques, i cos semblant a un morro d’avió  Amb domicili canviant (sempre 
prop de la part alta del passeig de Gràcia); José Altarriba Servent (rambla de 
Catalunya, 48);  Joaquim Ventalló i Vergés (1898-… ), amb domicili a Comte 
de Salvatierra, 8  Periodista, exregidor i president de la Comissió de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona (1931-1934); Luis Monreal y Tejada (Gràcia, 1), 
crític d’art; Ramón Cabau, perit agrònom, llicenciat en Farmàcia, Dret i Filosofia 
i Lletres  Fundador del restaurant Agut d’Avignon (passatge Trinitat, 3) 

Un cop l’any, un dissabte de primavera, la penya celebrava una trobada, amb 
menjar inclòs, en el xalet anomenat “Els Oriols”, que el Dr  Josep Oriol i Anguera 
posseïa a Viladecans (Albarrosa), municipi del Baix Llobregat Durant unes hores, 
els assistents gaudien també de la cordialitat i atenció de l’esposa de l’amfitrió, la 
senyora Emília Bosch Borda, a la qual el Dr  Fabré i Tersol, en acabar la trobada, 
dedicava unes paraules d’agraïment 

VENERACIONS I AFICIONS

El Dr  Fabré esmentava i recordava amb veneració, a part del prof  Dr  Agustí 
Pedro i Pons,  els dos personatges següents, la qual cosa fa pensar que o bé eren 
amics de la família, o bé els devia algun important favor:

Manuel Ribé Labarta (1878-1961), cap de Cerimonial de l’Ajuntament de 
1909 a 1948; Marquès de Foronda (1887-1961), director de la Companyia de 
tramvies de Barcelona (1902-1931)  Un dels impulsors i director de l’Exposició 
Internacional (Barcelona) de 1929 

La seva gran afició, a més de l’òpera, era la pesca, la qual cosa no ha d’estranyar 
tenint en compte que era fill i germà de comerciants de peix i marisc  Va publicar 
molt poc i sempre com a col·laborador, atès que, amb l’experiència de lector de 
tot el que sobre cardiologia queia a les seves mans, sostenia que només s’ha de 
publicar el que realment pugui ser una novetat o tenir interès  Afirmava que ell 
estava al dia i aprenia com ho feia el seu mestre, el Dr  Pedro i Pons, assistint i 
prestant especial atenció a les sessions clíniques hospitalàries 

COMPLEMENT

El Dr  Josep Fabré i Tersol va contreure matrimoni amb Francisca Ribera Coletes 
el 23 d’octubre de 1941  No va tenir fills  Va morir a Barcelona el dia 6 de 
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gener de 1981, als 76 anys, després d’una dedicació exemplar a l’exercici de la 
medicina 
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El Dr  José Fabré i Tersol en el seu despatx

Carnet de Col·legiat especialista circulatori  1932

Carnet Col·legi Oficial de Métges de Catalunya  1935
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Carnet de Col·legiat  1949

Carnet de Creu Roja Tinent Metge  1937
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Partit Socialista Unificat de Catalunya  1936

Creu Roja Brigada Sanitària  1938

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

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 273-292, ISSN: 0213-0718



289

CNT  1937

Agrupació d’Hospitals Militars  1938
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Certificat Brigades Internacionals  1938

Depuració  1940
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Cursos monogràfics de cardiologia i angiologia  1957

Síndrome d’obliteració dels troncs supraaórtics  Capçalera del treball
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Històries clíniques servei  1951
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QUARANTA ANYS DESPRÉS.  
EL RETORN DELS ESTUDIS DE MEDICINA A LLEIDA (1977)

PEÑA LUEZA, Jordi1; ZURIGUEL BAILAC, Nerea2; RAVENTÓS PAJARES, Pepita3; 
ORIOL CANAMASAS, Pep4; VIÑAS SALAS, Joan5

(1) Grau de Medicina  Facultat de Medicina  Universitat de Lleida; 
(2) Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals  Facultat de Lletres  Universitat de Lleida; 
(3) Arxiu i Gestió de Documents  Universitat de Lleida; 
(4) Departament de Filologia Catalana i Comunicació  Facultat de Lletres  Universitat de Lleida; 
(5) Departament de Cirurgia  Facultat de Medicina  Universitat de Lleida  Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida  IRBLleida 

RESUM: La motivació principal del treball es basa en la recerca de la història de 
la Facultat de Medicina de Lleida, un tema que no disposa de literatura dedicada  
El material emprat ha provingut de la documentació de l’Arxiu de la UdL junt amb 
informació de testimonis directes de l’època estudiada  El procediment per elaborar el 
projecte s’ha basat en una narració cronològica, en format escrit i audiovisual, dels fets 
des del 1977 fins el 1991  La metodologia aplicada ha aportat el context al voltant del 
retorn de Medicina a Lleida, així com la identificació d’aquells esdeveniments i persones 
rellevants que van consolidar i iniciar l’ensenyament, com Joan Obiols o Román Solà  
Amb els resultats s’han assolit els objectius, assegurant la preservació de la memòria i 
esdevenint una font d’informació per possibles futures investigacions 

Paraules clau: història de la medicina, Facultat de Medicina, Universitat de Lleida, 
Estudi General de Lleida, Universitat de Barcelona 

RESUMEN: La motivación principal del trabajo se basa en la investigación de la historia 
de la Facultad de Medicina de Lleida, un tema que no dispone de literatura dedicada  
El material utilizado ha provenido de la documentación del Archivo de la UdL junto 
con información de testimonios directos de la época estudiada  El procedimiento para 
elaborar el proyecto se ha basado en una narración cronológica, en formato escrito 
y audiovisual, desde el 1977 hasta el 1991  La metodología aplicada ha aportado 
el contexto alrededor del retorno de Medicina a Lleida, así como la identificación de 
aquellos eventos y personas relevantes que consolidaron e iniciaron la enseñanza, 
como Joan Obiols o Román Solà  Con los resultados se han alcanzado los objetivos, 
asegurando la preservación de la memoria y deviniendo una fuente de información para 
posibles futuras investigaciones 

Palabras clave: historia de la medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Lleida, 
Estudio General de Lleida, Universidad de Barcelona 
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INTRODUCCIÓ

Quaranta anys després del retorn dels estudis de Medicina a Lleida resulta 
interessant poder fixar i plasmar la història del perquè, el com i el qui 

Els objectius d’aquest treball seran dos principalment: la investigació dels motius 
pels quals van retornar els estudis de Medicina a Lleida i una recerca dels fets 
i persones més rellevants de la història de Medicina, des dels seus inicis fins la 
creació de la Universitat de Lleida 

Altres objectius que pretén aquest treball són posar en rellevància l’especialitat 
de la recerca històrica de la medicina, així com la preservació i catalogació dels 
documents emprats per l’elaboració d’aquest treball 

MATERIALS I MÈTODES

La font d’evidència d’aquest treball s’ha basat en fonts primàries  Per una part 
documents de l’època tal com explicarem a continuació, així com informació 
provinent de testimonis directes de l’època estudiada  

Els documents de l’època s’han obtingut mitjançant la coordinació de la Unitat 
d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida, arxivant 665 expedients 
de documents no catalogats produïts pel centre de Medicina des de l’any 1977 
fins a l’actualitat 

Junt amb el projecte escrit s’ha elaborat també un projecte audiovisual elaborant 
un documental que ha tingut com objectiu fer més amè el processament de la 
informació i  transmetre les vivències de l’època 

Això va comportar l’entrevista dels seus protagonistes, aportant una font primària 
d’informació de testimonis directes  

RESULTATS

D’ençà la dissolució de l’Estudi General de Lleida a la ciutat el segle XVIII hi van 
mancar els estudis de Medicina 

Els estudis de Medicina a Catalunya, concentrats a la capital, van patir una 
massificació d’estudiants4 a partir dels anys seixanta que feien impensable la 
continuïtat d’un ensenyament adequat a la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona a l’Hospital Clínic  

Aleshores l’única solució inevitable fou la diversificació dels centres d’impartició 
de Medicina  Un exemple és la ciutat de Mataró on ja s’havien derivat estudiants 
de cursos bàsics 

L’accés universitari aleshores era lliure sempre i quan s’hagués superat el Curs 
d’Orientació Universitària (COU)5, i tampoc s’introduïa numerus clausus 

El mètode de selecció aleshores en els estudis de Medicina es basava en una gran 
dificultat del primer curs, fet que suposava un cribatge dels estudiants menys 
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capaços  Això no impedia que els primers cursos fossin força atapeïts, implicant 
sobrecàrrega docent, i que requerissin d’una solució descongestiva 

El Govern central, com a resposta, va iniciar una transició legislativa amb la Llei 
30/1974, de 24 de juliol7  En aquesta Llei s’establien proves d’aptitud als que 
havien assolit el COU per accedir a la universitat 

Aleshores la tasca legislativa no va quedar només en les proves d’accés 
universitàries,  es va haver de promulgar el Reial Decret 2116/1977, de 23 de 
juliol, el qual va significar l’establiment del numerus clausus8 

Medicina a la Universitat de Barcelona, per exemple, tenia el curs 1983/1984 i 
1984/1985 un numerus clausus de cinc-cents estudiants9 

Hi havia dos motius principals que van afavorir el compromís de la descentralització  
Per una banda, la desmassificació de la Facultat a Barcelona  Per una altra banda 
també hi havia un altre problema: els convenis amb els hospitals eren insuficients 
i es necessitaven més hospitals on enviar alumnes 

Per evitar un conflicte amb els estudiants amb motiu del restrictiu numerus 
clausus era imperatiu cercar una solució, i és per això que Joan Obiols, rector en 
funcions de la Universitat de Barcelona l’any 1977, va iniciar les converses per 
delegar els estudis de Medicina a Lleida i al Camp de Tarragona12(p 147) 

L’inici de la Delegació de Medicina de Lleida va sorgir en base a un conjunt de 
reunions, entre les quals hi destaca una reunió efectuada el 7 de setembre del 
1977 entre Joan Obiols, Josep Carreras, Ramon Segura i els presidents dels 
col·legis de metges de Catalunya19 

Van ser necessàries reunions amb representants polítics de Lleida, com per 
exemple els quatre senadors de la província de Lleida de la legislatura constituent: 
Rossend Audet Puncernau, Maria Rúbies Garrofé, Josep Ball Armengol i Felip 
Solé Sabarís20  

Una passa molt important va arribar quan el rector va informar al Col·legi de 
Metges de Lleida el dia 14 d’octubre de 1977 que havia obtingut l’autorització 
del Ministeri per crear la delegació de Lleida en forma d’Ordre Ministerial19 

Es va nomenar a un director provisional, a Román Solà Martí, fins la convocatòria 
de les eleccions el 198022  Román Solà complia amb els requisits ja que era 
anatomista i a més a més tenia experiència com a docent en la delegació que la 
Universitat de Barcelona tenia a Mataró  Era necessari fer el nomenament ja que 
hi havia certa pressa en tenir un representant per poder negociar amb les entitats 
i associacions locals 

El paper de Román Solà marcà la primera etapa del centre des del 1977 fins el 
1984 

La generositat de la ciutadania lleidatana va fer possible que la futura facultat 
comptés amb finançament per pagar la docència i els elements mínims per fer els 
primers cursos mitjançant l’Asociación de Padres de Alumnos  
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L’encarregat era el metge Ramón y Gómez, endocrinòleg, qui centralitzava les 
donacions per després posar-les a disposició del director de la Delegació26  

En un primer any es van llogar instal·lacions de l’Escola Universitària de Formació 
del Professorat d’EGB de la UAB, gràcies a una petició del president del Col·legi 
de Metges de Lleida Bonaventura Lladonosa Gallart21 

Després els estudis es van moure a l’antiga escola dels Maristes del carrer 
d’Anselm Clavé, cedida temporalment per la Diputació Provincial de Lleida 

Durant el primer curs ja es va arribar a un conveni amb la Seguretat Social en 
el qual la Residencia Sanitaria General Moscardó (actual Arnau de Vilanova) 
acceptava 34 alumnes19  Les institucions sanitàries de Lleida (INSALUD, ICS i 
GSS) han ajudat en la consolidació de Medicina 

L’Ajuntament va fer una donació d’un milió de pessetes, i la Diputació Provincial, a 
part de la cessió d’Anselm Clavé, va fer una donació de dos milions de pessetes19  
Aquest suport econòmic i polític dels ens locals fou imprescindible 

Un moment rellevant fou la confirmació del segon cicle mitjançant una reunió 
entre el rector i el ministre González Seara el 29 de setembre de 198012(p 156)  En 
aquesta reunió es van aportar les places docents que es necessitaven per continuar 
amb el segon cicle de la Delegació  Això va suposar que la Delegació de Lleida 
va fer una passa més, i important, envers l’objectiu d’esdevenir facultat12(p 157) 

Posteriorment van succeir en els càrrecs els directors José Juan Fernández 
Martínez (1984-1985), Josep Enric Esquerda Colell (1985-1988) i Manuel 
Rubio Caballero (1988-1995) abans de la creació de la UdL 

En termes d’infraestructures hi ha un fet que marca el present de la Facultat que 
és la inauguració del nou edifici en el recinte del Santa Maria que tingué lloc el 
2 de novembre de 198971 gràcies a un conveni amb la Diputació de Lleida54 

La tasca dels directors, a part de la gestió docent i acadèmica, va anar encaminada 
cap a la transició de delegació a facultat, denominació que es va aconseguir el 8 
d’octubre de 1990 quan la va aprovar la Junta de Govern de la UB76 

En les eleccions del 17 de novembre de 1991 es va escollir al primer degà de la 
Facultat de Medicina de Lleida, Manuel Rubio Caballero78 

La fi d’una etapa va arribar el 17 de desembre de 1991 amb la creació de la 
Universitat de Lleida79, cessant la pertinència a la Universitat de Barcelona 

Cal recordar en tota aquesta etapa l’important paper de la Universitat de 
Barcelona, paper que van capitanejar els degans de la seva Facultat de Medicina 
i els seus rectors fins la creació de la Universitat de Lleida: Joan Obiols, Antoni 
Maria Badia i Josep Maria Bricall 
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DISCUSSIÓ

No resulta fàcil elaborar un treball històric tenint en compte la gran quantitat de 
persones implicades que ho van viure i que segur que poden aportar un punt de 
vista diferent  

Per aquest motiu hem treballat amb una extensa bibliografia, basant-nos en les 
referències documentals per evitar conflictes en una etapa amb molts actors 
implicats 

Els anys que han passat no juguen a favor ja que el biaix memorístic pot ser més 
fort 

CONCLUSIONS

Creiem que s’han complert amb els objectius de recollir la memòria dels estudis 
de Medicina a Lleida i donar respostes respecte el nostre passat 

Per finalitzar, els documents catalogats per l’Arxiu ofereixen al ciutadà i a 
l’universitari l’oportunitat de realitzar més recerca a partir de les evidències que 
aporten aquests documents, facilitant material per a la investigació i pels futurs 
aniversaris de la Facultat 
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EL CANVI ACTUAL DE LA MEDICINA FORENSE. (LLEIDA, 1985-2013)

CAMPS i SURROCA, Manel  
Universitat de Lleida

Vaig iniciar l’exercici de la Medicina Forense l’any 1979 en un dels dos jutjats 
que hi havia a Sant Feliu de Llobregat  L’hivern de 1985 em vaig traslladar a 
Lleida on s’havia creat el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número tres de 
la capital  

El metge forense exercia la professió a les ordres del jutge, el qual generalment 
rebia els informes que li ordenava no solament com a escrits exclusivament 
tècnics, sinó amb la confiança que anava adquirint a base de la contínua relació 
professional  Una de les virtuts absolutament imprescindibles que ha de tenir el 
metge forense és l’amor a la veritat, sense la qual aquest exercici no és factible i 
el jutge percebia aquesta virtut perquè comportava sempre imparcialitat      

Quan vaig arribar a Lleida, havia deixat d’exercir el doctor Mario Romeo Martínez 
(Tamarit de Llitera, 1924-Barcelona, 2014), que també feia de radiòleg des que 
es va col·legiar a Lleida l’any 1954  L’altre metge forense que hi havia, aleshores 
en actiu encara, era el doctor Jordi Gonfaus Curriu (Gironella, 1937), que s’havia 
col·legiat l’any 1971 i va ser especialista en Medicina Familiar i Comunitària, 
deixant el Col·legi l’any 2003 i acabant la pràctica forense com a metge del 
Registre Civil 

Lleida, en aquells anys vuitanta era una ciutat que no feia massa temps que 
havia estrenat els estudis de Medicina i jo havia començat a explicar a la Facultat 
l’assignatura de Medicina Legal i Toxicologia, des de la primera promoció  Aquesta 
novetat explica la força i sobretot la il·lusió amb que s’agafen les coses noves, en 
aquest cas tant per part del professor com dels estudiants  

En realitat, aquesta novetat va ajudar a crear una simbiosi entre professor i 
alumnes, i va facilitar molt la nostra relació, fins el punt que m’agradava fer-los 
participar en la mesura del possible de la vivència de casos pràctics, sobretot 
de la pràctica d’autòpsies perquè era més difícil i ells ho agraïen amb sinceritat 

Recordo que en les primeres promocions, quan encara era metge forense de Sant 
Feliu de Llobregat, però ja explicava l’assignatura des de la càtedra de Barcelona 
(la Facultat de Lleida era encara una delegació de la de Barcelona), quan podia 
m’enduia amb el meu cotxe els alumnes que hi cabien per fer una autòpsia al 
partit judicial de Sant Feliu  Per ells era tota una aventura i aprenien molts secrets 
del cos humà que encara desconeixien   
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El metge forense, en aquell temps a Lleida, visitava els malalts i els lesionats 
en una petita dependència de l’Audiència provincial i generalment dictava els 
informes a una secretària que els passava a màquina  Anava també a la presó a 
visitar els interns quan el jutge ho ordenava i també a les cases quan havia de 
reconèixer un malalt al qual s’havia de fer un internament psiquiàtric, en aquest 
cas sempre acompanyat per la policia  

Com és natural, en el judici oral el metge forense havia de respondre a les 
preguntes del tribunal, del ministeri fiscal i dels advocats, sobre els casos que 
havia portat com a facultatiu  

Aquestes eren les activitats més habituals i freqüents i, a més, el diagnòstic de la 
mort per poder dur a terme l’aixecament del cadàver i la posterior autòpsia que 
es feia al cementiri municipal 

Quan vaig arribar a Lleida el gener de 1985, feia molt fred i nevava i les autòpsies 
s’havien de fer al cementiri, sense calefacció ni cap comoditat (la primera 
autòpsia la vaig dur a terme el 7 de gener sobre el cos d’un home d’uns setanta 
anys que havia mort sobtadament)  El 21 de febrer, amb assistència ja d’algun 
alumne de la Facultat de Medicina (Cristina Aler Ibarz), férem la necròpsia d’una 
dona d’edat aparent de setanta anys, que havia caigut per l’escala de casa seva 
de Puigverd de Lleida i va ser traslladada a la Residència Sanitària, on va morir, i 
també la d’un altre cadàver del qual no recordo la patologia ni les circumstàncies 

 Com que calia ser molt minuciós per veure tots els detalls possibles que 
permetessin fer els diagnòstics de la rapidesa, la data i la causa de la mort, el que 
menys contava era el temps i recordo que havia de fer aturades freqüents perquè 
el que m’ajudava (l’enterrador generalment) fes foc amb un coto-fluix impregnat 
d’alcohol per descongelar-me les mans congelades, amb les quals era impossible 
treballar  Es pot dir que una autòpsia equivalia en certa manera a un turment  
Però la joventut, la  vocació i la necessitat de descobrir la veritat ho superava tot  

Generalment, tots els pobles del partit judicial disposaven en els seus cementiris 
d’una petita habitació per fer les autòpsies, la majoria sense aigua corrent ni 
electricitat per poder utilitzar la serra elèctrica per obrir el crani, operació que 
s’havia de fer amb serra manual 

Recordo que en un dels pobles del partit judicial vaig aconseguir que l’ajuntament 
instal·lés un petit escriptori per poder escriure les dades d’autòpsia que anava 
observant, perquè pensava que la memòria moltes vegades va acompanyada de 
fantasia i inexactitud i la tinta equivalia a un fred retrat de la realitat 

Totes aquestes condicions venien de molt lluny i ho explicaré, en la mesura del 
possible, amb la mínima quantitat de paraules i també relataré el canvi en les 
condicions de treball de l’exercici forense a partir de la gran reforma dels anys 
vuitanta, que no es va fer efectiva fins ja traspassat el segle XX 

La prova pericial mèdica, que és la funció essencial del metge forense, és molt 
antiga  Nosaltres l’hem estudiat a Lleida sistemàticament a partir del segle 
XIV i hem vist que el tribunal requeria l’informe dels metges i cirurgians quan 
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ho creia convenient  Quan al seu criteri no ho veia necessari, era ell mateix el 
que dictaminava  És el cas de persones ferides o mortes per coltellades o per 
contusions, és a dir, per traumatismes externs que per si sols ja parlaven de la 
causa de la mort 

El primer peritatge mèdic que hem trobat documentat és del 8 de gener de 1313, 
en el qual el metge Vicent d’Estadella va fer un informe a petició del veguer de 
Lleida, sobre la mort d’un home anomenat Miquel de Montsó, el qual havia 
estat ferit al Fossar dels Sarraïns en el decurs d’una baralla i es posà en mans de 
l’esmentat metge per guarir-se  En el peritatge, el metge exposà que creia que 
la mort no era deguda al cop de pedra que va rebre en la disputa, sinó a una 
malaltia febril que li sobrevingué posteriorment   

El meu pare, Manuel Camps Clemente, va descobrir moltes coses i entre elles la 
primera autòpsia judicial que es va fer a Lleida el 26 de febrer de l’any1385 i que 
va ser sobre el cadàver d’un home que se sospitava que havia estat enverinat per 
la seva sogra i la seva muller embarassada  El tribunal, impotent per dictaminar 
ell mateix sobre la causa de la mort, va requerir la intervenció dels metges i 
cirurgians, autoritzant l’obertura del cos  Se sospitava, per diverses declaracions, 
que l’havien emmetzinat amb extracte de baladre, planta molt comú i en aquell 
temps utilitzada per curar malalties de la pell    

Aquesta autòpsia em va convèncer de que realment la Medicina Forense va 
néixer i sobretot va créixer en el camp de la Toxicologia perquè, a diferència 
dels traumatismes i ferides, el descobriment dels tòxics en el cos humà sempre 
requerirà inexcusablement el concurs de la Medicina, cosa que va comprendre 
perfectament aquell Tribunal de Coltellades del segle XIV 

El metge reusenc Pere Mata i Fontanet (1811-1877), admirador del maonès 
Mateu Bonaventura Orfila (1787-1853), els dos morts joves, a la mateixa edat 
de 66 anys, ha estat considerat, des de la seva càtedra de Madrid (1843-1873), 
com el gran impulsor de l’ensenyament de la Medicina Legal i del naixement de 
la Institució o Cos dels Metges Forenses com a base de l’organització de l’exercici 
d’aquesta part de la Medicina a l’Espanya del segle XIX   

No es casualitat com han estat tarragonins els que han aconseguit, des de 
Madrid, canvis reals en el camp de les institucions i de l’ensenyament de la 
Medicina en el nostre país: al segle XVIII, Pere Virgili i Bellvé (Villalonga del 
Camp, 1699-Barcdelona, 1776) i Antoni de Gimbernat i Arbós (Cambrils, 
1734-Madrid, 1816), amb els Col·legis de Cirurgia, i en el segle XIX Pere Mata 
amb el Cos de Metges Forenses   

En la tercera edició del seu tractat de Medicina i Cirurgia Legal, de l’any 
1857, ens explica que en molts dels articles del Codi Penal havia desaparegut 
completament la discordança que es notava entre el disposat en les lleis de les 
Partides i els avenços de la ciència  Al seu criteri, això era degut a la imitació dels 
codis francesos més que a l’aportació espanyola, ja que en la comissió designada 
per redactar aquest Codi no va ser demanat el criteri de cap metge ni de cap 
corporació científica 
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Continua l’autor, que al costat del Codi Penal ha de figurar la Institució dels 
Metges Forenses decretada per les Corts constituents en la llei de Sanitat de 
1855 

La idea de la necessitat d’aquesta institució feia dotze anys que l’havia publicat en 
el periòdic titulat La facultad, augmentant progressivament el nombre d’adeptes, 
no solament entre els metges, sinó també entre els magistrats  

L’any 1854, va llegir a l’Acadèmia de Medicina de Castella un projecte per elevar 
al govern, que no va donar resultat però que indirectament va servir perquè la 
Llei de Sanitat de l’any següent consignés, en un dels seus capítols, la creació 
dels Metges Forenses 

Un preludi de la gran Institució dels Metges Forenses que s’estava preparant, 
van ser dos disposicions amb les quals es nomenaven els dos catedràtics de 
Toxicologia de Madrid perquè analitzessin totes les matèries que els jutjats del 
regne creguessin que s’havien de sotmetre a anàlisi química, i els vuit metges 
forenses destinats al servei dels jutjats de primera instància de Madrid 

Pere Mata havia considerat  absolutament necessària, pels beneficis que aportaria 
al país, la creació d’un cos facultatiu especialitzat destinat oficialment a il·lustrar 
als tribunals en tots aquells casos la naturalesa dels quals ho reclamés 

Una de les seves queixes era que generalment els peritatges eren encarregats pels 
tribunals a cirurgians de poca formació científica i els informes resultants eren 
plens de falsedats i errors, però que els tribunals es creien  Era urgent un canvi 
més enllà de la millora científica dels perits, perquè considerava que la funció 
pericial requeria, a més de ciència, capacitat de perícia, és a dir, una formació 
especialitzada  Pere Mata s’havia esforçat molt en crear tota una ciència i art 
medicoforenses  Un bon exemple d’aquesta barreja d’art i ciència el tenim en el 
seu “Vademecum de Medicina y Cirugia Legal, para  uso de los cursantes que 
hayan de examinar de esta ciencia, ayuda de memoria para los professores 
que sean llamados a dar su voto sobre varios casos practicos, y utilidad de los 
jurisconsultos que deben poder apreciar los motivos en que los facultativos 
fundan sus dictámenes” (Vol  2, Madrid, 1844)  Els exemplars de l’obra estan 
numerats i rubricats a mà  per l’autor, posseint  l’autor d’aquest article el número 
307       

La Toxicologia, tant en el segle XIV com en el XIX, va merèixer una consideració 
especial: en el primer cas, l’absoluta necessitat d’obrir el cos del cadàver per 
metges i cirurgians per poder trobar els efectes del tòxic que se sospitava causa 
de la mort; i en el segon, la necessitat de que dos catedràtics de toxicologia de 
Madrid analitzessin químicament les matèries que els hi fossin enviades pels 
tribunals de la nació    

La Llei de Sanitat de 28 de novembre de 1855, va disposar que els peritatges 
els farien els metges titulars residents en els caps de partit judicial i en la seva 
absència els metges elegits pels jutges, i això fins que no quedés constituït el Cos 
de Metges Forenses  I en les capitals on hi hagués Audiència, es nomenaria una 
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secció consultiva superior de facultatius forenses composta per tres metges i dos 
farmacèutics per informar el tribunal  

El Reial Decret de 13 de maig de 1862 i Reglament de 1862, va crear, ja 
explícitament, el Cos de Metges Forenses, els individus del qual tindrien la 
qualitat d’auxiliars de l’Administració de Justícia  

Aquesta legislació inicial, al meu criteri  va marcar profundament quatre 
característiques que han acompanyat la pràctica de la Medicina Forense fins 
pràcticament l’actualitat: 1) el centralisme de Madrid, 2) la jerarquia judicial, 
com es demostra per la diferència de les poblacions on hi ha Audiència i on no 
n’hi ha, 3) la Toxicologia com a part especial, i 4) la possibilitat de que els metges 
titulars de les poblacions practiquessin autòpsies i informessin al jutjat sobre 
lesions i morts violentes 

En relació al quart dels apartats, jo recordo haver vist algunes autòpsies judicials 
amb el meu pare en el seu exercici de la medicina rural, cosa que no em va venir 
de nou quan vaig opositar a metge forense  Hem de pensar també que si bé a la 
ciutat hi havia metge forense, els medis de comunicació d’aquell temps no eren 
els d’ara i habitualment no es disposava encara de vehicle per als desplaçaments  
Generalment, el jutge feia desplaçar el metge forense al poble en casos difícils o 
de naturalesa criminal                  

En la Medicina Forense que jo he viscut, hi ha hagut juntament amb el Cos 
Nacional de Metges Forenses almenys tres institucions que han contribuït a 
dibuixar el panorama de l’exercici a Espanya fins pràcticament l’actualitat: les 
clíniques medicoforenses, els instituts anatòmics forenses i l’Institut Nacional de 
Toxicologia    

Tots els de la meva època que hem estudiat Medicina recordem que al costat 
de la Facultat hi havia una dependència on es feien les autòpsies judicials  Era 
l’Institut Anatòmic Forense  Imposava sempre respecte i allí practicaven les 
autòpsies els metges forenses de la capital quan el jutge els hi ordenava  A 
vegades, també servien perquè els estudiants de la Facultat interessats podessin 
veure una necròpsia  

En el cas de la Facultat de Saragossa, on molts lleidatans estudiaven la carrera 
per la proximitat a Lleida i pel fet de no ser una ciutat tan gran com Barcelona, 
l’Institut portava el nom de Juan Bastero Lerga (Cárcar, Navarra, 1861-Saragossa, 
1942), antic catedràtic de Medicina Legal de la capital i acadèmic numerari de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa, autor del discurs inaugural de l’any 
1907 sobre “Los médicos en las cuestiones de Derecho”  

 També és cert que a Saragossa, en els anys seixanta i setanta, per aprendre 
Anatomia no calia recórrer a l’Institut Anatòmic-Forense perquè la càtedra 
d’Anatomia del Professor José Escolar, on vaig aprendre l’assignatura com a “jefe 
de mesa”, tenia  muntat un magnífic servei de taules de dissecció, del qual 
formava part el metge lleidatà René Sarrat Torreguitart (Corbins, 1937-Saragossa, 
2012), brillant docent que va acabar sent catedràtic de l’assignatura allí  Ell em 
va ensenyar molt bé, quan jo ja exercia la medicina  forense, amb dos lliçons a 
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casa seva de Gimenells, l’autòpsia del cervell humà  En la primera, el 5 de juliol 
de 1984, m’explicà les nocions teòriques de l’examen extern de l’òrgan i després 
l’examen intern amb el mètode dels talls verticofrontals de Charcot  Després, el 
26 d’agost del mateix any, vam dissecar un cervell per aprendre detalladament 
les diverses estructures macroscòpiques  Dins de l’Anatomia Humana, el sistema 
nerviós el considerava la part més predilecta de l’ésser humà i del món animal  
René Sarrat procedia de  l’escola d’Anatomia del professor José Escolar, de la 
Facultat de Medicina de Saragossa, on es feia anatomia funcional  El seu discurs 
corresponent a la lliçó inaugural del curs acadèmic de l’any 1978-79, de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Bilbao, va tractar sobre l’evolució del cervell humà  
Explica  que volien abandonar el terreny purament morfològic, en part perquè la 
passió d’especialistes podria deformar la veritat i en part també perquè pensaven 
que hi ha dimensions molt més transcendents que les pròpiament materials  
Continua més endavant que, d’acord amb H  Spatz, una cosa és l’evolució 
morfològica del cervell, que ens situa en el cap de la Creació, i una altra molt 
diferent és la capacitació que l’educació pot oferir al nostre cervell  Com el mateix 
Spatz afirma, el nen, als deu anys, posseeix ja el pes definitiu del seu cervell, i no 
obstant això les seves capacitats estan pràcticament per desenvolupar        

 En les ciutat grans amb Facultat de Medicina i Audiència, les autòpsies es 
practicaven en els Instituts Anatòmics Forenses i els malats i lesionats es visitaven 
en les anomenades Clíniques Medicoforenses, on els metges forenses se solien 
especialitzar    

L’antic Institut Nacional de Toxicologia, avui simplement Institut de Toxicologia, 
encarregat de resoldre els problemes toxicològics de la nació i també d’altra 
naturalesa (identificació d’elements biològics d’interès penal o civil), amb seu a 
Madrid, continua estant format pels tres Departaments de Madrid, Barcelona i 
Sevilla i una Delegació del Departament de Sevilla a Santa Cruz de Tenerife   

L’any 1985 es va promulgar la llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, amb la qual es van configurar els Instituts de Medicina Legal com a 
estructura bàsica de l’organització de la Medicina Legal a Espanya  

Els metges forenses, continuant com a Cos Nacional, abandonarien el treball 
solitari per dur-lo a terme en equip i amb tendència a l’especialització, en els 
Instituts de Medicina Legal 

Un any abans, el 1984, es va iniciar la reforma de l’Atenció Primària  Ambdues 
reformes, la de la Medicina Forense i la de l’Atenció Primària, van coincidir en el 
temps, participant d’un mateix corrent de renovació dirigit a treballar en equip 
i en un centre específic destinat a fer la feina  Quan es va jubilar el meu pare, 
Manuel Camps Clemente, l’any 1990, jo vaig fer dos anys de metge d’Alcarràs i 
va ser aleshores quan es va començar el canvi d’exercici, deixant de visitar a casa 
per fer-ho en una dependència municipal que l’Ajuntament va facilitar, fet que em 
va produir un sentiment de nostàlgia que m’acompanyarà sempre  Aquell centre 
municipal va ser el preludi, a Alcarràs, del que anys després seria la formació del 
Centre d’Atenció Primària, amb la corresponent despersonalització progressiva de 
la figura individual del metge, engolida pel fenomen de la burocràcia  
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Uns anys després, els metges forenses farien funcionar l’Institut de Medicina 
Legal on fossin destinats i l’Institut de Medicina Legal faria funcionar els metges 
forenses  Aquesta és la situació actual  Avui  totes les capitals de província tenen 
el seu Institut 

L’Institut de Medicina Legal de Catalunya es va crear l’any 2001, amb seu a 
Barcelona i amb un director  Des d’aleshores, Lleida disposa del seu Institut de 
Medicina Legal, amb el corresponent subdirector 

Amb els despatxos i sala d’autòpsies en el mateix edifici de l’Audiència, els metges 
forenses van deixar per sempre el treball en solitari i van passar a treballar en 
equip, molt menys arriscat, però amb la pèrdua de la clàssica  relació professional 
de confiança entre el jutge i el metge forense 

Repassant el passat, a Lleida, quan les autòpsies es feien al cementiri hi havia 
problemes, no solament tècnics sinó també de seguretat  Els familiars moltes 
vegades no estaven d’acord amb les autòpsies i pressionaven al metge forense  
Algun incident va fer que l’alcalde es preocupés de l’assumpte  Havia mort una 
dona pel traumatisme produït en relliscar al carrer nevat i la família es va oposar 
frontalment a la pràctica de l’autòpsia  Aleshores, la Paeria,  va instal·lar en el 
cementiri una taula d’autòpsies moderna i altres utensilis per facilitar la feina del 
metge forense 

Poc temps després, es va fer un pas més en el que va participar la Diputació  Es 
va abandonar definitivament el cementiri, que datava de l’any 1809, per passar 
a fer les autòpsies en el mortuori de l’Hospital de Santa Maria  Això succeïa 
al final de l’hivern de 1986  Allí ja es va buscar un mosso d’autòpsies estable 
per ajudar als metges forenses i les condicions generals van millorar molt, amb 
l’ajuda inestimable de l’Hospital  

Es va estrenar el mortuori el 8 de març de 1986 amb l’autòpsia d’una noia que 
va morir per atropellament del tren en la partida dels “Quatre Pilans”, de la 
Bordeta  Tant les declaracions com els antecedents psiquiàtrics i la tipologia i 
vitalitat de les lesions, van demostrar l’etiologia suïcida de la mort  

El pròxim i definitiu pas, com hem vist, ha estat l’Institut de Medicina Legal, 
ubicat a Lleida en el mateix edifici de l’Audiència  En el fons, sense desaparèixer 
el Cos de Metges Forenses, solament ha canviat la forma de treballar  

De cada dia queda més lluny aquella entranyable Medicina Forense que jo he 
viscut, on el metge forense havia d’afilar molt la capacitat d’observació perquè no 
tenia ni les eines ni la facilitat actual de poder consultar als membres de l’equip 
en casos difícils 

No cal dir que les funcions de l’esmentat Institut de Toxicologia, de caràcter 
nacional, que és el que em podríem dir el laboratori de medicina legal clàssic, 
han seguit el camí de la ciència, de manera que tant la identificació dels 
productes biològics com la dels tòxics estan en el nostre país a l’altura dels 
avenços científics      

El canvi actual de la medicina forense  (Lleida, 1985-2013)
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L’HOSPITAL DE POBRES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS: (1343-1936)

 
ADAM i VIDAL, Jaume; GUERRERO i SALA, Lluís;  
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

INTRODUCCIÓ

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

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

ORIGEN

Les notícies sobre l’existència al lloc de Sant Llorenç de Morunys d’un cenobi 
servit per una comunitat de clergues, es remunten al segle IX  L’any 1019, l’antic 
cenobi fou reconvertit en un priorat benedictí depenent del monestir de Tavèrnoles, 
a l’Alt Urgell  Malgrat no haver-hi constància documental, és ben possible que 
el priorat de Morunys, situat a la cruïlla dels importants camins Berga - Solsona 
i Cardona - La Seu d’Urgell, acomplís, com tants d’altres monestirs, funcions 
d’hostatge i alberg 
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El 1297, un pacte entre l’abat de Tavèrnoles, el prior de Morunys i el vescomte 
de Cardona, senyor eminent del territori, facilità la instal·lació d’un poblament 
estructurat a redós del monestir; és el naixement documental de la vila de Sant 
Llorenç de Morunys  Les greus escassetats i misèries que començaren el 1333, 
“lo mal any primer”, degueren fer reaccionar la vila, i així, el 1343, una assemblea 
de caps de casa esperonada per les prèdiques del prevere Josep Còdol, acordà 
realitzar una acapta entre la població que tingué èxit  S’aplegaren 3059 sous, 
dels quals, després de retirar-ne 343 per ajut de les cases més necessitades, 
se’n destinaren 350:“per fabricar un hospici a obs de les persones més pobres, 
pelegrins e pasejants”  Pel que fa l’administracióde la resta de fons recaptats, 
es constituí una confraria laica sota l’advocació de la Verge dels Colls que acabà 
tenint una llarga i influent presència a la vila de Morunys i rodalies  

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

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

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

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

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

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

Jaume Adam i Vidal; Lluís Guerrero i Sala
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PRIMERA UBICACIÓ DE L’HOSPITAL

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

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

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

UNES DEIXES DEL SEGLE XVI

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

reconeixen haver rebut dels priors dels Colls 25 lliures corresponents a un censal  

L’Hospital de Pobres de Sant Llorenç de Morunys: (1343-1936)
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La segona noticia es refereix a una deixa testamentària dirigida a l’hospital que ha 
deixat un petit rastre documental en un llibreta esborrany d’acords del Consell de 
la Vila El vilatà Toni Grau havia traspassat a l’hospital al qual havia fet donació 
dels seus béns  Els cònsols de la vila decideixen el gener de 1573 prendre pos-
sessió de la deixa, però un any després, la vila rep una reclamació de Jeroni Grau 
de Solsona, parent del difunt, que creia disposar de drets sobre la herència  I així 
s’inicià un plet que durava encara l’any 1578 moment en què el Consell de la vila 
decideix oferir vint lliures al demandant per tal que desisteixi “en tot i per tot”  És 
un cas que té el valor de confirmar la continuïtat dels cònsols com administradors 
de l’hospital, i com aquesta institució era receptora de deixes testamentàries que, 
convertides en censals, constituïen la principal font de rendes  En aquest sentit, 
un llibre llevador de censals començat l’any 1755, permet deduir que sis censals 
per valor de 243 lliures, havien estat creats durant el segle XVI  

SEGLE XVII: CANVI D’EMPLAÇAMENT DE L’HOSPITAL

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

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

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

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

Aquesta segona ubicació de l’hospital serà ja la definitiva fins el segle XX, per bé 
que l’espai original quedà ampliat a mitjans del segle XIX pel de la casa contigua  

Jaume Adam i Vidal; Lluís Guerrero i Sala

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg, 311-334, ISSN: 0213-0718



315

La fesomia de la casa heretada, la que possibilità el desplaçament de l’hospital des 
del cap d’amunt al cap d’avall de l’actual carrer Sant Nicolau, es modificà molt al 
llarg del temps i el primer canvi deuria estar relacionat amb la construcció d’una 
capella als baixos de l’edifici pel cantó que dona a la placeta de Sant Francesc 
Tampoc disposem d’informació directa sobre la promoció i construcció de tal 
capella que fou dedicada a sant Francesc Xavier, però unes deixes testamentàries 
de 1693 i 1694 fan suposar fonamentadament que s’edificà en aquests anys  

 

L’HOSPITAL EL 1700

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

1   APSLL  Decrets de visites  Capsa 29

Les dues ubicacions de l’hospital assenyalades en un plànol municipal de 1976

L’Hospital de Pobres de Sant Llorenç de Morunys: (1343-1936)
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Els manaments dels visitadors degueren produir els seus efectes  S’obrí un nou 
llibre de comptes de l’hospital el mateix any 1718 inaugurant una sèrie2 que, 
amb algunes discontinuïtats, arriba fins el segle XX constituint la principal font 
d’informació utilitzada a partir d’ara  Però si bé l’obertura del llibre porta data 
de 1718 no fou fins 1752 en què els comptes es realitzaren amb correcció 
mostrant primer la llista d’ingressos o “càrregues” i després la de despeses o 
“descàrregues”  Entre tant figuren anotacions esparses, llistes de deutes pendents 
i sobretot una sèrie d’actes de 1724 a 1749 que donen fe del tancament i 
presentacions dels comptes  Aquestes actes aporten poca informació de detall 
perquè només hi consten els totals d’ingressos i despeses, no obstant, permeten 
dibuixar el funcionament de l’hospital a començaments del segle XVIII 

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

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

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

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

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

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

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

LES VISITES PASTORALS DE 1747-1751

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

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

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

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

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

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

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

ELS POBRES A LA VILA DE SANT LLORENÇ

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

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

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

UN INVENTARI DE L’HOSPITAL DE 1747

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1800-1850: UN PERIODE CONVULS

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

7   APSLL Capsa 29 Llibre de visites 1711-1813

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

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

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

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

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

1851: UN NOU INVENTARI

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

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

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

SEGONA MEITAT DEL XIX

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

Sobre el rerefons de la vinguda de les religioses no hem localitzat cap documen-
tació  No sabem de qui fou la iniciativa, però tot fa pensar que partí de l’àmbit 
eclesiàstic més que del municipal  Diem això pel protagonisme que pren el rector 
d’aquella època Mn  Llorenç Comelles en l’administració de l’hospital arran de 
l’arribada de les monges  I no tan sols ell sinó també els seus successors El que 
segurament s’hauria d’atribuir a l’Ajuntament fou el compromís per cedir l’ús a 
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favor de l’hospital i escola de tot l’espai de la casa del costat, la propietat de la 
qual acabà essent municipal segons indica un registre10 fiscal d’edificis de 1921 

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

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

ELS ULTIMS ANYS DE L’HOSPITAL FINS 1936

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

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

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

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

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

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

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

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

12   APSLL  Capsa 51-Llibres de Fundacions, p  37

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

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

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

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

Segle XVII

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

Segle XVIII

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

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

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

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

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

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

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

SEGLE XIX

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

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

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

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

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

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

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

PERSONAL SANITARI LOCALITZAT A LA VILA FINS 1936

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1771 Josep Monegal  Cirurgià invàlid del Regiment de Burgos  Residia a 
Barcelona quan morí en algun moment anterior a l’any 1771 
Consta un Josep Monegal, cirurgià, actuant com padrí de bateig 
l’any 1717, que més tard, el 1731, residia a Cardona  És possible 
que sigui el mateix cirurgià militar esmentat abans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1903 Josep Butifoll Adserà  Substituí l’anterior com a titular el juny de 
1903  Desconeixem quan deixà la plaça 
Dr  Joan Ferran Janer, nascut a Barcelona el 1873  Arribà a la vila 
el 1897 quan tenia 24 anys d’edat  A Sant Llorenç es conserva la 
memòria d’una llarga i popular trajectòria mèdica, al punt que la 
casa on habitava, al cap d’amunt del carrer Esperança, es coneix 
encara com “cal Dr  Ferran”  El 1902 ocupava la plaça de metge 
titular, però per desavinences amb l’Ajuntament, no renovà el con-
tracte  Després, no l’hem vist documentat altra vegada com metge 
titular de la vila fins 1927  El 1934 continuava en el càrrec  Més 
endavant fundà un negoci tèxtil a Solsona  La vila ha reconegut els 
seus serveis dedicant-li el nom d’una plaça cèntrica  

L’Hospital de Pobres de Sant Llorenç de Morunys: (1343-1936)

Gimbernat, 2018 (**) vol  70 pàg  311-334, ISSN: 0213-0718



332

Comunitat de religioses carmelites15  El 1925 estava formada per: Francesca 
Comas Vidal (Superiora) nascuda el 1879 a Anglesola, portava 24 anys a 
l’hospital de la vila, Dolors Colomer Anglès nascuda el 1885 a Vic, morí estant 
a Sant Llorenç el 1927, Dolors Molist Castells nascuda el 1841 també a Vic, i 
Trinitat Casals Pla nascuda el 1900 a Balaguer  

A TALL DE RESUM

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

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

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

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

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

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

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

Queda per tant, feina per fer 

(*) CORRECCIÓ D’ERRADA

En el volum 66 de Gimbernat (2017, **, pp  19-42) es va publicar un treball sobre 
l’Hospital de Pobres de Sant Llorenç de Morunys (1343 – 1936) en el que constava el 
nom d’un autor, quan en realitat són dos  Per subsanar aquesta errada ara publiquem altra 
vegada l’article sencer, amb la capçalera correcta   La publicació  anterior en el volum 66 
es considera per tant eliminada   
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