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EDITORIAL

Aquest és un volum intercongressos, és a dir, que fa net del que queda per editar després
de vist el Congrés de Berga. Solen ser articles, alguns curts i esparsos, que estaven “fent
cua”, i altres que estaven aparcats perquè no reunien les condicions ideals per a publi-
car, molts perquè eren massa llargs. Hi havia també part de material que provenia de la
Jornada de l’Espluga de Francolí, feta en homenatge al Dr. Josep M. Calbet i Camarasa,
de tan bon record. I és possible que hi hagi més coses, tot i que no les tenim a l’arxiu.

De tota manera, per ara, encara preferim ajornar una publicació que no pas escursar-la,
tot i que a vegades no li faria gaire mal al contingut. Alguna vegada també cal tenir en
compte la complexitat de la correcció ortogràfica, ja que no sintàctica. Tot ajuda a fer un
petit embús que al final també surt. I entremig, naturalment, articles amb plena normalitat.
De tota manera hem de demanar una vegada  més als autors que tinguin en compte les
normes de publicació, perquè així podrem tenir més agilitat d’edició.

Un altre factor també influeix: la manca material de temps per a dedicar-se plenament a
la publicació. Tot el treball es fa en règim de voluntariat, i sovint queda per darrere
d’altres feines, potser  ni més interessants ni més urgents.

També s’ha d’esmentar l’obertura de noves finestres, possibilitats de difusió. En una
altra publicació de l’Acadèmia ens fem ressò de la importància que ha tingut pel
coneixement dels nostres treballs, la incorporació al catàleg de Revistes Catalanes d’Accés
Obert (RACO), que ha fet que “Gimbernat”, sigui molt més visible, conegut i consultat.
S’albira a més el camí per a fer la publicació digital,  tot i que intentant conservar una
edició reduïda en paper. Hi ha diverses vies que porten a aquest camí. Una és que es
guanya temps, si més no una mica, perquè les correccions s’han de fer igualment, i són
una tasca feixuga. Una altra és la tendència global cap a la digitalització. A més, i pel que
fa al cost pot significar una disminució de la despesa. I al darrera d’això alguna incertesa
en la subvenció de la factura mínima.

Un avantatge important és que el pas a la digitalització com a sistema preferent d’edició
pot permetre o bé ampliar el nombre de pàgines de cada volum, o bé passar a fer tres
números cada any. En tot cas seria una millora en la producció.  La publicació de fotografies
és un altre punt que cal valorar. Alguns autors enviaven el material com els semblava, o
podien, sense tenir en compte la qualitat de la reproducció. Ara anem millorant. Fa anys
es va iniciar la publicació d’una secció iconogràfica, amb el retrat de metges catalans
antics, bàsicament del fons de la Reial Acadèmia de Medicina.
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Era un línia oberta que es va  aturar una mica perquè es comprovà que hi havia material
suficient per a publicar números monogràfics, amplis, amb millor qualitat d’impressió.
Així ha sortit la sèrie “Gimbernat Gràfic”, amb una previsió inicial de fins a deu volums,
que esperem que es pugui fer. Aquí però el cost és molt més important, i això ha aturat
en bona part aquesta línia. El títol genèric “Història gràfica de la sanitat catalana” ja
indica la intenció que hi ha al darrere. Esperem que pugui sortir bé. Als tres volums
inicials publicats en una primera fornada, se n’hi poden afegir, amb una certa dedicació,
altres tres. Dos referents a la Reial Acadèmia de Medicina, i un tercer sobre institucions
hospitalàries. El material hi és, la preparació ja està en gran part feta. Cal tornar-hi a
donar una empenta, econòmica també.

Són publicacions de bona imatge, amb gairebé més material gràfic que no pas text, que
es poden llegir sense fer-se pesades i consultar fàcilment. Una possibilitat, si es troba
un nombre suficient de persones interessades, que no cal pas que sigui molt alt, és
publicar les obres per subscripció a preu de cost. És a dir cobrint només la despesa.

Finalment cal insistir en una orientació que voldríem fer créixer, la dedicació a l’estudi de
la medicina d’Occitània. Ja fa bastants anys, el 2000, es va començar una secció amb
aquest nom. Des d’aleshores s’han anat publicant, amb alguna discontinuïtat, estudis
sobre aquest tema. També a la revista de la Reial Acadèmia de Medicina, en aquest cas
de manera seguida. Ja són un cert nombre d’articles, que voldríem reunir en un llibre.
Però fem una crida per a incrementar el nombre de col·laboradors per aquesta secció,
d’aquí i de la pròpia terra occitana. Cal fer conèixer la tasca que molts metges d’origen
occità han fet per la medicina francesa i europea, alguns de bon nivell en el món.
Recordem també que una part de Catalunya, l’Aran, es terra de cultura occitana, i que
per tant la llengua d’oc forma part del nostre origen lingüístic i de la nostra cultura,
històrica, però també actual. Potser una de les contribucions d’aquest número 52 de la
revista Gimbernat sigui l’increment d’aquesta línia.
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NOVES TÈCNIQUES EN PALEOPATOLOGIA

CAMPILLO, Domènec1

GARCIA-GUIXÉ, Elena1

CARVAJAL, Antonio2

VILA, Santiago1

Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona) (MAC)
1

UDIAT - CD. Corporació Parc Taulí (Sabadell)
2

RESUM:La introducció de técniques de recerca modernes ha permès fer avenços

importants en els estudis de paleopatologia. Es fa una revisió, entre altres, de les

aportacions fetes en paleobioquímica, bacteriologia, estudis d’ADN, análisis histològiques,

i diversos aspectes de la radiología. Iconografia.

Paraules clau: Paleobioquímica, paleoradiologia, paleobacteriologia, paleohistologia.

RESUMEN:  La introducción de técnicas de investigación modernas ha permitido progre-

sos  importantes en los estudios de paleopatología. Se  revisan, entre otras, las  aporta-

ciones realizadas en paleobioquímica, bacteriología, estudios de ADN, análisis

histològicos, i diversos aspectos de la radiología. Iconografia.

Palabras clave: Paleobioquímica, paleoradiologia, paleobacteriologia, paleohistologia.

*

1. INTRODUCCIÓ

La paleopatologia, com altres ciències biològiques, s’ha beneficiat dels avenços científics

esdevinguts des de finals del segle XIX, en que els pioners en aquesta disciplina acolliren

les noves tecnologies. A partir de 1895, després del descobriment de Röntgen dels RX,

comença a aplicar-se aquesta nova tecnologia als estudis paleopatològics cosa que va

significar un salt quantitatiu i qualitatiu en els diagnòstics. També es van començar a

practicar estudis bacteriològics i histopatològics en mòmies (Ruffer, 1910). Durant el

segle XX aquestes tecnologies van millorar fins assolir uns nivells insospitables i també

n’han aparegut moltes altres, que han permès notables avenços en els estudis
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paleopatològics, tant en les restes òssies com momificades, i també basant-se en les
restes procedents del metabolisme humà. D’entre aquestes noves tecnologies cal des-
tacar les anàlisi paleobioquímiques i paleomoleculars, així com l’enorme progrés de les
tècniques de diagnòstic per imatge.

2. ANÁLISI PALEOBIOQUÍMIQUES

Fonamentalment, existeixen dos tipus d’anàlisi paleobioquímiques que es realitzen so-
bre ossos humans arqueològics i que ens poden aportar dades en paleopatologia: les
anàlisi d’elements traça i d’isòtops estables.

Els elements traça, minoritaris o oligoelements, es troben en petites proporcions en
l’organisme viu (representen menys del 0,01% de la massa corporal), essent molts d’ells
essencials per la vida. Els elements més freqüentment analitzats són: bari, magnesi,
estronci, zinc i coure, encara que també se’n poden analitzar d’altres (ferro, plom,...). La
seva anàlisi es realitza sobre la fracció inorgànica de l’os (la matriu d’hidroxiapatita),
quantificant-se la concentració d’un o diversos elements traça mitjançant un
espectrefotòmetre (ICP/AES). Aquest tipus d’anàlisi pot ser un indicador paleopatològic
tant per excés com per defecte d’elements traça en l’organisme. Si detectem un dèficit
d’elements traça essencials per la vida (com el ferro) podria estar relacionat amb una
anèmia o dèficit nutricional, o amb alguna malaltia carencial concreta (ex. Carlson et al.,
1974; Gilbert, 1985; Subirà et al., 1992; Von Endt y Ortner, 1982). En canvi, si detectem
en l’organisme un excés d’elements traça tòxics (com el plom), ens podria estar indicant
una intoxicació o una contaminació por hàbit repetit, com per exemple, menjar amb
vaixella de plom (ex. Aufderheide et al., 1981, 1992; Baxarias et al., 2004; Nriagu, 1983;
Waldron et al., 1976).

En el nostre laboratori, s’ha realitzat un estudi per veure si hi havia diferències en la
concentració d’elements traça en individus que patien determinades patologies
relacionades amb estrès nutricional (com ara els diversos tipus de cribres, les hipoplàsies
de l’esmalt dental i les osteoporosi hiperostòsiques) i els que no tenien rastres esquelètics
d’aquest tipus de lesions. Concretament, es van analitzar 118 individus de la necròpolis
tardorromana de Prat de la Riba (Tarragona). Els elements analitzats van ser estronci,
bari, zinc, coure i magnesi. Els resultats no van demostrar cap associació estadísticament
significativa entre concentracions baixes d’aquests elements i presència de les lesions
òssies abans esmentades (Garcia et al., 2002; Garcia, 2003). En un altre estudi, realitzat
en la població tardorromana de Mas Rimbau (Tarragona) es van seleccionar 30 individus
i es va analitzar el plom, per veure si es detectaven nivells elevats d’aquest element
degut al contacte de l’aigua i dels aliments amb aquest metall per mitjà de les canonades
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o l’ús de vaixella de plom. Els resultats no mostren nivells tòxics d’aquest metall en els
individus analitzats (Baxarias et al., 2004).

No obstant, aquest tipus d’anàlisi ha caigut en desús els últims anys, degut, principalment,
al problema de la diagènesi (ex. Price et al., 1992). La diagènesi és l’intercanvi d’elements
químics entre l’os i el sediment a on està enterrat, que es dóna de manera natural.
Aquest procés dificulta la interpretació dels resultats i, fins i tot, invalida aquest mètode
com a indicador paleopatològic o paleonutricional.

L’altre tipus d’anàlisis paleobioquímiques que es realitzen sobre ossos o dents humanes
antigues són les anàlisi dels isòtops estables del carboni i nitrogen, principalment. Els
isòtops estables són àtoms d’un element químic que tenen la mateixa estructura atòmica
però diferent massa atòmica: tenen igual nombre d’electrons i protons però diferent
número de neutrons. Els diferents isòtops d’un element són químicament idèntics però
els més lleugers (els que tenen menys neutrons) tendeixen a ser més actius o ràpids en
les reaccions. Per aquest motiu, es produeix un procés de fraccionament isotòpic. Es diu
que ha tingut lloc un procés de fraccionament quan la proporció d’isòtops en el producte
d’una reacció o reaccions químiques és diferent a la proporció en els reactius originals.
Tot el carboni i nitrogen dels teixits orgànics deriven, en última instància, del CO

2
 i N

2

atmosfèric, després d’una sèrie de reaccions físico-químiques. En cada una d’aquestes
reaccions hi ha una selecció a favor o en contra d’un isòtop. Aquestes propietats dels
isòtops estables els conformen com a una eina molt eficaç per a la reconstrucció de
l’alimentació de les poblacions del passat, coneguda com paleodieta (Garcia, 2005).

La seva anàlisi es realitza sobre la fracció orgànica de l’os: el col·lagen. Fins al moment,
només tenim constància d’un estudi que intenti relacionar els isòtops estables del
carboni i nitrogen amb l’os paleopatològic (Katzenberg i Novell, 1999), però ens sembla
una eina que pot fer unes aportacions molt interessants. En aquest estudi es van analitzar
mostres d’os de 7 individus autopsiats amb l’objectiu d’intentar relacionar els valors
d’isòtops estables obtinguts amb determinades patologies (Figura 1). Dels individus
analitzats, 3 no tenien cap condició patològica coneguda i es van utilitzar com a controls
(símbols negres en la gràfica) i 4 mostraven diferents patologies òssies.

Un dels individus analitzats presentava una atrofia post-paralítica (polineuritis idiopàtica,
segurament per infecció vírica). No es van observar diferències entre els tres segments
d’os analitzats, degut a que aquest estava totalment afectat per igual. Els valors de ä15N
ens indiquen que aquesta atròfia no va ser el resultat d’un estrès nutricional, ja que
s’haurien obtingut valors més elevats (en aquest cas va ser el resultat d’una infecció
vírica). Aquest individu presenta valors molt elevats de carboni (menys negatius) degut a
que menjava una gran quantitat de plantes de tipus C

4
.
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Un altre dels individus analitzats presentava una periostitis activa en el peroné, relacio-
nada amb una infecció localitzada, secundària a un accident laboral patit 3 anys abans
de la mort. No es van obtenir diferències en els nivells de carboni o nitrògen, entre els
segments d’os afectats per la periostitis i els no afectats.

Un altre individu analitzat presentava una fractura consolidada de peroné, patida 5 anys
abans de la seva mort. El segment d’os analitzat que corresponia al call de fractura
(cercle gris amb un punt negre al centre) presenta uns nivells de nitrògen un 1‰ més
baixos que els segments sense call ossi, segurament degut a una alimentació
lleugerament diferent, i d’un nivell tròfic més baix, durant la convalescència.

L’últim individu analitzat va morir per SIDA i presentava una osteomielitis de tíbia. Podem
observar que el segment d’os osteomielític (cercle gris amb un punt negre al centre) té
un 2‰ més de nitrògen que els segments d’os sense infecció. Es creu que això és degut
a que el col·lagen del segment infectat es va formar amb el catabolisme de proteïnes ja
existents en l’organisme.

Aquest treball és pioner en el camp de la Paleopatologia ja que intenta establir relacions
entre certes patologies i la composició química del col·lagen dels ossos. No obstant, és
necessari analitzar un nombre molt més elevat de casos per a que aquesta aplicació
sigui fiable per a la seva valoració en restes òssies antigues, doncs es tracta d’ossos
procedents d’un reduït nombre d’autòpsies amb un diagnòstic paleopatològic conegut.
Tot i ésser limitat, aquest treball aporta dades interessants que ens alerten de situacions
en les quals els valors d’isòtops estables en el col·lagen extret de restes òssies humanes,
no només reflecteixen l’alimentació dels individus sinó que també varien segons les
condicions patològiques, que podrien passar desapercebudes per l’investigador.

3. ANÀLISIS PALEOMOLECULARS

Les anàlisi d’ADN de les restes humanes i animals exhumades pels arqueòlegs, poden
aportar dades sobre les malalties que van patir les poblacions pretèrites. L’ús de les
tècniques d’ADN antic (ADNa) en paleopatologia ha patit un augment exponencial durant
els últims anys. No obstant, aquests estudis no estan exempts de crítiques sobre la
metodologia empleada i de dubtes sobre l’autenticitat dels resultats (Montiel, 2003).
Bàsicament, es tracta de tres tipus d’estudis:

1.- Paleobacteriologia. El principal auge s’ha desenvolupat en les anàlisi de
seqüències d’ADNa de virus o bactèries infeccioses sobre restes òssies antigues
amb indicadors patològics clars de patir una determinada malaltia infecciosa.
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Aquest camp ha aportat dades importants en l’estudi de malalties com la
tuberculosi (Fusegawa et al., 2003; Konomi et al., 2002; Mays et al., 2001;
Nerlich et al., 1997; Salo et al., 1994), lepra (Montiel et al., 2003; Rafi et al.,
1994), pesta (Drancourt et al., 1998; Gilbert et al., 2004), hepatitis (Marota et
al., 1998), malària, i, fins i tot, en l’estudi de la càries (Malgosa, 2005).

En un dels casos de tuberculosi òssia (Figura 2) estudiats en el nostre laboratori es va
aconseguir extreure l’ADNa de Mycobacterium tuberculosis, confirmant-se així un
diagnòstic realitzat a partir de l’anàlisi macroscòpica de les restes (Baxarias et al., 1998;
Campillo et al., 1998). En aquests casos, les anàlisi d’ADNa de patògens són una tècnica
diagnòstica complementària a les tècniques paleopatològiques clàssiques, com són la
inspecció visual (macroscòpica) i la realització de radiografies, i permet un diagnòstic
paleopatològic de certesa, cosa que poques vegades s’aconsegueix sense l’aplicació
d’aquesta tècnica.

2.- Anàlisi de mutacions puntuals que donen origen a malalties genètiques.
Així, en el material genètic extret d’ossos arqueològics s’ha aconseguit ampli-
ficar el gen de la fibrosis quística (Pérez-Pérez, 1992; Prieto et al., 1997), de la
hemocromatosis, o de la ß – talassèmia (Béraud-Colomb et al., 1992, 1995).
En el cas de les ß – talassèmies, els individus analitzats presentaven
osteoporosis hiperostòsica, una lesió cranial compatible amb les que provo-
quen les anèmies. Una altra vegada, el diagnòstic paleopatològic previ és
imprescindible per realitzar aquest tipus d’anàlisi.

3.- Estudi de marcadors genètics associats a malalties concretes. Una altra
possibilitat és, per exemple, l’estudi de marcadors genètics associats a
malalties determinades com serien les malalties reumatoidees, però donada
la gran varietat d’etiologies, és un camp que encara està desenvolupant-se.

4. BACTERIOLOGIA

A part de l’anàlisi de l’ADNa de microoganismes, també es pot detectar el bacteri o el
virus en restes momificades o ossos humans mitjançant proves microscòpiques o
immunohistoquímiques. Els primers treballs van començar a desenvolupar-se pocs anys
després del descobriment de Pasteur dels gèrmens patògens. Molts diagnòstics van
ésser erronis, tot i que alguns van ser positius, com per exemple la troballa d’ous calcificats
de la Bilharzia haematobia per Ruffer (1910) en els ronyons de mòmies egípcies, el
descobriment de paràsits fecals en copròlits (Heizer, 1980), la detecció mitjançant el
mètode de tinció de Ziehl-Nielsen del Micobacterium tuberculosis en unes mòmies xilenes

Noves tècniques en paleopatologia



16 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 11-27, ISSN: 0213-0718

(Allison et al., 1981) i el descobriment del virus de la verola en una mòmia infantil de la
necròpolis napolitana de San Domenico Maggiore (Fornaciari, 1984). Lamentablement,
aquestes troballes són poc freqüents.

5. ANÀLISIS HISTOLÒGIQUES

Com ja hem dit al començament, les primeres aplicacions de tècniques histològiques a
la paleopatologia es van iniciar a finals del segle XIX, emprant la rehidratació dels teixits
en les restes momificades. Una vegada obtingut el teixit rehidratat, es procedeix a la
congelació o la immersió en parafina o materials plàstics, amb el que s’obté un bloc sòlid
que permet tallar-lo amb el micròtom, procedint tot seguit a la fixació i tinció amb els
colorants habituals per així poder-los estudiar amb el microscopi. Tot i així, les alteracions
pòstumes que afecten els teixits dificulten el diagnòstic, ja que moltes estructures, en
especial les nuclears, s’han destruït. Esbrinar entre normalitat i anormalitat és difícil,
molt més, si es tracta de teixits neoformats.

En el que fa als ossos, la dificultat es veu augmentada, tant si es practica la tècnica
abrasiva seguida de tinció, en general, amb blau de metilè, com si es procedeix a la
descalcificació, que una vegada assolida, permet que siguin tractats com els teixits tous.
Pocs són els treballs que han aconseguit diagnòstics de certesa, raó por la qual el seu us
no s’ha prodigat, sobre tot amb les restes òssies.

La nostra experiència és escassa, tot i que en un cas molt dubtós, que després de la
inspecció ocular, la pràctica de la radiografia convencional i la Tomografia computada, el
diagnòstic no era clar, es va procedir a l’estudi histopatològic (J.L. Cases), que va permetre
arribar a la conclusió de que la lesió corresponia a un aneurisma arteriovenós retro-
ocular, parcialment calcificat (Campillo et al., 1983-1984).

6. RADIOLOGIA

Al 1895 Wilhem Conrad Röntgen (1845-1923) va descobrir els Raigs X i a començament
del segle XX es van començar a emprar per al diagnòstic paleopatològic. Segons sembla,
va ésser Elliot Smith qui a principis del segle passat els emprà en l’estudi d’algunes
mòmies egípcies. Aquesta tecnologia s’ha anat perfeccionant de forma progressiva i la
coneixem com radiografia convencional, que ha estat molt emprada i encara segueix en
ús, aportant importants dades als estudis paleopatològics, en especial en les restes
esquelètiques.
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Per a l’estudi de l’aparell mastegador ossi, sobre tot per la patologia dental, és interessant
l’Ortopantografia (Vila, 1995), que permet obtenir una imatge quasi plana d’aquestes
estructures.

Les restes momificats es van veure beneficiades amb la xerorradiografia i també amb
l’aplicació dels mamògrafs, que permeten la discriminació dels teixits tous deshidratats
pels processos de momificació, però les TC helicoidals computades han arraconat
aquestes dues tècniques.

6.1. Tomografia computada

La idea va ésser de l’informàtic britànic Godfrey Hounsfield a principis de 1967. Poc després,
amb l’aportació de l’empresa EMI en l’Hospital Atkinson-Morely i amb la col·laboració del
radiòleg Felson, es va aconseguir el primer prototip d’escàner el 1971.

Les imatges dels primers escàners, degut a que els píxels eren d’àmplies dimensions
(1’5x1’5x13 mm) (Felson, 1979), tenien una definició de l’os bastant deficient però tot
i així van representar un gran avanç. Sortosament, l’avanç dels tomògrafs computats
(TC) ha estat vertiginós a la darrera dècada del passat segle, permetent unes imatges
de gran claredat, gràcies a la progressiva disminució dels píxels i als programes de
composició d’imatges.

6.2. Tomògrafs helicoidals

La gran revolució han estat els tomògrafs helicoidals d’alta definició, que permeten
plans de 0’5 mm i que, amb el sistema MPR (Multi Planner Reconstruction), permeten les
imatges tridimensionals (3D). El seu poder de reconstrucció és tan ampli que permet, a
més a més, que les seqüències no hagin de ser semiaxials, com en els primitius tomògrafs,
podent realitzar la reconstrucció en qualsevol sentit i en les cavitats com és el cas del
crani, tant per la cara interna com per l’externa. Aquesta tècnica és molt útil en el cas de
mòmies, ja que és una tècnica diagnòstica no invasiva (Hoffman et al., 2002), i també en
el cas dels cranis, ja que permet veure amb claredat l’endocrani.

6.3. Estudis patològics

Tot seguit presentem alguns casos d’estudis radiogràfics amb les diverses tecnologies.
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Cas 1: Crani de l’Edat del Bronze exhumat en el poblat de El Puig (Alcoi, Alacant).
Presenta una ferida incisa d’arma blanca seguida de guarició, que en la
radiografia mostra reacció osteogènica cicatricial i la formació de ponts ossis
entre les dues vores de la ferida (Figura 3) (Campillo, 1977).

Cas 2: Espondiloartritis anquilopoiètica en un individu d’època medieval
exhumat en la necròpolis de Castell de Calafell (Baix Penedès). La radiografia,
del bloc format per l’escata occipital, la columna cervical i les tres primeres
vèrtebres dorsals, mostra els sindesmofits, les ossificacions de les càpsules
articulars i la típica imatge en canya de la malaltia de Bechterew (Figura 4)
(Campillo, 1993). R, costat dret.

Cas 3: Intens torus màxil·lo-mandibular en un individu procedent de la necròpolis
medieval de Sant Sebastià de Bagà (Berguedà) (Figura 5). (Cortesia L. Devenat)

Cas 4: Greu traumatisme cranial perimortem amb ensorrament parietal en un
individu neolític de El Collet de Puiggròs (Les Garrigues) (Figura 6). Tomografia
helicoïdal que mostra el punt d’impacte, les fissures radials que es desprenen
i un ensorrament hexagonal en bloc, de majors dimensions a la taula interna
que a l’externa, fet que confirma el traumatisme fortuït o agressiu.

Cas 5: Individu núm. 453 de la necròpolis medieval de sant Sebastià de Bagà
(Berguedà) afecte d’acromegàlia. La radiografia lateral del crani (Figura 7)
mostra una sella turca de morfologia normal, el que feia pensar que era degut
a una hiperfuncionalitat de la hormona del creixement hipofisari. Per comple-
mentar l’estudi, es va practicar una tomografia helicoïdal (Figures 8 i 9) que
demostren que hi ha una destrucció de l’hemi-sella turca dreta i que la causa
de l’acromegàlia, com és molt freqüent, va ésser un adenoma eosinòfil. (Cortesia
L. Devenat).

Cas 6: Individu exhumat a la necròpolis medieval de Santa Llúcia (Santa Pau,
La Garrotxa) afecte d’un aneurisma de l’artèria vertebral dreta. La tomografia
computada (Figura 10) evidencia la cavitat i en l’esquema (Figura 11) mostrem
com era la probable malformació.

7. CONCLUSIONS

Les anàlisi d’elements traça, d’isòtops estables i d’ADN antic sobre restes humanes
antigues, són molt eficaces per complementar els estudis paleopatològics clàssics però
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són  necessàries més investigacions en aquests camps ja que els estudis són escassos.
Es tracten de proves paleobioquímiques i paleomoleculars d’un elevat cost econòmic
que no permet la seva aplicació rutinària en els laboratoris d’Antropologia i Paleopatologia.
A més a més, són tècniques destructives que requereixen la destrucció d’un petit fragment
d’os o dent, i la seva aplicació s’ha de supeditar als següents paràmetres:

1.- Realitzar la presa de mostres de manera que no es comprometin altres
estudis (morfològics, mètrics, etc.).
2.- Ésser previstes en els plantejaments de l’estudi global. Això permetrà
prendre, des de l’inici de la manipulació dels esquelets, totes les precaucions
necessàries per a que es puguin aplicar les tècniques amb la màxima garantia
(evitant la contaminació amb l’ADN de l’arqueòleg o de l’antropòleg, no res-
taurant els ossos i dents amb productes químics que poden comprometre les
anàlisi paleobioquímiques, etc).
3.- Disposar dels mitjans tècnics i dels recursos econòmics necessaris per
poder portar a terme la totalitat de l’estudi planejat.
4.- Tenir, a priori, certa garantia d’èxit.

L’obtenció d’un diagnòstic paleopatològic sempre és molt complex, ja que patologies
molt diverses poden donar lloc a alteracions molt semblants i àdhuc quasi idèntiques,
degut a que els organismes vius tenen unes formes de reaccionar limitades i poques
vegades específiques. Així, les síndromes que són la base del diagnòstic, en
paleopatologia, com resulta lògic, no conten amb els signes subjectius ni amb una
anamnesi, bàsics per definir una síndrome. Quasi ens atrevim a dir que no existeix en
aquesta especialitat històrico-mèdica cap síndrome patognomònica.

Segons la nostra experiència, la inspecció visual segueix essent fonamental i són bàsics
uns ferms coneixements en patologia macroscòpica, per poder relacionar les possibles
relacions que puguin tenir les alteracions trobades en diferents llocs, intentant associar-
les a patologies conegudes, ja que les que van existir en els temps pretèrits i no han
arribat als nostres dies, mai les podrem diagnosticar.

Totes les tecnologies noves que han anat apareixent ens ajudaran en el diagnòstic, però
no podem sobrevalorar-les, doncs els marges d’error són molt amplis.

En osteo-paleopatologia, al nostre entendre, la major ajuda l’obtindrem de les tècniques
radiogràfiques, però no hem d’oblidar que els nostres diagnòstics, en la majoria dels
casos seran de probabilitat i poques vegades de certesa.
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RESUM: En general, les anquilosis poden ser degudes a diversos processos (reumàtic,

infecciós, traumàtic o per immobilització perllongada) i amb freqüència és difícil atribuir-

les a una causa concreta. Es presenta un cas d’un individu medieval (S. X - XI) del

monestir de Sant Benet de Bages (Sant Fruitós, El Bages), que presenta una fractura

obliqua del tercer metacarpià esquerre, amb signes d’osteomielitis secundària a la frac-

tura i anquilosi del canell i de l’epífisi distal del radi. En aquest cas, la història natural del

procés patològic és molt clara i pot ajudar, per la seva morfologia, a l’estudi d’altres

casos d’anquilosi en que aquesta no sigui tan clara. També es fa una valoració del

seguiment de les fonts clàssiques (en concret Cels i la seva obra De Medicina) sobre el

tractament de les fractures en època medieval.

Paraules clau: paleopatologia, fractura metacarpià, anquilosi canell.

RESUMEN: Se presenta el caso de un individuo medieval (S. X-XI), del monasterio de

Sant Benet de Bages, que presenta una fractura oblicua del tercer metacarpiano iz-

quierdo, con signos de osteomielitis  secundaria a la fractura  y anquilosis de la muñeca.

Iconografía.

Palabras clave: paleopatología, fractura metacarpiano, anquilosis muñeca.
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INTRODUCCIÓ

Les fractures, juntament amb la patologia osteoarticular reumatoidea, són les troballes

més freqüents en patologia òssia de poblacions pretèrites. Aquestes poden ser fortuïtes,

produïdes per accidents, o bé de caire agressiu, ja que la violència inter-personal existeix

des que hi ha l’home. Les fractures més freqüents són les de les extremitats. En les

extremitats superiors prevaleixen les fractures d’húmer i, sobretot a nivell del canell, la

fractura de Colles. Les fractures en mans i peus es troben amb menys freqüència, però

no és degut a que no se’n produïen sovint, sinó per un biaix en el registre. Per una banda,

els ossets del carp i les falanges són més fràgils que els ossos llargs, i, per tant, més

susceptibles de deteriorar-se pòstumament. Durant les excavacions dels esquelets,

moltes vegades aquests ossos de mida petita passen desapercebuts si la feina de camp

no és meticulosa i un cop al laboratori, els antropòlegs generalment presten poca atenció

als ossos de les mans i peus, degut a que sovint se’n treu poca informació. Per aquest

motiu, sóm pocs els casos publicats de fractures de les mans (Baxarias et al., en premsa;

Campillo, 1976; Mercadal i Campillo, 1985).

Abans de descriure l’individu i la lesió, creiem convenient fer un breu resum introductori

sobre les fonts clàssiques en relació a les fractures i al tractament d’aquestes. Així, es

pot arribar a esbrinar quin era el pes que es donava a aquestes fonts clàssiques en

època medieval i discernir entre la teoria i la praxi. En concret, hem triat l’obra de Cels

(30 aC – 50 dC) De Medicina degut a que va tenir un notable interès en l’època en que va

ser escrita i va ser recuperada en el Renaixement. Va tenir una gran influència a l’Europa

moderna, després de ser la primera obra impresa amb caràcters mòbils (1478).

Així, Cels fa les següents observacions i recomanacions en quant a les fractures (Cels,

1966, capítol 8):

 “Cualquier hueso puede, como la madera, hendirse en sentido longitudinal, o
romperse en una dirección transversal y oblicua, y en este tipo de fractura
oblicua, los fragmentos unas veces son obtusos, otras puntiagudos, caso éste
el más peligroso, porque entonces no es fácil que los fragmentos se aúnen, y
vulneran a veces las carnes e incluso los tendones y los músculos, y además se
rompen alguna vez en varios fragmentos, que con mucha frecuencia quedan
completamente aislados unos de otros [...]”

“Las fracturas que afectan a la parte media del hueso son las que ofrecen
menos peligro; en cambio, cuanto más cerca estén las fracturas de la extremi-
dad superior o inferior, son más temibles, porque los dolores que producen
son más violentos y su curación más difícil. [...] Las fracturas sencillas y trans-
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versales son las más tolerables, las oblicuas, y las que producen varios frag-
mentos, son peores, y son mucho más graves las que ocasionan fragmentos
puntiagudos. Algunas veces la parte que ha sufrido una fractura no cambia de
posición, pero en la mayoría de los casos sufre un desplazamiento, y sus frag-
mentos quedan montados uno sobre otro. [...] Si ha habido desplazamiento,
aparece una depresión en el lugar fracturado, y los fragmentos dan la sensa-
ción de un pinchazo y presentan desigualdades al tacto. Pero si tales fragmen-
tos, en lugar de estar extremo con extremo, están colocados oblicuamente, lo
que ocurre cuando su posición ha cambiado, el miembro afectado resulta más
corto que el otro, y sus músculos se tumefactan. Cuando se comprueba que ha
ocurrido esto, se debe inmediatamente distender aquel miembro, ya que los
músculos y los tendones, extendidos en los huesos, se contraen y no vuelven a
su posición natural, sino mediante alguna violencia. La omisión de la reduc-
ción en los primeros días da lugar a que se inicie una inflamación, y entonces
resulta difícil y peligroso el empleo de la fuerza en los nervios; pues es sabido
que a la distensión de los músculos sigue la gangrena, y en los casos más
favorables se forma, por lo menos, un absceso de pus. Así, pues, si la fractura
no se ha reducido antes de la inflamación, hay que esperar a que ésta desapa-
rezca para volver a colocarlos en un sitio. Un hombre solo puede estirar un
dedo, o un miembro no muy desarrollado, cogiendo una parte con la mano
derecha y otra con la izquierda, pero tratándose de un miembro más fuerte se
necesitan dos hombres que estiren cada uno de un lado.”

“En primer lugar, habrá que poner cada hueso en su sitio, ejerciendo en las
porciones fracturadas una presión con dos dedos [...] se aplica a la parte enfer-
ma un paño doblado empapado en aceite y vino, y untado, como ya he dicho, en
una mezcla de flor de harina y hollín de incienso; se pone luego una venda [...]”.

“Hay cierto número de huesos que casi carecen de movimiento, y cuya consis-
tencia es dura o cartilaginosa, y que pueden sufrir fractura, perforación, aplas-
tamiento o hendiduras, como son los molares, el esternón, el omóplato, las
costillas, la columna, los huesos coxales, el hueso del empeine (astrágalo), el
calcáneo y los huesos de la mano y del pie. El tratamiento para todos ellos es
el mismo. Si en ellos surge una herida, se la trata con los remedios adecuados,
y mientras se llega a la cicatrización, una callosidad viene a llenar los orificios,
o las hendiduras del hueso. Si la piel está intacta, pero los dolores locales
hacen presumir que el hueso está lesionado, no hay nada mejor que ordenar
reposo y hacer en el punto dolorido aplicaciones de cerato, que se mantienen
con ayuda de un vendaje ligeramente apretado, hasta que el dolor desaparez-
ca por haber llegado la curación.”
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  “Los huesos de la mandíbula, los molares, la clavícula, el esternón, el omoplato,
las costillas, la columna vertebral, los huesos coxales, el hueso del empeine astrá-

galo, el calcáneo, los huesos de la mano y de la planta de los pies, se consolidan
entre los catorce y los veintiún días; los de la pierna y el antebrazo, entre los veinte
y treinta; los del muslo y del brazo entre los veintisiete y cuarenta”.

“[...] común para todas las fracturas: prescripción de dieta desde el principio,
algunos alimentos líquidos a partir del tercer día, alimentación algo más fuerte
y más nutritiva, desaparecida la inflamación, y prohibición de vino mientras
dure el tratamiento. [...] No debe hacerse uso del miembro fracturado con
demasiada prisa, sino que es necesario que vaya volviendo gradualmente a
sus primeras funciones”.

DESCRIPCIÓ DE L’INDIVIDU

Es presenta el cas d’un individu recuperat a la necròpolis medieval de Sant Benet de

Bages (Sant Fruitós, El Bages) (Figura 1). Al voltant d’aquesta església s’han recuperat

més de 500 esquelets, datats entre el S. X i el XIX. L’individu en concret, SFSB – 6594,

s’ha adscrit als S. X – XI, per criteris estratigràfics (Figura 2).

Els ossos d’aquest individu estan en bastant mal estat de conservació, tot i que l’índex

de preservació no és baix (IP
3
 = 68,2%). No s’ha recuperat el crani i també manca tota la

columna cervical i la major part de la dorsal. Només s’han recuperat 2 fragments de cos

de vèrtebres dorsals i els cossos vertebrals de L1 a L5. Les costelles estan molt

fragmentades i malmeses. De l’extremitat superior dreta només s’ha recuperat un

fragment d’húmer i de cúbit, mentre que l’esquerra s’ha recuperat tota exceptuant la

clavícula. Els coxals estan molt fragmentats i del sacre només es conserva un fragment

de S1. Les extremitats inferiors es recuperen gairebé senceres, exceptuant les 2 ròtules

i alguns ossets del peu, que s’han perdut pòstumament (Figura 3).

L’individu s’ha diagnosticat com a un adult d’edat indeterminada, degut a que la superfície

auricular dels coxals estava molt deteriorada i no ha estat possible aplicar el mètode de

Lovejoy et al. (1985). Tot i que els coxals estan malmesos, s’han pogut observar algunes

característiques morfològiques lligades al dimorfisme sexual, cosa que ens ha permès

diagnosticar l’individu com masculí (mètode de Ferembach et al., 1979). Els ossos llargs

són bastant robusts, amb els llocs d’inserció musculars molt marcats, com per exemple

les línies aspres dels fèmurs.

E. Garcia-Guixé - J. Baxarias - D. Campillo - L. Devenat - A. Pla
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DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS

Fractura del tercer metacarpià de la mà esquerra amb anquilosi del carp i radio-

escafoidea:

A nivell de l’extremitat superior esquerra es pot observar una fractura obliqua completa

del tercer metacarpià (Figura 4). No s’observa fusió ni consolidació, excepte en el terç

superior d’ambdós fragments resultants. Existeixen signes d’osteomielitis (insuflació i

forats fistulosos que comuniquen amb les cavitats dels abscessos intraossis) en la cara

interna dels dos fragments resultants del tercer metacarpià, que mostren una infecció

secundària de la fractura, amb supuració, purulència i causa de pseudoartrosi a nivell de

la diàfisi del tercer metacarpià (Figures 5, 6 i 7). Possiblement la infecció va ser deguda

a que es tractava d’una fractura oberta i no es va limitar al metacarpià, sinó que per

contigüitat va provocar una artritis sèptica del canell, amb periostitis, deformació i fusió

del carp, dels metacarps i de l’epífisi distal del radi, formant un bloc (Figura 4).

El primer metacarpià no s’ha recuperat i no estava fusionat al trapezi, però el segon,

tercer, quart i cinquè metacarpians estan anquilosats als ossos del carp amb els quals

articulaven (Figura 4). Tots els ossos del carp estan fusionats formant un bloc (Figura 4 i

7) i l’epífisi distal del radi està completament fusionada a l’escafoide, amb un angle de

30º aproximadament (Figura 8).

La zona articular del radi pel cúbit està àmpliament deformada i l’epífisi distal del cúbit

presenta artrosi en la careta articular, amb signes d’eburneació (Figura 9). Això suggereix

que aquesta articulació tenia una certa mobilitat, però segurament el moviment de

pronació era limitat.

Altres patologies i/o anomalies de l’esquelet:

Presenta una lleugera espondiloartrosi ens els cossos vertebrals recuperats, més acu-

sada en les vèrtebres lumbars que dorsals, amb formació d’osteòfits en el marge supe-

rior i inferior dels cossos. També s’observa una lleugera reacció periòstica en la cara

interna de la diàfisi de la tíbia dreta, a nivell del terç distal (Grau 4-5, segons codificació

de Steckel et al., 2005). A la zona de la periostitis també hi ha un engruiximent ossi.

Probablement són lesions d’origen vascular. Ambdós calcanis presenten una entesopatia,

amb osteòfits en forma de pinta, en el lloc d’inserció del tendó d’Aquiles. Cap d’aquestes

patologies estaria relacionada amb la fractura i posterior infecció del canell esquerre.

Tot sembla indicar que la infecció era localitzada i no es va disseminar per via sanguínia

a altres parts de l’esquelet.

Artritis sèptica del canell, secundària a traumatisme
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MECANISME DE FRACTURA

Podria tractar-se d’un cop produït al caure un pes sobre del palmell de la mà o al picar

amb el palmell a sobre d’un objecte punxegut i molt dur, que a més a més de la fractura

va donar lloc a una ferida profunda del palmell o del dors de la mà i luxació.

POSSIBLE TERAPÈUTICA EMPRADA

Al tractar-se d’una fractura oberta es deuria netejar, però segurament la neteja va ser

insuficient per evitar la infecció. Per la localització de la fractura no es va poder reduir, i

si es va procedir a la seva immobilització aquesta va ser inadequada, degut a que el

canell forma un angle de 30º. La cicatrització ha estat amb una hiper-extensió amb

adducció de la mà, amb un profund solc que passa pel centre del carp, vist per la seva

cara dorsal (Figures 4b i 8b).

POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES PER LA VIDA DE L’INDIVIDU

Aquest individu tenia, amb tota seguretat, una mobilitat reduïda de l’avantbraç esquerre:

- tal vegada podia realitzar un lleuger moviment de prono-supinació, gràcies a

que el cúbit no està anquilosat, però aquest estava limitat ja que l’articulació

distal del cúbit ha format una neoarticulació amb el carp

- no podia realitzar el moviment de flexo-extensió del canell per artrodesi total

- no podia realitzar moviments laterals d’abducció-adducció del canell per

artrodesi total

Malauradament, no es conserven les falanges ni el primer metacarpià, però amb tota

seguretat aquesta mà va perdre una gran part de la seva funcionalitat, inclús cap la

possibilitat que les lesions fossin més greus, sobretot per lesions del nervi cubital o, fins

i tot, del mitjà o del radial. No hi va haver afectació arteriovenosa, ja que no hi ha signes

d’isquèmia, al contrari, el callus ossi necessita una arribada del flux sanguini adequada

per formar-se.

CONCLUSIONS:
Pel que fa al seguiment de les fonts clàssiques en època medieval, tot sembla indicar,

que aquestes no se seguien de manera generalitzada, i això pot ser degut a diversos

factors:
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1.- Que no tots els individus tinguessin accés a aquestes cures.

2.- Que hi hagués diferències entre habitar al camp o a les ciutats (l’individu

presentat aquí provenia d’una zona rural).

3.- Que hi hagués una forta tradició oral, que emmascarava les fonts escrites.
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Figura 1. Mapa de situació de la necròpolis medieval de Sant Benet de Bages.

Figura 2. Fotografia de camp de l’individu SFSB – 6594, on ja s’aprecia la posició forçada del

canell esquerre. (Fotografia cortesia d’Arqueociència – Serveis Culturals).
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Figura 3. Esquema mostrant els ossos recuperats de SFSB – 6594

(en color gris les parts recuperades).

Figura 4. Detall de la mà esquerra del individu que permet observar la fractura obliqua no

consolidada de la diàfisi del tercer metacarpià. També es pot observar l’anquilosi del carp i

del radi i l’amplia superfície d’articulació neoformada pel cúbit A. Visió ventral; B. Visió dorsal.
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Figura 5. Detall de la fístula situada en l’extrem distal de la diàfisi del tercer metacarpià,

en el fragment resultant degut a la fractura, més intern.

Figura 6. Detall de la fístula situada en l’extrem proximal de la diàfisi del tercer metacarpià,

en el fragment resultant degut a la fractura, més extern.
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Figura 7. Radiografia on s’observen les cavitats dels abscessos i els forats fistulosos,

l’anquilosi del carp i condensació òssia en l’articulació radio-cubital distal.

Figura 8. Imatge que mostra la fusió metacarps – carp – epífisi distal del radi, formant un bloc.

A. Visió ventral; B. Visió dorsal.
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Figura 9. A. Detall de l’articulació radio – cubital distal vista per la cara del palmell

on s’aprecia la gran superfície articular amb els marges deformats.

B. Detall de l’epífisi distal del cúbit, molt deformada.
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LES  PARTIDES  DELS  ARXIUS  PARROQUIALS DE  SANT  FELIU  DE
CABRERA,  SANT  GENÍS  DE  VILASSAR, SANT  JOAN  DE
VILASSAR  I  LA  SANTA  CREU  DE  CABRILS, DES  DE  LA

PERSPECTIVA  HISTORIOGRÀFICA EN  ELS  SEUS  ASPECTES
SOCIOCULTURALS I  SANITARI-LINGÜÍSTICS (SEGLES XVI-XVIII)

CURTÓ i SOLER, Conrad
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RESUM: Es valoren les aportacions de carácter social i cultural,  també en els aspectes lingüístics

en el camp de la sanitat, i les connotacions polítiques, que es podenobtenir a partir de l’anàlisi dels

registres parroquials, referits a algunes parròquies  de la comarca del Marcéeme. També la seva

modificació en el transcurs del temps.

Paraules clau: Registres parroquials. Maresme.  Aspectos sanitari-lingüístics.

RESUMEN: Se valoran las aportaciones de carácter social y cultural y  también los aspectos

lingüísticos en el campo de la sanidad, y las connotaciones políticas, que se pueden deducir  a

partir del análisis  de los registros parroquiales, referidos a algunas parroquias  de la comarca del

Maresme. También su modificación en el transcurso del tiempo.

Palabras clave: Registros parroquiales. Maresme. Aspectos sanitario-lingüísticos.

*

El contingut de les anotacions consignades en les partides dels arxius parroquials
referents a òbits, naixements i matrimonis, presenten per un costat una gran riquesa
diversa per a l’obtenció i l’estudi de dades tant dels diversos sanitaris (metges, cirurgians,
apotecaris...), com de les variades patologies (pestes, infeccions, traumatismes, accions
medicolegals, etc.) presents en el transcurs del temps.

A part d’això per l’altra banda s’hi troben múltiples i molt interessants referències de
context sociocultural i sanitarilingüístic, així com la plasmació de l’estat sociopolític
corresponent a cada segle.

En la present comunicació hem intentat recopilar, si bé no de forma exhaustiva, aquestes
referències, tal volta poc treballades, que ajuden des de l’òptica historiogràfica a
aprofundir el coneixement cultural dins de cada època.
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S’ha treballat únicament amb les partides de defunció, obviant les de naixements i
casaments, pel fet que en ambdues les referències no són tan notòries i, a més a més,
perquè amb les seves incorporacions es sobrepassaria, i de molt, el límit de l’extensió
d’aquesta comunicació.

De les 16.155 partides d’òbits tretes de la nostra tesi doctoral, n’hem seleccionat unes
dues-centes, i d’aquestes hem triat les que hem cregut més idònies, expressades de
forma concisa, amb solament les dades més significatives de cada partida i que exposem
cronològicament i sincrònicament a continuació.

Relació cronològica dels aspectes socioculturals de les partides de defunció de la
parròquia de Sant Feliu de Cabrera (Cabhrera de Mar) en els segles XVI, XVII i XVIII.

ANYS SEGLE XVI

1524 “...passa desta vida madona Isabel dona y Sra de la jurisdiccio desta casa de
Cabrera...”
1544 “...fou soterrada Gesiana Gaya la qual mori a Barcelona y fou soterrada aci...”

ANYS SEGLE XVII

1601 “...obit de Joan Gux mori de punyallades a la vinya den Castayera...”
1611 “...obit de Constança Catalana deian tenia cent y deu anys...”
1620 “...enterrat lo cos de Gaspar Catala dit lo bastart que mataren a les rocas de
canal fenseli offici de dos reals...”
1624 “...lo cos de Sebastia Llorell ... el mataren ab pedrenyal alguns facinerosos...”
1631 “...al cos de Jacinto Serra y Sala lo qual mori a la preso de Barcelona...”
1652 “...per la anima de [?] Verges dal camp de Tarragona mori en una barraca a la
muntanya...”
1653 “...lo cos pñt de Elisa Vaquera ... morta de pesta enterrada per son marit en lo
hort de casa sua...”
1653 “...al cos de Pere Recorda ... mori de mort violenta dins lo fossar desta
parrochial...”
1684 “...al cos de Anna Rodon ... la trobaren morta a la montanya de Burriach...”
1697 “...al cos de Jaume Barranca, sotacochero del Sr D Pau Dalmases y Ros que mori
de una desgracia...”
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ANYS SEGLE XVIII

1721 “...al cos del Mgn Dr. en Medicina Francesch Orriols ciutada honrat de Barna y
Catedratic Jubilat de Medicina en dita Universitat lo qual mori en dita ciutat de Barna
... y aportaren son cadaver en esta Iglesia...”
1741 “...al cos de Joseph Mateu del bosch ... havenlo mort venint de Mataro...”
1756 “...mori Magi Bilo cotchero del Sr Pau Dalmasses y de Vilana, sagrista y canonge
de la Sta Iglesia Cathedral de Barnª...”
1756 “...un albat que nasque antes de temps fill de Joan Rectoret y lo bateja una dona
que assisti al part y luego mori...”
1779 “...mori lo Dr en Lleis Salvador Vidal y Comas (que vingue per recobrar en esta
Parrqª...”

Relació cronològica dels aspectes sanitarilingüístics de les partides de defunció de la
parròquia de Sant Feliu de Cabrera en els segles XVI, XVII i XVIII

ANYS SEGLE XVI

1529 “...mori Melcor Trias del veynat de gel y lo sendema li fonc feta la yaxida...”
1555 “...obit dfe madona Aldona Sala la qual mori de una basca...”

ANYS SEGLE XVII

1613 “...obit de Na Monserrada den Jaume era una dona inocente...”
1620? “...lo cos de Johan frances de Nacio, no rebe l’eucartistia per estar impedit del
coll...”
1634 “...al cos de Joana Carles, no pogue Combregar ja que tenia grans ascos...”
1647 “...al cos de Antoni Carles ... que en lo principi de sa malaltia se torna frenetic...”
1673 “...enterro de Francesch Barraca lo qual rebe los Sacraments y mori mit sentat...”
1678 “...el cos de Fermi Coder brasser ... per averse ferit...”
1684 “...al cos de Jaume Sagrera de Agell ... per haver mort ab una basca...”
1684 “...en lo vas dels forasters un pobre lo nom del qual se ignora per que mori
repentinament...”
1695 “...al cos de un pobret ... Joan de Figueres ... sols extremauncio perque era
ximple...”
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ANYS SEGLE XVIII

1705 “...al cos de Josep Agell del veinat de Agell lo qual mori de una malaltia
extravagant...”
1706 “...al cos de Joan Ritorret frances el qual mataren uns bribons en casa sua per
compensarlo mori de repente...”
1719 “...lo cos de Pere Sala ... solament la extremauncio per haver mort per resolucio
y caduch...”
1721 “...al cos de Maria Roger ... solament la extremauncio per haversa tornada ximple
y caduca...”
1722 “...a Raymunda Barthomeu ... no haver pogut rebre lo viatic a causa de haver
tingut el coll a dintra llagat en extrem...”
1722 “...al cos de Francesch Trilla ... Les sanchs lo sofocaren o be que se feri...”
1733 “...al cos de Ramon Fabrega aprenent de rajoler ... lo sofoca la terra que cavaban
i mori de repente...”
1736 “...al cos de Eulalia Carles ... per haverse impensadament soffocada en la malaltia
de una inflamacio...”
1741 “...al cos de Teresa Grau ... per haver quedat repentinament preocupada...”
1743 “...al cos de Felix Monsso Traginer ... per haverse repentina e impensadament
mort...”
1747 “...mori Pau Bosch ... no rebe los sagraments perque patint un mal habitual ly
sobrevingue un accident a que no si pogue prevenir...”
1753 “...mori Teresa Carles viuda ... li sobrevingue un deliri...”
1782 “...mori Eleonor Manent y Pruna ... no rebe la Eucaristia per no poder deglutir...”
1784 “...mori un pobre de solemnitat amb la major prontitut ... patia de ulceres en les
cames...”
1800 “...mori de edat de catorse anys Joseph Tauran ... solament rebe la Extrema-
Uncio per haver perdut la paraula repentinament y lo coneixement que no se recobra...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SOCIOCULTURALS DE LES PARTIDES DE
DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE VILASSAR (VILASSAR DE DALT) EN
ELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

ANYS SEGLE XVI

1503 “...passa desta vida madona Joana Roura ... dita difunta era strangera ... prengui
per despula una gonela, vurela o lana...”
1580 “...lo cos de Pere Font y Pi ... fonch mort en sa cambra per sos desanamichs...”
1582 “...soterrada Madona Eulalia Viela ... la qual mataren lo vespre de St Joan...”

Conrad Curto i Soler
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ANYS SEGLE XVII

1602 “...lo cos de Miquel Rayx traginer de la vila de Calella ... mori de una punyalada...”
1615 “...lo cos de Jaume Pujol ... lo mataren ab dos escopetades...”
1631 “...enterrada Magdalena Subirana ... fonch morta violentament de un cop de
pedrenyal...”
1633 “...lo cos de Garcia Gonzales de Arenes del regne de Castella soldat ... mori de
un cop de pedrenyal...”
1636 “...enterrat un minyo de 9 o 10 anys lo qual anava acaptan mori a les casas de St
Crist a la pallisa de casa den Carbonell...”
1638 “...enterrat un albat se deya Bartomeu Pi de alguns 9 anys lo qual anava
acaptan...”
1651 “...lo cos de Madona Casals enterrada cerca del pou de la neu...”
1651 “...lo cos de Pau Duran enterrat en lo bosch de la morboria...”
1652 “...mori Isidro Mir en les galeres despanya lo prengueren portan provisio a Barnª...”
1652 “...celebrant cos present per Jaume refart fadri que mori en lo camp dels castellans
devant Barnª per haverlo pres y fet presoner...”
1674 “...al cos del Dr. Jaume Pou en Medicina Doctor...”
1675 “...al cos de Salvador font fadri brasser mori de mort violenta lo mataren en lo llit
y antes ja lo avien nefrat...”
1675 “...cos present per la anima de Hieronim Alsina que mori en lo gescatiu de moros...”

ANYS SEGLE XVIII

1706 “...enterrat Joan Angelo de nacio Napolita soldat del regiment de Catalans de la
reina Anna de Catalunya...”
1706 “...al cos de Genis Veleta Apotecari del Reial Exercit en el principat de
Catalunya...”
1711 “...lo cadaver de Marti Procasca del Regne de Bohemia de praga en Alemanÿa
soldat del Regiment de Toldo Alemanÿ...”
1713 “...Pobre lo qual nefraren pochs dies antes los francesos en Alella...”
1713 “...dipositat lo cadaver de la Iltre Senyora Dona Maria de Raguer y Velasco
Senyora de la Grassa Castell nou y Claravall...”
1713 “...lo cadaver de Don Theodoro Suniga y Canillo T. Coronel del Mestre de Camp
del Señor Marques de Villescas de Infanteria Española...”
1741 “...enterro y Exida de vas del qº Salvi Roldos Jove Pescador ... lo qual essent
Esclau, Mori en el hospital de Argel...”
1744 “...per lo q Miquel Badia Jove pescador ... mori en Almeria Regne de Espanya...”
1749 “...enterro, exida de vas del qº Bernat Serras treballador que mori al 1745 en la

Les partides dels arxius parroquials de Sant Feliu de Cabrera, Sant Genís de Vilassar,  Sant Joan...
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retirada del Exercit de España, en lo Castell de Demon, en lo ospital de fusillers de
Montanya del exercit de España de que fa fé el Rt Dr. francisco Tubau Prev y capella de
Guardias de Corps del Infant Dn Felip...”
1759 “...officis per lo q Jaume Dalmau Jove Mariner ... que mori en la ciutat de Malaga
als primer de febrer del prt any 1751 deque fa fe el Lido Dn Franco Antonio Navarro Arxipreste
de la Iglsia Catedral de Malaga.”
1764 “...exida de vas per la anima del qº Pau Cahue Pescador que mori en el hospital
de Ger esclau...”
1765 “...exida de vas del qm Salvador Almera Pescador ... que mori negat en lo mar de
la Platxa de la ciutat de Vera de Espanya y lo mar se lamporta y no el trobaren...”
1777 “...y exida de vas per lo qº Joan Sauri Pescador ... mori en Estupona de Espanÿa...”
1780 “...mori Dña Maria Antonia Puig y Paulo Muller de Dn Franco Puig Cirurgia Major
dels Reals Exercios ÿ Vice President del Real Collegi de Cirurgia de Barna...”
1781 “...en casa del Sr Pere Bertran Mestre de casas ... Mori Dn Joan Garcia Decio
Credencer del Portal de St Antoni de la ciutat de Barna...”
1787 “...exida de vas per lo q Pau Bassa de vint y sinch anys mori en la Ciutat de Ora ...
segons Veridica relacio...”
1788: “...en lo Hospital de la pñt Iglesia de Vilassar mori ... Anton Petit treballador...”.
1795: “...dos officis dobles per lo q Agusti Blanc Treballador a qui avent fet presoner los

francesos lo feriren ... mori en los Hospitals de Tolo de frança...”.
1798 “...mori Dm Franco Puig ÿ Pallas Cirurgia major dels Rls Exts de S. M. Catolica
Vice President y Catedratic jubilat del Rl. Collegi de Barna Fundador y Director del de
Palma en la isla de Mallorca y Membre de varies academies y Societats del Regne de
España...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SANITARILINGÜÍSTICS DE LES PARTIDES
DE DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE VILASSAR EN ELS SEGLES XVI,
XVII I XVIII

ANYS SEGLE XVI

1502? “...mori un albat la ague la mare ab afollament ague anima per quant fou
primsenyada...”
1507 “...mori un albat fill de Na Carbonella del St Crist ... mori de Bertola...”
1552 “...obit de Joana Pina era moltum annosa...”
1565 “...obit de Francesch Isern vedrier ... lo mataren ... llevat lo nas y parts de la cara
y levada la ma escerra...”
1587 “...enterraren un minyo lo qual se deia Ramon lo qual mataren de disastre...”

Conrad Curto i Soler
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ANYS SEGLE XVII

1612 “...un home que trobaren mort en el cami que va a St Salvador lo qual estaba
nefrat en molts llocs desa persona...”
1613 “...lo cos de Toni Castells ... confessa que mori de una mala bua. Era frances...”
1637 “...lo cos de Andreu Cuquet ... no rebe lo viatic per tenir el mal de scanetia...”
1674 “...lo cos de Antoni Parera fadri lo qual mori de varola...”
1681 “...lo cos de Jaume Tey fill del moliner de Cuquet ... per mort de mort repentina...”

ANYS SEGLE XVIII

1705 “...sepultura de Maria Masdevall del veinat de Cabrils que mori anant de part
sense poder parir...”
1705 “...lo cadaver de Maria Campins donsella ... trobada morta y ser muda y ciega
tolida ÿ manca de desde la edat de deu anÿs fins als de quarante ÿ tres de sa edat que
mori...”
1728 “...Sepultura de Gabriel Campins dit de sobrenom ‘xarroÿa’ per aver mort de
repente...”
1729 “...per la Anima del qº Rt Dr Antoni Sanÿas prev. y Rr mori de un accident de un
Paralis que li sobre vingue ... estan en lo Pulpis de la present Iglesia Predican lo sermo...”
1740 “...al cadaver de Pere Vidal Pobre Natural del Urgell ... morint impensadament...”
1755 “...Mori a la ciutat de Mataro Josep Alsina Pescador ... se feri dins de Mar...”
1758 “...Mori a la edat de trenta tres anys Merce Villar ... de repente de parteratge...”
1760 “...moriren tres nois recients nats batejats in casis necesitati i lo primer per
Josep Costa fuster i los altres dos per la llevadora Franca Artigas...”
1760 “...mori Jaume Pons de Vall Pages ... perque mori de repente de un aneurisme
que tenia en lo coll de molts anys avia...”
1762 “...mori a la edat de vint y sinch anys Pere Mir Fadri sols rebe la extremauncio puig
tenia el mal de St Pau y se era tornat com un noÿ...”
1762 “...Mori Pere Roca Pescador de St Julia de les ollas habitant de esta parrq de
molts anys ... mori de repente que se offega ab una glopada de sanch que trague...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SOCIOCULTURALS DE LES PARTIDES DE
DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DE VILASSAR (VILASSAR DE MAR) DES
DEL 1779 AL 1800

1780 “...mori negat en la mar Miquel Mir y Dorda pescador de 54 anys...”
1781 “...per la anima del qº Geroni Ferres Pescador que mori en Castella en la Vila de
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Migas, enterrat son cadaver en la Igla del Sto Chto de la Caida...”
1782 “...quatre oficis per los qms Joan Mas de 27 anys y Josep Mas de 18 anys los
quals moriren ofegats davan Cartagena al 23 de març del mateix any...”
1782 “...quatre oficis per lo qm Ramon Lloveras lo qual mori en los vaixells de la Real
Armada...”
1786 “...tres oficis per lo q. Jph. Mallas de 24 anys que mori ofegat devant de Cete de
França...”
1787 “...per la anima del quondam Jph Casanovas Pescador el qual mori en Argel
esclau...”
1795 “...4 officis de Enterro i Honras per la Anima del qm Franch Alsina Patro Pesc. Se
creu esser mort per lo motiu que se embarca per Genova i mai mes ha emparagut i
conegue haverse offegat ans darribari alli...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SANITARILINGÜÍSTICS DE LES PARTIDES
DE DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DE VILASSAR DES DEL 1779 AL 1800

1789 “...mori Jph. Roig Patro Pescador ... perque se feri i perde el sentits...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SOCIOCULTURALS DE LES PARTIDES DE
DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU DE CABRILS (CABRILS) DES DEL
1779 AL 1800

1791 “...mori Madrona Casajoana de 2 anys y 6 mesos plusminusve filla de Joseph
Casajoana Cirugia de la prnt Parroquia...”
1796 “...mori en lo Hospital de St Genis Cathª Mir vidua del quondam Miquel Mir Pescador
de St. Joan de Vilassar...”

RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ASPECTES SANITARILINGÜÍSTICS DE LES PARTIDES
DE DEFUNCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU DE CABRILS DES DEL 1779 AL
1800

1780 “...mori Jaume Bosch alinigero a la edat de 11 dies plusminusve...”
1782 “...mori un fill llegm. que per lo imminent perill de mort fou batejat en casa lo dia
sobre dit, de Antoni Estrany brasser...”
1783 “...sense haver rebut ningun Sagrament per haver mort repentinament la qm

Maria Mas y Cisa...”
1793 “...mori un noi batejat p. Ministre de necesitat fill llegitim y nat de Josep Mas de

Conrad Curto i Soler
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Munt Pages...”
1793 “...passa a millor vida la Anima de la quond Teresa Mas de Munt de 33 añs
plusminusve...”

EXPOSICIÓ SINCRÒNICA DE LES DADES SOCIOCULTURALS I SANITARILINGÜÍSTIQUES
DE LES PARTIDES DE DEFUNCIÓ EN LES PARRÒQUIES DE SANT FELIU DE CABRERA I
DE SANT GENÍS DE VILASSAR EN ELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

Dades socioculturals

Segle XVI: Dins aquest segle la informació que es troba és molt escarida i minsa en
ambdues parròquies, així a Sant Feliu de Cabrera s’hi troben expressions tals com
“dona y Sra de la jurisdiccio desta casa”, “la qual mori a Barcelona y soterrada aqui. A
Sant Genís de Vilassar d’altres com “era strangera ... per despula una gonela o vurela”,
“mort en sa cambra per sos desanamichs”, “la qual la mataren lo vespre de St Joan”.

Segle XVII: Les dades aquí són molt més explícites i abundants. A Sant Feliu de Cabrera

trobem “mori de puyallades”, “Constança Catala deien que tenia mes de 110 anys”, “lo
mataren ab pedrenyal alguns facinerosos”, “lo mataren en les roques del canal”, “mori
a la preso de Barcelona”, “enterrada per son marit en lo hort de casa sua”, “sotacochero
del Sr. D. Pau Dalmasses”. A Sant Genís de Vilassar, tals com “mori de una punyellada”,
“lo mataren de dos escopetades”, “fonch morta de un cop de pedrenyal”, un tal soldat
“de Arenes del regne de Castella mori de un cop de pedrenyal”, “albat de 9 anys que
anava acaptan”, “enterrada al pou de la neu”, “enterrat en lo bosch de la morboria”,
“mori en les galeres despanya portan provisio a Barna”, “fadri que mori en lo camp dels
castellans devant Barna fet presoner”, “el cos del Dr. Jame Pou” ... “lo mataran en lo llit”,
“mori en lo gescatiu de moros”.

Segle XVIII: En aquest segle les dades tenen una més alta notorietat social i política
quant als seus personatges. Es troben doncs a Sant Feliu de Cabrera “el cos del Mgne
Dr. en Medicina Franco Orriols, ciutada honrat de Barna y Catedratic Jubilat en dita
Universitat”, “M. Bilo cotchero del Sr Pau Dalmasses y de Vilana, sagrista y canonge de
la Catedral de Barna”, “mori lo Dr en Lleis Salvador Vidal y Comas que vingue per recobrar”
[la salut]. A Sant Genís de Vilassar “J. Angelo, de nacio Napolita, soldat del regiment de
Catalans de la reina Anna de Catalunya”, “Genis Veleta apotecari del Reial Exercit en el
principat de Catalunya”, “lo, cadaver de Marti Procasca del Regne de Bohemia de praga,
soldat”, “Illtre Senyora Dona Maria Raguer y Velasco Sra de la Grassa Castell nou y
Claravall”, “D. Teodoro Suniga y Carillo T. Coronel”, “Jove Pescador, essent esclau mori
en el hospital de Argel”, “Jove pescador ... mori en Almeria Regne de Espanya”, “Jove
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mariner que mori en la ciutat de Malaga, que dona fé el D Fco Antº Navarro Arxipreste de
la Catedral de Malaga”, “Pescador mori al hospital de Ger esclau”, “mori negat en la
platxa de la ciutat de Vera de Espanya”, “pescador que mori en Estupona de Espanya”,
“mori D J. Garcia Decio Credencer del Portal de St Antoni de Barna”, “mori D Franco Puig y
Pallas Cirugia major dels Rls. Exts. de sa Majestat Catolica, Vice President y Catedratic
jubilat del Rl Collegi de Barna Fundador y Director del de Palma en la isla de Mallorca y
Membre de varies academies y Societats del Regne de España”.

Dades sanitarilingüístiques

Segle XVI: Dins aquest segle los dades són també escasses i molt succintes. A Sant

Feliu de Cabrera trobem les expressions següentes: “li fou feta la yaxida (de vas)”, “la
qual mori de una basca”. A Sant Genís de Vilassar: “ague la mare ab afollament”, un
albat “que mori de bertola”, “era multum annosa”, “lo mataren ... llevat lo nas, parts de
la cara y levada la ma escerra”, “minyo que mataren de disastre”.

Segle XVII: A Sant Feliu de Cabrera les següents: “era una dona inocente”, no reb
l’Eucaristia “per estar impedit del coll”, “tenia grans ascos”, “lo principi de sa malaltia
se torna frenetic”, “mori mit sentat”, “per averse ferit”, “mort ab una basca”, “mori
repentinament”, “perque era ximple”. A Sant Genís de Vilassar trobem: “lo qual estaba
nefrat”, “mori de una mala bua”, “no rebe lo viatic per tenir el mal de scanetia”, “mori de
varola”, “per mort de mort repentina”.

Segle XVIII:  Respecte a Sant Feliu de Cabrera constatem les següents: “mori de una
malaltia extravagant”, “mori de repente”, “haver mort per resolucio y caduch”, “haverse
tornada ximple y caduca”, “el coll adintre llagat en extrem”, “les sanchs lo sofocaren
o be que se feri”, “lo sofoca la terra que cavaban i mori de repente”, “impensadament
soffocada en la malaltia de una inflamacio”, “per haverse quedat repentina e
impensadament mort”, “li sobrevingue un accident”, “li sobrevingue un deliri”, “per no
poder deglutir”, “patia de ulceres en les cames”, “haver perdut la paraula repentinament
y lo coneixement que no se recobra”. Respecte a Sant Genís de Vilassar: “trobada
morta y ser muda y ciega, tolida y manca de desde la edat de deu anys fins als de
quarante tres anys de sa edat que mori”, “per aver mort de repente”, “mori de un
accident de un Paralis”, “pobre Natural del Urgell ... mori impensadament”, “Pescadros
que se feri dins la Mar”, “mori de repente de parteratge”, “mori de repente de un
aneurisme”, “tenia el mal de St Pau y se era tornat com un noÿ”, “pescador de St Julia
de les ollas ... mori de repente que se offega ab una glopada de sanch que trague”.

Conrad Curto i Soler
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EXPOSICIÓ SINCRÒNICA DE LES DADES SOCIOCULTURALS I SANITARILINGÜÍSTIQUES
DE LES PARTIDES DE DEFUNCIÓ EN LES PARRÒQUIES DE SANT JOAN DE VILASSAR I DE
LA SANTA CREU DE CABRILS, DES DE L’ANY 1779 FINS AL 1800

Dades socioculturals

A Sant Joan de Vilasssar s’hi troba: “Miquel Mir i Dorda de 54 anys pescador, mori negat
a la mar”, “Geroni Ferrer Pescador mori en Castella a la vila de Migas”, “Joan Mas i Josep
Mas ofegats davant de Cartagena”, “Ramon Lloveras lo qual mori en los vaixells de la
Real Armada”, “Jph. Mallas ofegat davant de Cete de França”, “Jph. Casanovas Pescador
el qual mori en Argel esclau”. A Santa Creu de Cabrils: “Madrona Casajoana de 2 anys
plusminusve filla de Joseph Casanovas Cirugia de la prnt Parroquia”, “Caterina Mir vidua
mori en lo hospital de St Genis de Vilassar”.

Dades sanitarilingüístiques

A Sant Joan de Vilassar sols una dada, la de “Jph. Roig Patro Pescador ... perque se feri
i perde el sentits”. A Santa Creu de Cabrils s’hi troben: “Jaume Bosch alinigero de 11
dies plusminusve”, “Maria de Mas y Cisa per haver mort repentinament, “mori un noi
batejat p. Ministre de necesitat fill llegitim y nat. de Josep Mas de Munt Pages”, “anima
de la quondam Teresa Mas de Munt de 33 añs plusminusve”.

Fent un comentari global sobre les dades exposades, tant d’ordre sociocultural com
sanitarilingüístic, s’observa que dins del segle XVI són escadusseres i poc explícites,
cosa que respon al fet que fins al final d’aquest segle, les parròquies no es regien per
una normativa estricta en les anotacions de les partides. És a partir del Concili de Trento
(1545-1563) que es regula ja l’obligatorietat de les seves constatacions.

Dins d’una crítica objectiva quant als aspectes socioculturals i ensems polítics del segle
XVII, se’ns posa de manifest un notable augment de partides i dades tant de personatges
notoris com així d’un fort increment de morts violentes, que concorden plenament amb
la situació sociopolítica de l’època; cal recordar: la Guerra dels Segadors, el bandolerisme
existent, casos com el de Joan Sala i Serrallonga (Joan de Serrallonga), el de Rocaguinarda
(com a paradigmes), els bàndols entre Nyerros i Cadells, entre tants d’altres, que tot
plegat justifica l’estat convulsiu dins aquest segle, i que guarda un paral·lelisme semblant
en ambdues parròquies.

Les partides dels arxius parroquials de Sant Feliu de Cabrera, Sant Genís de Vilassar,  Sant Joan...



52 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 41-56, ISSN: 0213-0718

Quant a les dades sanitarilingüístiques, s’observa també tot un conjunt d’expressions i
paraules que pretenen tenir una justificació mèdica, però que són poc expressives i molt
elementals, donat el minso coneixement popular dels termes mèdics.

En canvi, en el segle XVIII, l’anomenat “Segle de les Llums”, cal recordar que ve
caracteritzat per un molt important creixement demogràfic juntament amb un gran
moviment intel·lectual i polític que afecta tot Europa, amb l’expansió de noves idees,
creació de noves ciències (com les naturals, químiques, econòmiques, socials...), al
mateix temps que un extraordinari desenvolupament dels diversos coneixements en tots
els camps científics ja preexistents,  com la medicina, la física, l’astronomia, les arts...
Tot això afecta també les nostres latituds; com a exemple tenim la creació del “Reial
Col·legi de Cirurgia de Barcelona” (1760-1843), om destaquen eminents figures com
Pere Virgili, president i gran reformador de l’ensenyament, Antoni de Gimbernat, gran
anatomista de fama europea, Francesc Puig i Pallàs, vicepresident de la mateixa,
juntament amb tants d’altres...

Respecte als aspectes socioculturals, es troben per una banda mencions de personatges
notoris, uns des del vessant sanitari com metges, catedràtics, apotecaris d’alts càrrecs,
d’altres com a figures altament representatives dins la noblesa o de diferents estaments
militars.

Per altra banda s’hi observen mencions dotades d’un caràcter pròpiament sociopolític
marcat principalment per la Guerra de Successió a Catalunya d’un caràcter realment
molt interessant.

Quant als aspectes sanitarilingüístics, s’hi destaca un augment dins l’àmbit cultural en
què s’evidencia un millorament, tant des del punt de vista ortogràfic com en el del lèxic
emprat, ja molt més acurat.

En les expressions mèdiques consignades s’hi troben paraules pròpiament moltes d’elles
d’ús actual. En citem algunes com a exemple: deliri, úlceres, aneurisma, inflamació,
anèmia, accident, deglutir, etc., si bé, tot el contrari del segle anterior en què les
expressions no deixaven de ser un xic pintoresques.

Pel que fa referència a les parròquies de Sant Joan de Vilassar i de la Santa Creu de
Cabrils, les anotacions consignades, tant dins l’aspecte sociocultural com
sanitarilingüístic, són força escasses, ja que de fet sols abracen uns pocs anys de les
darreries del segle XVIII (1779-1800), puix que anteriorment es consideraven com a
veïnats de Sant Genís: “Veïnat de Mar” (zona costanera) i “Veïnat de Cabrils” (a la
muntanya), que poc abans d’acabar el segle passaren a ser parròquies pròpies.

Conrad Curto i Soler
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Les dades trobades són majoritàriament de persones negades a la mar, degut a l’augment
de pescadors pel major desenvolupament de la pesca, com del mercadeig marítim propi
de l’època d’expansió comercial per la mediterrània.

Finalment ens ha semblat oportú citar algunes partides íntegres [sic] com a exemple dels
aspectes tant socioculturals com sanitarilingüístics

Sobre els aspectes socioculturals

“Vuy Als ...... de Janer de mil sis cents sinquanta dos mori Isodro Mir de la parrochia de
St. Genis de Vilassar del Vbehinat de mar mori en las galeras despanÿa y lo prengueren
portant provisio a Barcelona diuen rebe los sagraments de la Sta Mara Iglesia. Als sinch
de febrer de dit any selia fet cos pñt offici semidoble caritat quatre sous aqüiscau
sacerdot. an asistit sinch sacerdots. lo Rnt. Rector, Mº Maynou, Mº Costa, Mº Joani y
Batlle vicari.”

“A vui al Vint de Agost del anÿ mil setcens ÿ tretse dia de la Dedicacio de la prt. paroql.
Iglesia de St. Genis de Vilassar ÿ del Glorios St. Bernat, Dia cruel ÿ miserable per est
poble o Sagrera de Vilassar puix en ell cremaren los castellans ÿ francesos Enemichs
capitals nostres vuitanta ÿ dos cassas quina mes quina menos pero la que mes fou fou
la Rectoria que poc mes o menos cremaren y robaren en ella per valua de mil doblas
entre cups, Premsas, botes de tota sort plenas y buidas, parets sostres, tauladas y alajas
de casa robaren la Iglesia menos los vasos sagrats y sacristia.

Sacajaren del poble tot lo que volgueren y mataren quatre persones per vells o inutils y
poc cuidado dels seus nols reculliren en part segura encara que fos los temararis se
perderen los quals foren enterrats lo mateix dia en lo fosar de la present parroquia sense
seremonia alguna ni reberen Sagrament algu los quals son Miquel Joani treballador de
Vilassar. Lo altre Jaume Lloberas treballador tambe de Vilassar, lo altre Joan Masiques
creu lo mataren dins la Iglesia agenollat devant del St. Cristo de dita Iglesia parroquial de
Vilassar treballador y siego que era y lo altre una simpleta de casa Josep Piferrer pages
de Vilassar nomenada Margarida de edad de 50 anys poc mes o menos, de la parroquia
no mori ningu mes del Enemics, no se sap, solament quen quedaren uns quinse o setsa
morts de la mateixa parroquia. Jo ne fas fe quen quedaren uns cent, o diuen los que
diferentes vegades son anats al camp devant Barcelona entre ells i que non ha curat
ningun. Duraren les escopetades desde tres quarts per les vuit del mati fins a tres hores
de la tarda de hont se peleia sempre fou demunt de la Iglesia y del Castell.

La Tribulacio, confusio y espant que i hague en la montanya no es pot ponderar perque
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los marits deixaren les mullers, las mullers los marits, las mares los fills y com anaren
carregats de molta cosa bona ho perderen per salvar las vidas. La causa fou perque los
Enemichs feren dos brassos, lo un per lo puig de la Caritat prop Premia i aqueix crema las
Casas de la Cisa y casa del Hermita de aquella Sta Casa. robaren lo calzer de la Capella
que era tot nou y puja la cavalleria tot dret fins al toro dit den Casas y en aqueixa
montanya fou lo gran llanto y robaren també molta cosa de roba de la gent de Premia. Lo
altre bras puja per Vallmurena amunt dret a la capella de St. Sebastia no arribaren mes
enlla de la divisio de la Heretat de Francesc Vehil de la Serra fins a la divisio de la heretat
del Mas Cunill avui den Bassols de Barcelona per causa que els feu frenta a la mateixa
serra la gent de Cabrils i alguns de Orrius que altrament fora estat molt major lo dany y
confusio. Los que nou an vist no es posible cregan la confusio y tribulacio de aquest
Poble en semblant dia.  Aprengan los que vindran a no ser temararis en donar la obediencia
als temps y nos refien de somatents pues a les primeras escopetadas nos desempararen
que a no ser los Sants Martirs, moriam la mitat dels quens hi trobabem assi sapiam y en
lo Cel pugam donarlos las gracias. Amen.”

“Als vuit del Mes de Janer del Any Mil Set Cents quaranta quatre en la Parrqal Iglesia de
St. Genis de Vilassar Bisbat de Barna, se celebraren dos officis simples ab la assistencia
de vuÿt Sacerdots, per lo qº Miquel Badia Jove pescador, fill de Isidro Badia,  tambe
pescador del Veynat de Mar de la prnt Parroqª de Vilassar y de Anna Maria Muller sua; lo
qual Mori en Almeria Regne de Espanya, als vint y quatre del Mes de Novembre del any
proxim passat.”

“Als vint ÿ quatre del mes de Abril del anÿ mil set cens sinquanta y un, en la Iga Paql de St
Genis de Vilassar, Bisbat de Barª se celebraren dos officis simples per lo qº Jaume
Dalmau Jove Mariner de esta pñt paqª fill de Pau Dalmau Pages del Veÿnat de Cabrils de
dita paqª de Vilassar, ÿ de Maria Conjs. qui Mori en la ciutat de Malaga als primer de febre
del pñt anÿ 1751. deque fa fe el Lidº Dn Francº Antonio Navarro Artxipestre de la Igª
Catedral de Malaga.”

Enganxat en aquesta partida hi ha un document que diu el següent:
“Yo el Licenciado D. Francisco Antonio Navarro, Arcipreste Sagrario de esta Ilma. Catedral
Certifico que en el dia primero de febrero de este presente año de la fecha se enterro en
esta parroquia el Cuerpo de Jaime de Almau de Nacion Catalan de Estado soltero hijo de
Pablo Almau y de Maria de Almau, su mujer. Consta no aver testado, como lo referido
consta de su partida de Entierro a que me refiero que queda en el Archivo de esta
Parroquial Iglesia. Y para que conste lo referido doy la presente en la Ciudad de Malaga
en primero de febrero de mil setecientos y sinquenta y un años.”

Conrad Curto i Soler
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“Als vint y sis del mes de Mars del anÿ Mil set cents sexanta y sinch en la Igla Parrâl de St
Genis de Vilassar Bisbat de Barna se celebraren quatre officis simples per enterro, Eixida
de vas, novena y Cap de Anÿ per la Anima del qm. Salvador Almera Pescador del Veÿnat
de Mar de dita Parqª Marit de Rosa Almera y Carrau lo qual mori negat en lo Mar de la
Platxa de la Ciutat de Vera de Espanya y lo mar se lanporta y nol trobaren. Los dits officis
foren ab assistencia de vuyt sacerdots y lo Pare Predicador.”

“Als quatre del mes de Mars del anÿ mil set cents setanta set en la Igla Parql de St Genis
de Vilassar Bisbat de Barnª se celebraren dos Officis simples per novena Enterro, Yeixida
de vas per lo qº Joan Sauri Pescador del Veÿnat de Mar de la pñt Parqª de Vilassar ab
assistencia de set sacerdots lo Economo ÿ per conseguent ab ... ab lo Vicc de mar qual
Joan Sauri, casat ab Maria Cantarell als set de Agost (segons relacio) mori en Estupona
de Espanÿa Ita est Pere Blanch Prev. y Residt de dita Igla Regt en part la vicaria de dita
Parqª.”

Sobre aspectes sanitarilingüístics

“Als vint y nou de Jener del any 1705 fonch donada Eclesiastica sepultura en lo sementiri
de Cabrera al cos de Josep Agell pages del Veynat de Agell desta parroquia lo qual mori
de una malaltia extravagant y fou que quexanse de mal de orella y haventsela fumada ab
bregunas de canem queda una tarda prop lo foch de manera que ohia y no sabia ni
discernia lo que ohia, mirava y no veya parlava y no sabia lo que parlava caminava gatant
y feya algunas altres accions de esma. y despres al cap de las 24 horas no obstant
Sangrias y servicials se feri. rebe Sagrament de la extremauncio no feu testament assistiren
o foren convidats al enterro dotze sacerdots sels dona la charitat acostumada hi ague
professo donaren als Diacas sis sous y als altres quatre sous se li digueren dos officis y
dinaren a la casa.”

“Aui als sis de Agost del anÿ mil setcens ÿ sinch en lo fosar de la prt. parql. Iglesia de St.
Genis de Vilassar Bisbat de Barcelona fonch enterrat lo Cadaver de Maria Campins
donsella filla de Miquel Campins de Bonanat pages del Veinat de Cabrils difunt ÿ de
Maria Conjuges vivint no rebe Sagrament algun per aquesta trobada morta ÿ ser muda i
ciega tolida ÿ manca de desde l’edat de deu anÿs fins al de quaranta ÿ tres de sa edat
que mori, se li celebra un offici simple per ser dia de festa ab assistencia de set preveres.”

“Als viny y dos del mes de Mars del any Mil set Cents sexanta y dos Mori de edat de vint
y sinch anÿs Pere Mir Fadri fill de Joseph Mir Pescador del Veÿnat de Mar de la pñt Parqª
de Vilassar Bisbat de Barnª y de Rosa Mir conj. Rebe sols lo sagrament de la Extremauncio
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perque tenia Mal de St Pau y se era tornat com un noÿ. Al cadaver del qual lo die vint y
quatre del dit mes y anÿ seli dona Eccla Sepultura en lo sementiri de la Igla Parrâl de St
Genis de Vilassar Bisbat de Barnª y al mateix die se li celebra un offici simple per enterro
ab assistencia de vuÿt sacerdots y lo Pare Predicador.”
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CALBET CAMARASA, Josep M.
NACENTE DURBAN, Rosa

RESUM: D’acord amb el codi canònic que regia al primer terç del segle XVIII es podia fer
un peritatge prematrimonial per si el contraent tenia capacitat de fer l’acte sexual. És el
cas que exposem.

Paraules clau: Matrimoni, i peritatge mèdic.

RESUMEN: De acuerdo con el código canónico que regía en el primer tercio del siglo XVIII
se podía solicitar un peritaje prematrimonial para saber si el contrayente tenía la
capacidad de realizar el acto sexual. Es el caso que exponemos.

Palabras clave: Matrimonio. Peritaje médico.

*

En el transcurs de les investigacions que estem fent a l’Arxiu Diocesà de Barcelona hem
trobat un expedient de l’any 1718 que creiem té força interès, ja que fa referència a un
matrimoni projectat pel mataroní Jaume de Poch, de vuitanta-un any d’edat, resident en
aquell moment a Barcelona1 .

Diu el següent: “Nos Don Pedro de Copons y de Copons prevere, en drets doctor, Ardiaca
y Canonge de la Sancta Iglesia de Barcelona en lo espiritual y temporal V.G. Y OFF, per lo
Illm. Sr. Don Diego de Astorga y Céspedes per la Gràcia de Déu y de la Santa Sede
Apostòlica Bisba de Barcelona y del Consell de Sa Magestat.

Ab tenor de los presents en virtut de Santa Obediència y en subsidi de Excomunicació
major, manam als Drs en medicina Josep Casalins2  y Joan Pla3  de la present ciutat de

Barcelona despues que las presents les seran presentadas, o de ellas tindran notícia,
fassant inspecció, visuren y regonegan la persona de Jaume de Poch, habitant en Mataró
vuy trobat en Barcelona, a fi y efecte de inquirir si lo dit Jaume de Poch, no obstant la edat

UN PERITATGE PREMATRIMONIAL DEL 1718
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de vuytanta y un any, que confessa tenir, és hàbil ad perfecto coitu y per consegüent pot
contractar matrimoni. Y executant per dit efecte y fent la experiència de aquellas cosas
que segons la perícia de son art judicaran ésser necesarias. Y feta dita inspecció o
visura, fassan relació en escrits adverada, mitjensant jurament, si lo dit Jaume de Poch
és o deixa de ser hàbil per contraurer matrimoni per a que a vista de dita relació, pugan
concedir o denegar la llicència que per dit efecte solicita y altrament al que de justícia
trobarem ésser fahedor.”4

La resposta dels dos metges no es féu esperar ja que a l’endemà mateix donen el seu
dictamen sobre la qüestió plantejada5  amb aquest escrit:

“Obtemperant los infrascrits al Mandato de VS de data als 13 de maig 1718, que fessem
inspecció, visurassem y regonessem a la persona de Jaume de Poch, no obstant la edat
de 81 anys que confessa tenir, és hàbil ad perfecto coitu y per consegüent per contraurer
matrimoni; y que fetas las degudas diligèncias segons perícia de nostre art fessem
relació en escrits adverada mitxançant jurament. Avem fetas las possibles diligèncias en
inquirir dels senyals exteriors, si de comprendria ésser ja lo sobredit per la avançada
edat, inhàbil ad perfecto coitu y tots los senyals nos induexen en creurer lo contrari y per
consegüent judicam ésser apto ad perfecto coitu  de quatre principals senyals prestem
jurament de nostra resolució:

Primo ex actionibus, Secundo ex corporis habitu, Tercio ex peculiari temperamento,

Quarto ex ante, com de acta vita.

Primerament las accions, axi las principals del ànima, com són Memòria, discurs, &cc,
com també las menos principals, com són moviment local y los sentits externs de la vista,
oido, &cc, las havem observades en una mediocre robustez, specialment lo moviment
local, pues camina sens sustentació alguna y la vista molt perspicaç y totes les accions
molt més vivas del que en semblant edat és ordinari; lo que fa certíssima prova de
abundant concurs de Esperits animals.

Lo segon senyal ex corpore habitu; hevem observat que essent home molt alt de natura
no se inclina lo cos de ningun modo, ans be camina ab figura recta, que significa la
vivacitat y constància dels Esperits. Se redueix també a est senyal lo que se observa en
la cara de hont acostuman los metges prender los més infalibles senyals per significar
las disposicions internas, axí en lo estat morbós, com de sanitat, pues essen ordinari que
en semblant edat se experimenta un color terrós o cadaveros, en lo sobredit se observa
un color molt vivido, rosaceo, que no sols significa abundància de esperits vitals; si
també de la gutta rosacea6 , que en lo nas se li experimenta, prenan los fisionòmichs
salacitatis iudicum.
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Lo tercer de son peculiar temperament: sanguineo, vergens at biliosu, pues est suposa
una massa de sanch molt volatilizada, molt apte a la abundant producció de sperits, axí
vitals com animals, los quals són lo princiapl adminículo per totas las funcions.

Lo quart ex vita ante acta pues lo sobredit a més de haver lograt la ditxa de no haver
contret a parentibus ningun seminari morbós de malaltia alguna, ha tingut també la
fortuna de no haver estragat la naturaleza ab las fatigas y passions de ànimo, que
acostuman seguirse de aver de buscar lo necessari, pues sempre ha tingut més de lo
necessari per son tracte y vida.

Essent pues constant doctrina entre los authors y particularment de Galeno en diferents
parts, com en el 3 De sanitate tuenda, c. 2 hont diu: nec tamen est has atales annorus

numero circunscribere y en lo 1. 11 del Metodo c. 9  hont solament en la falta de forças
y vigor constitueix la senectut y conclou: qui vires habet robustus senex dici non potest.

Per consegüent com constia de tots los referits senyals de trobarse lo sobredit en la
felicitat de que a pesar dels 81 anys se li ajen conservat las forças molt més del que en
lo regular succeex, com en altres individuos de que fan menció los practichs ha succehit
moltas vegadas. Atesas las circumstàncias referidas assentim ésser apta ad coitu

perfectu, y per consegüent per contraurer Matrimoni y axy ho firman en Barna als catorze
de maig any mil set cents y divuit”, i signen Josep Casalins i Joan Pla.

BREUS COMENTARIS

Simplement per acabar considerem que aquesta nota suggereix algunes qüestions.
Ignorem si aquest peritatge era o no obligatori a partir de certa edat. Tampoc si només
s’aplicava als homes o també a les dones. Una dona menopàusica que no era apta per
a la procreació, podia casar-se? Sembla que si perquè el problema no era la procreació
sinó la capacitat de fer l’acte sexual. En el cas present sembla que es tractava d’un
home benestant, i els metges van emetre el seu dictamen amb molta rapidesa.
Curiosament destaquen el bon caminar del reconegut, amb figura recta. Presentava
també un color molt viu i dedueixen que té una abundància d’esperits vitals. També
destaquen en el quart punt que no ha exercit treballs físics, ja que no hagut de buscar-
se la vida, ja que “sempre ha tingut més del necessari per son tracte i vida”. Ara bé, si el
candidat a casar-se no hagués estat ric, haurien actuat igualment amb la mateixa
diligència els metges?

Per altra part tot fa pensar que la petició d’un dictamen mèdic venia imposat per l’edat
del contraent. Que el 1718 s’arribi a vuitanta-un anys, és una edat molt avançada, i més

Un peritatge prematrimonial del 1718
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a començament del segle XVIII. La legislació eclesiàstica aplicada en aquell moment era
el Corpus iuris canonici7 , especialment les Decretals de Gregori IX. Per altra part cal
considerar que a part del Dret Canònic, hi havia unes normes de Dret local (provincial
tarraconense i diocesà de Barcelona) que podien haver influït en la decisió del canonge
Pere de Copons i de Copons8 .

Hem de dir que en cap moment es menciona la núvia i per tant no en sabem ni el seu nom
ni la seva edat.

Així doncs considerem que fou l’edat la que motivà la pregunta, però ignorem en quantes
altres ocasions es va aplicar. Nosaltres no coneixem cap més cas, però és possible que
n’hi hagi algun altre. Més tard ja al segle XIX, la Santa Seu va establir el criteri de que la
impotència no es podia presumir, i que fins i tot en cas de dubte no es podia impedir el
matrimoni. Tampoc es diferenciava la impotència sexual entre homes i dones. Però a la
dona només li era exigible una vagina que pogués facilitar el coit. Per tant ni en una vella
de vuitanta o més anys es podia presentar teòricament el problema.

Fins aquí un petit i curiós paper del segle XVIII que ens ha portat a fer unes reflexions i
volem agrair les observacions que ens hi ha fet S. Bueno Salinas.

NOTES:

1. Arxiu Diocesà. Expedients matrimonials, llibre 22, fol. 480 corresponent al 13 de maig de 1718.

2. Josep Casalins fou un metge que exercí a Barcelona a l’entresegle XVII-XVIII. Partidari de l’arxiduc Carles, l’any

1706 tingué al seu càrrec el proveïment d’armes i queviures per a Barcelona i Girona. Abans del setge de Barcelona

(1714) va fer un canvi  ideològic, es va escapar de la ciutat i es va refugiar a Mataró, on va col·laborar amb els

filipistes. El maig de 1721 aspirava a ser metge del llatzeret, però l’ajuntament no ho va creure oportú “por la edad,

achaques y contextura”. El 1722 optà a ser nomenat Protometge. (V. Arxiu Ardiaca, Lligall Sanitat VI-!, fol. 127).

3. Joan Pla també exercí a Barcelona, i el 1680 aspirava a ser mestre anatòmic de l’Estudi General de Barcelona,

d’on fou catedràtic. Restà a Barcelona quan la Universitat fou traslladada a Cervera, l’any 1717. Col·laborà en una

memòria, juntament amb Fornés, per a evitar la propagació de la tisi. Autor fels manuscrits Comentarii in tres Galenis

libros, de Morbos ete sinthomatibus, Anatomia, i Tractatus varii de Medicina. Casat el 31 de desembre de 1896 amb

Rosa Mitjà, morí a Barcelona el 5 d’agost de 1739.

4. Signa Pedro Copons, en data del 13 de maig de 1718.

5. Foli 481 del 14 de maig de 1718.

6. El Diccionari de Medicina, de Corachan ens transmet de Guta rosàtea a butígia. I a butígia distingeix la  gota

rosatea de la gota rubea. Considera que la gota rubea és apostema (abscès, flegmó, pústula,..) car és tumor, i la guta

rosatea (també coneguda com a gota rosa) no és apostema, sinó alguna rojor superficial, i seria senyal de bona salut.

7. Vegeu de S. Bueno Salinas Tratado general de Derecho canónico (Barcelona, Ed. Atelier, 2004)

8. En tot cas el millor tractat de Dret Matrimonial canònic de l’època és el de Tomàs Sánchez: De sancto matrimonii

sacramento (Madrid, 1605) del que s’han fet moltes edicions.

Josep M. Calbet i Camarasa - Rosa Nacente Durban
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DE LA REBOTIGA AL LABORATORI: UNA NISSAGA D’APOTECARIS
ENTRE DUES ÈPOQUES (1704-1956)

CLOSAS I MESTRE, Ramon

RESUM

Entre el 1704 i el 1956, set generacions d’apotecaris de l’Espluga de Francolí evolucio-
nen, lligades als esdeveniments polítics, socials i de la professió de cada moment, des
del compost artesanal al medicament industrial. Es tracta d’una nissaga que no destacarà
en el camp científic o institucional, però sí que es mantindrà fidel a la Farmàcia, a la
botiga i al país.

Paraules clau: Nissaga Forès-Carulla, l’Espluga de Francolí, Laboratoris Bioquímics Carulla, Laboratoris In-Ter

Carulla.

RESUMEN

Entre el 1704 y el 1956, siete generaciones de boticarios de l’Espluga de Francolí evolu-
cionan, atadas a los acontecimientos políticos, sociales y de la profesión de cada mo-
mento, desde el compuesto artesanal al medicamento industrial. Se trata de una familia
que no destacará en el campo científico o institucional, pero sí que se mantendrá fiel a
la Farmacia, la botica y al país.

Palabras clave: Linaje Forès-Carulla, l’Espluga de Francolí, Laboratorios Bioquímicos Carulla, Laboratorios In-Ter

Carulla.

*

El dia 7 d’octubre del 2009 se celebrà a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears, la sessió inaugural del curs 2009-2010 de la Societat Catalana
d’Història de la Medicina. Reprenent la tradició iniciada en anys anteriors, aquesta
sessió es feu de forma conjunta amb la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.1

És important a tots nivells destacar el fet mateix d’aquestes sessions conjuntes de les
dues Societats. Més enllà de la perspectiva de cada una, no es pot oblidar que treballen
en un mateix camp: el sector sanitari. A més, la història d’ambdues professions ens
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ensenya l’estreta i la fructífera vinculació, a vegades mal entesa, que des de sempre hi
ha hagut entre metges i farmacèutics. Una relació, cal puntualitzar, en la que sempre hi
ha hagut qui ordenava i qui fabricava. El metge receptava i el farmacèutic era qui elaborava
els preparats receptats pel metge.

Una remarca prèvia. Algú podrà pensar que aquest article cau en el que poden semblar
esquematismes i potser simplificacions. No es pretén ser ni exhaustiu, ni políticament
correcte. Com es podrà comprendre, no es pot abastar en poques pàgines, la totalitat
dels fets i de les persones que visqueren al llarg d’aquests segles i que desenvoluparen
la professió farmacèutica.2  Els historiadors tenim el vici de buscar línies explicatives que
ens facin entendre l’esdevenir en una temporalitat llarga. Per això intentem dibuixar
esquemes evolutius. Creiem que aquests esquemes ens ajudaran a contextualitzar el
transcurs d’una nissaga d’apotecaris de l’Espluga de Francolí.

Ja fa uns dos anys vaig descobrir, en el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí,
tres llibres de comptes de la nissaga d’apotecaris Forès – Carulla d’aquesta població.
Des d’aleshores treballo en el seu buidatge i interpretació. Fins ara he abordat la part
corresponent a l’estructura de la nissaga en si mateixa, tot l’aspecte comercial de la
botiga i l’activitat que com a candelers de cera també exerciren de forma paral·lela a la
d’apotecaris. Aquests estudis, han estat publicats en la Revista de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia3

Aquests llibres, manuscrits, s’inicien el 1704. En un primer moment recullen dades de
conductes, comptes i deutes de la botiga, però cap a finals del XVIII, incorporen altres
anotacions de caire professional, familiar, de la hisenda, de la casa, d’impostos, censals,
litigis diversos i fins i tot escrits d’opinió sobre esdeveniments del moment, com és el cas
d’un escrit sobre Godoy. Amb això s’enllacen amb la tradició dels llibres de família o
llibres de pagès,4  escrits bàsicament per pagesos hisendats i altres professionals per
deixar constància de les seves arrels i patrimoni als hereus, a la vegada que es duia un
control del negoci. Realment uns instruments riquíssims per fer el que s’ha anomenat la
història des de baix. Uns instruments que ens proporcionen elements que deixen
entreveure mentalitats a través de les quals podem dibuixar una posició social dominant.
Unes llibretes, per altra part, habituals tant a casa de metges com d’apotecaris i que ens
donen el vessant més personal i social d’aquests professionals i que ens recorden que
a més de metges o d’apotecaris, també havien d’exercir de botiguers i de comerciants,
una preocupació que en molts casos havia de marcar i desdibuixar l’objectiu bàsic
d’ambdues professions.
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De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)

LA NISSAGA D’APOTECARIS FORÈS-CARULLA

A partir d’un enfocament d’història social de la ciència, pretenem presentar una visió de
l’evolució d’una nissaga d’apotecaris i com aquesta s’adapta als esdeveniments del
seu temps. Un temps, entre els segles XVIII i XX crucial en la història de la ciència en
general i de la farmàcia en particular, ja que es produeix el canvi més significatiu en la
història d’aquesta professió: el pas d’apotecari a farmacèutic,5  el pas d’artista a científic.

Entenem per nissaga aquell grup de persones entroncades de forma directa per relacions
familiars de primer grau i que constitueixen una unitat social, d’habitatge i professional
i que perviu de forma més o menys continuada en el temps al llarg de diverses generacions.
Els apotecaris Forès, i després Carulla, són un exemple clar d’aquesta tipologia de grup
social i professional que perviu durant set generacions sota els mateixos estàndards
creats pel seu fundador Francesc Forès l’any 17256  quan obre botiga al carrer d’en
Canós de l’Espluga de Francolí fins a que el seu nét cinquè, Josep Maria Carulla i Canals,
llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona, abandona la professió.

Tan sols a nivell orientatiu, voldríem indicar que l’estudi de nissagues i onomàstiques de
farmacèutics i apotecaris i, en general, genealogies de professionals del sector sanitari,
ha estat des de fa temps una línia d’investigació força utilitzada tant per historiadors de
la ciència, com professionals del ram. Alguns exemples els trobem en la monumental
obra del Doctor Ramon Jordi,7  el mateix Diccionari Biogràfic de  Metges Catalans de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya8  o en nombrosos estudis publicats en aquesta
Revista,9  així com en diverses Tesis Doctorals.10   De tots ells cal destacar l’interès com a
estudis de cas, el treball de recerca d’arxiu i la confecció de la història des de baix, molts
cops poc valorada ja que tracten de personatges de relatiu relleu científic però que han
estat els que han vertebrat el sector sanitari en el territori en el nostre país. En paraules
de Ramon Jordi, és la necessitat de dotar-nos del coneixement de la microhistòria, el
substràtum humà, per tal de poder construir la macrohistòria.

La nissaga Forès-Carulla, la situarem en dos marcs diferents. El primer serà dins l’enfoc
de la sociologia de la ciència i el segon, en el context de la història de la farmàcia.

En primer lloc, i de forma molt general, la sociologia de la ciència ens defineix una
estructura bàsica de les Comunitats científiques dividint-les en tres cossos:11  un estament
minoritari de caire capdavanter; un de majoritari de difusor i un de variable, resistent a
tot canvi evolutiu.

Per les seves diferents característiques evolutives, que veurem més endavant, cal situar
la nissaga Forès-Carulla en el segon grup, al costat d’altres famílies com la dels
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Cuatrecases de Camprodon,12  els Rabassa de Calella,13  els Arsaguet de Manresa14  i
tantes d’altres que arreu de Catalunya conformaren la xarxa professional de la farmàcia
en el territori. Amb alguna excepció, com el cas de Josep Cuatrecasas, botànic de gran
relleu, cap del seus membres exercí un paper molt destacat i de primera línia en el món
de la farmàcia, ni exercí cap tipus d’altes responsabilitats de caire administratiu, formatiu
o científic. No foren nissagues d’avantguarda, però sí un grup que es mantingué fidel a la
professió i a la realitat que aquesta visqué en cada moment. La seva importància rau
justament en aquest paper de pervivència, d’implementació i d’institucionalització dels
canvis que s’operen.

Són clars representants d’un conjunt molt ampli, la majoria de la comunitat professional,
que té la funció de difusió del saber i l’experiència arreu de Catalunya. De fet, sense
aquest estament de reraguarda, els canvis operants en l’avantguarda no haguessin
pogut  assentar-se ni esdevenir una realitat en si mateixa. D’aquí la gran importància de
l’estudi d’aquests grups socio-professionals que a primer cop d’ull poden semblar
insignificants, ja que no aporten grans elements innovadors i no tenen un relleu científic
notori, però que al cap i a la fi esdevenen l’instrument de sedimentació del saber i de la
professió. L’estudi en profunditat d’aquest grup ens ha de permetre conèixer quins eren
els coneixements que es transmetien, de quina manera i amb quin resultat. Tot un
projecte de futur.

Al costat de les inquietuds i de les iniciatives de la comunitat que es mobilitzava tant per
restaurar, conservar o avançar, una majoria del col·lectiu es mantenia al peu del taulell,
massa preocupat per la seva botiga i de cobrar els deutes pendents. Seran tan sols els
farmacèutics amb un cert relleu social i econòmic a ciutat, i de forma especial aquells
que figuren en les altes instàncies corporatives i universitàries, els que es podran pre-
ocupar pel seu esdevenir professional. Seran aquests els que intervinguin a nivell polític
i científic i en els mitjans de comunicació corporatius.15  I ho faran tant des de
l’avantguarda com des de la resistència. Tots ells sota la mateixa preocupació: la crisi i
la pèrdua d’un model. Uns voldran obrir per adaptar-se i els altres tancar per conservar.

L’altra dimensió en la qual cal situar l’activitat d’aquestes nissagues, la veurem en el
marc de la història de la farmàcia.

A grans trets, i sense voler ser exhaustius, entre els segles XVIII i XIX, s’institucionalitza un
nou model d’estat i amb ell l’entrada d’una nova corrent política i administrativa de base
francesa però amb tots els components legislatius i estructurals de Castella. És la
Il·lustració. Encara que de forma molt lenta i desigual, totes les estructures socials,
polítiques i administratives se’n veuen afectades i de forma molt especial les lligades a
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les professions del sector sanitari. I dins d’aquest, el canvi es concreta, d’una forma molt
genèrica, en el pas de l’apotecari al farmacèutic.

El model medieval d’apotecari-aromater-candeler-especier-pharmakopulo -i tants d’altres
termes que hi podríem afegir- de caire molt heterogeni i complex,  evoluciona vers
l’especialització al llarg del Renaixement i l’Edat Moderna, de forma lenta i conservant
essencialment els mateixos components fundacionals. A grans trets, és un procés tendent
a l’homogeneïtat de la professió. Pel camí s’abandonen competències com la de la
cereria. S’alliberen del lligams que tenien amb altres comunitats com serien la dels
propis candelers de cera, els adroguers, els herbolaris i, en general, tot un conjunt de
sabers i persones practicants de la medicina anomenada popular, que es queda fora
dels estaments més avançats.16

És difícil, avui, mantenir la idea de les Revolucions en el món científic, enteses com a un
canvi sobtat, homogeni i radical d’estructures. Més aviat cal parlar d’una evolució que en
un moment donat pateix un canvi de ritme. Però un canvi de ritme no significa un
trencament sinó una acceleració d’aquesta evolució. Els elements integrants de la
professió continuen essent els mateixos, però la intervenció de factors externs com els
de caire polític, cultural, social i econòmic fa que aquests s’adaptin a les noves realitats.

Aquest canvi de ritme evolutiu, com qualsevol tipus de canvi, es produeix després d’una
llarga etapa d’estancament progressiu que porta a un període de crisi. Si una comunitat
sap modificar els factors crítics, en surt reforçada i construeix una alternativa. Aquest
esquema es produí de forma clara en el món de la professió farmacèutica des de finals
del segle XVIII a ben entrat el segle XX.

Però, a més, aquest procés evolutiu d’estancament-crisi-renovació, es viu també a
diferents ritmes, depenent de la distància del centre administratiu-formatiu. A ciutat, i
sobretot a la universitat, els canvis i els factors de crisi són més evidents. No es pot parlar
de desconnexió entre món rural i urbà, ja que els joves apotecaris tornaven arreu amb el
debat i les novetats sota el braç. Però sí parlarem de la incapacitat d’assimilació per part
de les velles estructures corporatives, de l’allau de novetats que apareixen al llarg del
segle XIX. És el resultat d’aquest canvi de ritme, d’aquesta acceleració sense precedents.
Són anys de col·lapse institucional. Aquest fet es demostra clarament si observem
l’estancament en el que viuran els apotecaris de l’Espluga de Francolí des de mitjans de
segle XVIII a mitjans segle XIX. Tot el debat i la renovació que fa sobre la necessitat d’una
nova farmacopea17  o els intents d’un nou sistema formatiu, passaran inadvertits per
aquests professionals, com ja hem dit, massa preocupats per mantenir el seu propi
negoci.

De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)
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A més, aquest canvi no es realitzarà de forma homogènia: per una part podem observar
elements d’evolució ràpida, com els que tenen lloc a nivell polític; i d’altres de canvi lent,
al costat de factors resistents i que perseveren, com la pervivència en les farmacopees
espanyoles de la Tríaga.18

I parlem de canvi lent, per exemple, prenent el cas de la reforma del model de formació
dels apotecaris. Un model que anirà evolucionant lentament des de mitjans del segle
XVIII i al llarg del segle XIX, i que s’institucionalitza, després de llargs debats i polèmiques,
amb la creació del Col·legi de Sant Victorià i sobretot amb la Llei Pidal de 1845 i la Llei de
Moyano de 1857 i les progressives reformes que es  donen, quan es creen les primeres
Facultats de Farmàcia.19

O per què, no parlar d’un altre procés de molt progressiva i polèmica instauració. Just
quan s’havia començat a dibuixar un model contemporani de farmàcia, s’inicia un altre
gran esdeveniment, resultat, com sempre, de fets anteriors. És l’aparició del medicament
industrial, primer fet en laboratoris annexos a les farmàcies i després ja com a una
indústria independent.20

El factor que actua com a punta de llança i de dinamitzador en el sí de la Comunitat, serà
la possibilitat de sintetitzar els principis actius dels simples, que abans calia extreure per
mètodes tradicionals. És la química moderna la responsable d’aquest factor.21

I aquí és on es pot observar millor la dialèctica mantinguda entre el sector d’avantguarda
i les maniobres de resistència del sector escolàstic, dels que parlàvem abans. Mentre
que els primers són partidaris d’una ràpida instauració dels mètodes que aportaven la
química i la farmacologia, els altres estarien essencialment preocupats per mantenir
privilegis i sistemes de caire corporativista com a única resposta a l’aparició d’aquests
factors de crisi professional.

Al final però, i com acostuma a passar en debats maximalistes, s’imposa un camí intermig.
Els primers aconsegueixen introduir els principis i mètodes químics, dels que en sortiran
nous camps d’actuació  i noves figures de professional; i els segons, unes ordenances
força restrictives amb elements altament corporativistes. Així, finalment es consolida el
nou model de farmacèutic: un professional de nivell universitari, que monopolitza el
sector de la preparació i venda del medicament i sota una legislació i unes estructures
professionals pròpies.22

Al costat d’aquests canvis, evolucions i resistències, dos elements definidors d’aquestes
famílies perviuen i es mantenen inalterables al llarg de la seva existència: el seu caràcter
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de botiguers i la seva estreta vinculació amb la realitat social, econòmica i política local,
en el cas de la nostra nissaga, a l’Espluga de Francolí.

Tota aquesta evolució, des de la rebotiga de l’apotecari de model medieval al laboratori
farmacèutic que fabrica medicaments de forma industrial serà el que d’una forma direc-
ta i continuada viuran els Forès-Carulla. Vegem-ne les fases concretes i els seus
protagonistes.

DE LA REBOTIGA AL LABORATORI

Fase fundacional: Francesc Forès (1725-1753)

El primer apotecari del que en tenim notícia amb cognom Forès és Francesc Forès, pel
que el considerarem com a creador de la nissaga. Francesc Forès va néixer al Vilosell el
7 de gener del 1679 i morí a l’Espluga de Francolí el 16 de juliol de 1753, als 74 anys
d’apoplegia o feridura. El seu itinerari professional s’inicia al Vilosell, continua a Vallbona
de les Monges, fins el 1704, després a Linyola, del 1704 al 1725, on se’l cita ja com a
apotecari23  i acaba a l’Espluga de Francolí, establert ja com apotecari i candeler de cera.
Justament per aquesta doble funció se’l pot considerar encara dins del model medieval
en tots els seus elements, per l’heterogeneïtat professional i pel seu procés formatiu. A
l’Espluga s’estableix i obre botiga al carrer d’en Canós, en una casa que havia estat seu
de la Castlania de Malet o Guimerà.24  A partir del 1737 ja el trobem plenament establert
socialment, figurant com a procurador de les Confraries del Roser i posteriorment de la
Minerva.25  Això ens dóna la dimensió ja d’un burgès, un apotecari amb relleu social i amb
capacitat econòmica com per comprar una casa de renom i algunes terres i deixar
quantitats importants de diners i de blat a veïns de l’Espluga. Eren temps de successives
crisis alimentàries, fruit de períodes de forta sequera, estralls de desastres naturals i de
confrontacions militars, que havien portat a l’escassetat de gra, la base productiva de
l’Espluga. Molts pagesos als que Francesc Forès dóna blat, no havien pogut plantar per
manca  del cereal.

A grans trets representa una etapa de fort creixement econòmic, social i professional.
Amb ell s’inicien les anotacions en els diferents llibres de comptes, de les que en
destaquem les referents a les Conductes de caire privat, entre d’altres amb tota la
Comunitat de Preveres de la parròquia de l’Espluga, cessió de Censals, establiment d’un
sistema de comerç de blat;26  i tot el referent a la funció com a candeler de cera. De fet
seran aquests negocis paral·lels els que ajudin a mantenir en bon estat el propi negoci
d’apotecari.

De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)
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Fase d’institucionalització: Ramon Forès, Ramon Anton Forès, Josep Carulla i Ramon

Carulla Forès (1753-1884)

La segona etapa de la nissaga segueix un procés discontinu d’estancament i
d’institucionalització com a tal. La integren quatre generacions d’apotecaris que repre-
senten una etapa d’assentament a nivell local molt important arribant a les més altes
instàncies polítiques i administratives de l’Espluga. Tots ells segueixen el sistema de
formació establert, amb pràctiques a casa d’apotecaris de Barcelona27  i evolucionen
lentament cap a una especialització de l’apotecaria. Això es concreta, per exemple, en
l’abandó de la l’activitat de candeler de cera, que de forma paral·lela havien estat
exercint des de l’edat mitjana els apotecaris i els especiers.28

L’única excepció al sistema formatiu esmentat, és Ramon Carulla i Forès, que obtingué
el títol de Batxiller en Farmàcia per la restaurada Universitat de Barcelona, el juny del
1850, als 21 anys.29  Malgrat això, continuà dins el mateix paradigma dels seus
antecessors, basat en l’oficina d’apotecaria de caire artesanal i de tot el sistema comer-
cial tradicional basat en les conductes. És la generació que farà de pont entre aquesta
concepció i la que protagonitzarà la posterior, en el nostre cas, el seu fill Artur Carulla i
Ambròs. Per això encara l’hem volgut mantenir dins d’aquest grup.

El fet de mantenir el sistema de formació antic, suposarà un retrocés substancial en
l’escala professional, quedant d’aquesta manera ancorats en el model antic. Durant
aquests anys diversos fadrins apotecaris passaran per casa seva seguint el seu procés
formatiu. També acolliran diversos apotecaris que regentaran la botiga en períodes
intergeneracionals.30

Al manteniment del sistema comercial de Conductes particulars heretades del funda-
dor, hi afegiran una altra modalitat al ser aconductats ells per l’ajuntament per
subministrar medicaments a l’Hospital de Pobres de l’Espluga de Francolí. El sistema,
però, s’observa com a deficient com a tal donat l’alt grau d’endeutament que els provo-
ca, arribant a una situació de fallida.31  En general, és una època d’alts i baixos de caire
econòmic, ja que es veuen obligats a comprar censals, empenyorar terres i a endeutar-
se molt. Però també, en un període de bonança, i quan sumen al negoci d’apotecari
altres línies de negoci32  i aportacions econòmiques fruit d’estratègies matrimonials amb
famílies hisendades, aconsegueixen reflotar-lo, desempenyorar terres i adquirir-ne de
noves, ampliar i restaurar la casa i adquirir mobiliari i altres béns de consum que els situa
dins la classe benestant de l’Espluga.33

·
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Fase d’expansió: Artur Carulla (1884-1944)

Amb Artur Carulla i Ambròs (1868-1944) s’inicia la tercera fase d’evolució de la nissaga
que representa un canvi d’orientació complet respecte dels esquemes dels seus
antecessors. Seria el que abans citàvem com a canvi de ritme evolutiu. I es demostra
com una evolució molt substancial:

- l’any 1894 es llicencia en Farmàcia a la Facultat de la Universitat de Barcelo-
na34

- l’any 1902, es col·legià en el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona35

- el 1908, trasllada la farmàcia del carrer d’en Canós al centre de la vila
- el 1913, crea els Laboratoris Bioquímics Carulla,
- i finalment, el 1923, trasllada la farmàcia i el laboratori a la Gran Via de
Barcelona,

Es tracta de 5 fets de crucial importància en l’esdevenir tant de la família com de la
botiga. Amb aquests canvis recupera el camp i el temps perdut en les generacions
anteriors. Aquests fets el situen altre cop en l’esquema avançat de la professió. És el
pas definitiu de l’apotecari al farmacèutic.

Però també cal destacar un canvi de concepció essencial i que el situa en la modernitat:
de la vivenda-botiga com a casa pairal i de negoci passa a la botiga-negoci independent.
Si sempre l’apotecari havia tingut un nivell de mobilitat professional molt reduït a causa
de la càrrega infraestructural que arrossegava, Artur Carulla demostra com els temps
havien canviat: en 15 anys canvia dos cops la seu del negoci i el separa físicament de la
vivenda familiar. Primer, el 1908, de la casa situada al límit del poble es trasllada al
centre neuràlgic, al costat de la plaça major i després, el 1923, a Barcelona, a la Gran Via,
al centre del nou eixample. D’un petit burgés de medi rural, passa a burgés urbà, una
evolució molt important que l’acosta a nous cercles de negoci. Però al mateix temps,
d’un nivell de privilegi en el que vivia a l’Espluga, passa a un nivell d’anonimat a ciutat. És
el preu del canvi d’època i de mentalitat.

I encara un canvi que creiem encara de més transcendència: la creació del laboratori
com a centre de fabricació industrial de medicaments.36  Ja hem apuntat abans el context
d’aquest canvi. Amb aquest laboratori farmacèutic puja un nou graó en l’estament
corporatiu, ja que transforma la botiga d’elaboració artesanal de compostos oficinals,
en empresa industrial.37  En aquest fet, hi intervenen de forma directa i decisiva dues
persones: la seva dona i el seu cosí, el Dr. Valentí Carulla i Margenat.38  Aquest l’ajudà a
introduir-se en el món de la professió a ciutat i li procurà la fórmula del medicament que
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més relleu tingué, dels que ell fabricà: la Vigorina Carulla, registrada ja com a marca, el
1914 i que no deixaren de fabricar fins el 1954, quan els retiraren la llicència.

I per altra banda, la seva dona. Es tracta de Montserrat Canals i Nubiola, que es casa
amb Artur Carulla el 1898. Filla d’industrials dels vins i caves Canals i Nubiola de Sant
Esteve Sesrovires, fou formada i educada en una casa de classe benestant del barri de
Sants. Amb un nivell d’iniciativa i una mentalitat molt moderna poc comunes en una
dona del seu temps, fou capaç de motivar i empènyer el seu marit,  amb una mentalitat
molt conservadora, propera al carlisme, a realitzar tots aquests canvis i realment trencar
amb les línies essencials mantingudes per la família al llarg de més de 200 anys.

Realment fou la Vigorina Carulla, normalitzador de l’organisme amb retard  nutritiu, el
producte que més relleu donà a aquest laboratori i el que els va empènyer a fabricar
altres complexos vitamínics i recalcificants com el Iodorgan, el Citokal o l’Histocalcium

Carulla.

A més s’inicien en tècniques de marketing i de publicitat modernes. Anuncis de la Vigorina

Carulla apareixen en alguns mitjans de difusió professionals,39  s’elaboren estands
artesanals i objectes publicitaris com targes postals amb imatges del Monestir de Poblet40

i iconografia típica de l’època.41  Però l’element publicitari més notori i innovador, fou
sens dubte l’Agenda mèdica “Carulla”, a la que hi afegien un cistell de peres de l’hort de
la família i una carta personal del farmacèutic al metge. Aquesta agenda, fou creada per
Lluís Carulla, que la preparava de forma artesanal a casa seva amb una encunyadora
inventada pel seu pare Artur Carulla. Era un tipus de dietari format per 12 fascicles
mensuals amb pestanyes per a cada dia. Tenia una versió rústica, per als metges i clients
habituals i una de luxe, relligada amb pell fina i cantoneres daurades per a personalitats
i clients selectes com per exemple Miguel Primo de Rivera o Indalencio Prieto. Uns
personatges que ens diuen molt de les intencions i l’eclecticisme de Lluís Carulla.

Un altre element definidor de la seva política comercial fou l’ús de la llengua catalana en
tots els seus opuscles i publicacions destinats al mercat català. No podem oblidar que
Artur Carulla fou un dels fundadors de Clam Catalanista l’any 1902, la primera entitat
d’aquesta tendència de la Conca de Barberà.42  En aquesta línia, cal destacar que la
rebotiga de l’apotecaria s’havia convertit en lloc habitual de reunió d’intel·lectuals i
polítics catalanistes, entre els que hi trobaríem, per exemple, a Enric Toda, Lluís Domenech
i Montaner i fins i tot Francesc Macià i el cardenal Vidal i Barraquer.43
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Fase de tancament: Josep Maria Carulla (1.944-1.954)

La darrera fase significa el tancament de la nissaga com a farmacèutics. Josep Maria
Carulla i Canals, després de llicenciar-se en farmàcia i realitzar les pràctiques a Algete
(Madrid), continuà la tasca de farmacèutic a la farmàcia de la Gran Via i dirigint el
laboratori farmacèutic. Però al casar-se amb Aurèlia Capdevila, pubilla d’una família de
paperers de Molins de Rei, anà deixant el negoci farmacèutic per a integrar-se en la
direcció de la fàbrica de paper. Aleshores, al morir el seu pare Artur, la vídua, sense
titular, hagué de vendre’s la farmàcia el 1946, per 425.000 pts.

El negoci però, s’intentà recuperar, amb la creació d’un nou laboratori farmacèutic, els
Laboratoris Carulla “In-Ter” (Investigació Terapèutica), de la mà de Josep Maria Carulla
com a Director Farmacèutic, Lluís Carulla, l’emprenedor i responsable comercial, i Ricard
Carulla, el metge i Director Biològic.

Durant aquesta època, gràcies a Lluís Carulla, l’aspecte comercial del negoci es modernitzà
i professionalitzà, creant una xarxa d’agents comercials per zones, que visitaven els
metges, amb el suport de l’Agenda Mèdica “Carulla”.44  Amb aquest sistema es dóna un
salt molt important ja que la seva dimensió passa de Catalunya a tot l’estat espanyol,
arribant a més de 20.000 metges.45  En 30 anys, s’havia passat de vendre compostos
receptats per metges als espluguins a vendre medicaments fabricats en el seu laboratori
a tot el mercat espanyol.

Malgrat això, el futur del sector anava per un altre camí: era la indústria química i de
l’adrogueria al major, les que havien guanyat la major part del mercat de la preparació
industrial de medicaments. En general, la majoria dels petits laboratoris annexos o ja
independents es veieren limitats a produccions molt reduïdes, doncs la implantació de
la indústria suïssa i alemanya ja era manifesta. D’aquí que foren aquests anys, cap a
mitjans de segle XX, en els que desapareixerien una gran quantitat d’aquestes micro
marques farmacèutiques.46  El poc mercat que els quedava havia quedat molt atomitzat
i les seves condicions impedien competir amb el poder de l’esmentada indústria quími-
ca.47  Tan sols els laboratoris que saberen vincular-se amb aquests dos altres sectors
aconseguiren implantar-se i créixer. L’exemple més clar és el dels laboratoris Uriach,
que havia crescut lligat a l’adrogueria al major.

El laboratori Carula In-Ter, continuà elaborant els medicaments creats per Artur Carulla,
però també en creà de nous. Entre d’altres, podríem citar el B-neurin Carulla (indicacions
neurològiques i encefalopaties i neuràlgies), el C-escorbutin Carulla (afeccions d’escorbut
manifest i estats pre-escorbútics), l’Acetilcolina Carulla (per a afeccions vasculars generals,
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arterials perifèriques, venoses i neurològiques), Acetilcolina papaverina semi fuertes

(per a crisi hipertensiva i embòlia, entre d’altres), Corinter (per a poliartritis, carditis,
gota, asma, etc.),  Lumpaverina (còlics hepàtics, renals i ureterals, entre d’altres) i
Paverfilina (indicat per a malalties cròniques circulatòries).48

Però el 1954, hagueren de tancar definitivament, liquidant una empresa que feia anys
arrossegava pèrdues. A la situació d’un mercat atomitzat i sense espai per créixer, s’hi
afegiren una estructura directiva i tècnica poc estable, fortes discrepàncies entre els
socis fundadors, la pèrdua de la llicència de la Vigorina, el seu producte estrella, i també
la instauració del Seguro Médico.49

D’aquesta manera es tancava una línia de continuïtat professional iniciada a principis
del segle XVIII. Set generacions al servei de la sanitat del país.

CONCLUSIONS

Per acabar, i a tall de conclusions, malgrat esquematismes i simplificacions obligades,
dels que parlàvem al començar, aquesta és la petita història d’una petita família de casa
nostra. Una família que sense ser rellevant dins el marc de la seva professió, si que es
mantingué fidel a la botiga, al país i a la Farmàcia amb majúscules. Ja ho hem dit, són
aquestes nissagues les que al cap i a la fi han escampat arreu la ciència de guarir al llarg
del temps. Serveixi aquest article com a homenatge a la seva tasca anònima però vital en
l’esdevenir de la salut de moltes generacions.
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NOTES

1 El present article és una adaptació de la conferència llegida en el marc de l’esmentada sessió. Vull aprofitar aquest
espai per agrair a ambdues Societats el fet d’haver-me convidat a participar en aquest acte.
2 El mateix títol d’aquest article és un exemple clar i volgut d’esquematisme. Vegi’s com un recurs literari per
significar els dos extrems d’un llarg camí evolutiu.
3 Closas i Mestre, Ramon (2008) i Closas i Mestre, Ramon (2009. números 10 i 12)
4 Vegeu Torres i Sans, Xavier (2000).
5 Vegi’s l’ús d’aquests dos mots tan sols com a recurs literari per diferenciar dues èpoques prou enfrontades.
6 Les anotacions que van del 1704 al 1725, les realitza durant la seva estada a Linyola.
7 Entre la seva extensa bibliografia destaquem la monumental obra “Colectanea de “speciers”, mancebos botica-

rios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmacia y farmacéuticos en Cataluña (1207-1997)”, publicada per
la Fundació Uriach 1838.
8 Aquest monumental Diccionari, obra de Josep M. Calbet i Camarasa i Jacint Corbella i Corbella, es pot consultar
telemàticament al web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (http://www.ramc.cat/diccionari.asp )
9 Alguns exemples, entre molts d’altres, serien els articles de Ramon N. Cornet i Arboix o Ramon Jordi González,
publicats en diversos números de Gimbernat: revista catalana d’història de al medicina i de la ciència.

10 Des de fa anys, destaca l’interés per l’estudi dels aspectes sanitaris d’arxius com els de Lleida o Berga o la Tesi
Doctoral d’Alfons Zarzoso (2003) sobre la pràctica mèdica a la Catalunya del segle XVIII (consultable a internet al
web http://www.tdx.cat/TDX-1230103-115544)
11 Per aprofundir en la dinàmica i definició d’aquesta estructura sociològica vegeu l’article de Raúl Rodrígez Nozal
“La industria del medicamento como motor de cambio profesional de la farmacia española decimonónica” , publicat
a Historia de la farmacia hoy: proyectos y perspectivas de futuro. Actas de las Jornadas celebradas por la Sociedad

de Docentes Uiversitarios  de Historia de la Farmacia de España (SDUHFE), pags. 93-103, Madrid , 2003.
12 Vegeu el llibre de Josep i Maria Cuatrecasas “L’apotecari de Camprodon: la nissaga dels Cuatrecasas” editat per
Meditània (2007)
13 Vegeu l’article de Josep Maria Massons i Esplugas “La nissaga dels Rabassa, apotecaris de Calella”, publicat a
Gimbernat: revista catalana d’història de al medicina i de la ciència, 1988, volum 10, pags. 227-235.
14 Vegeu l’article de Ramon N. Cornet i Arboix “Algunes nissagues d’apotecaris manresans dels segles XVII-XVIII”
publicat a Gimbernat: revista catalana d’història de al medicina i de la ciència, 1991, volum 15, pags. 71-73
15 Vegeu op. cit. nota número 11.
16 Malgrat tot, serà un d’aquests sectors, el de l’adrogueria, el que més endavant empenyi i provoqui un procés de
renovació sense precedents en el món de la farmàcia, el de la fabricació al major de medicaments.
17 Vegeu el discurs llegit per Joseph Antoni Savall i Valldejuli (1788) “Discurso sobre la necesidad de una nueva

farmacopea en la ciudad de Barcelona y el Principado de Calaluña” a l’adreça http://www.fu1838.org/
biblioteca_pagina.php?p=4 de la Fundació Uriach 1838.
18 La fórmula de la Tríaga Magna encara es podia veure en farmacopees espanyoles i franceses en ple segle XX. De
la Tríaga Magna es pot consultar una extensa bibliografia, de la que es pot destacar, pel seu caràcter general, la
“Historia de la Farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar” de Juan Esteva de Sagrera, editat per Masson
(2005), pags. 178-180.
19 Una visió global de l’evolució del model formatiu el podem trobar en l’article de María Dolores Cabezas López
“Evolución histórica de la formación académica del farmacéutico y su incidencaia en la diferenciación del ejercicio

profesional”, publicat en el volum Cordialero de libros y medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé i Arbussà,
editat l’any 2009 per la SDUHFE sota la direcció de Juan Esteva de Sagrera i Antonio Gonazález Bueno (pags. 313-
360).
20 Sobre la gran importància del fet de l’aparició dels laboratoris i dels medicaments industrials, hi ha una extensa
bibliografia, de la qual en destaquem el llibre de Raúl Rodriguez Nozal y Antonio González Bueno (2005). Pel que fa
a Catalunya, vegeu la sèrie de tres articles publicats al volum 90, número 2 (abril-maig-juny) d’Annals de Medicina

De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)



74 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 61-77, ISSN: 0213-0718

(2007). També en fa referència María Dolores Cabezas (op. cit. nota número 19, pag.336-341)
21 Vegeu Rodríguez Nozal, op.cit. nota número 11, pag. 93.
22 Una visió més àmplia d’aquest procés es pot trobar en l’article de Maria Dolores Cabezas (2009) op. cit. nota
número 19.
23 Vegeu Jordi González, R.(2003), pag. 538 .
24 Per aprofundir en l’origen i poder de les Castlanies a l’Espluga de Francolí, vegeu Roca i Armengol, Jordi (2002),
pag. 87
25 Sobre la definició i funcions de les Confraries a l’Espluga de Francolí, vegeu l’estudi de Roca i Armengol, J.
(1984),“Les Confraries religioses de l’Espluga de Francolí”. Arrels, Miscel·lània d’aportacions històriques i documentals

de l’Espluga de Francolí, núm.4. Centre d’Estudis Locals del Casal de l’Espluga de Francolí
26 Es tracta d’un sistema de comerç que adapta el que havien estat les botigues de blat però canviant l’objectiu de
beneficiència pel de lucre. Francesc Forès organitzava un grup amb responsabilitat compartida, al qual cedia una
quantitat determinada de blat amb el compromís que li fos pagat el proper any al preu que sortís del mercat de Tàrrega
o Montblanc, menys quatre sous.
27 Segons Ramon Jordi (2003), la majoria realitzaren les seves pràctiques en l’apotecaria de Josep Fina a Olost i
Pere Fina Ferrussola a la plaça Santa Anna de Barcelona
28 Vegeu Closas i Mestre, R. (2009), núm. 12.
29 En el seu expedient, que es pot trobar en el Libro de Registro de Grados de Bachiller de la facultad de Farmàcia,
llibre II (1844-1850), consultable a la Biblioteca Universitària de Barcelona, consta que obtingué l’aprovat amb la
totalitat dels vots del tribunal examinador. És de les primeres generacions de farmacèutics que gaudirien de la
implantació de la Llei Pidal.
30 En el Llibre de Crèdits, consten diverses anotacions en les que es fa referència a Ignasi Oriol Casany  i Antoni
Pàmies, joves apotecaris (que rebien com a paga “2 lliures al mes, 3 parells de sabates, 2 camises, una jupa, una

camisola i pell per calças” i “54 lliures de soldada per tot lo temps he habitat en sa casa”) respectivament;  i els
regents Bonaventura Olivé i Antoni Pàmies. Aquest darrer, primer es formava com a apotecari i després exercia com
a regent de la farmàcia Forès.
31 Sobre aquesta problemàtica vegeu Closas i Mestre, R. (2009) núm. 10.
32 Entre d’altres negocis paral·lels, destaca la botiga com a oficina de correus de l’Espluga de Francolí o la
elaboració de gasoses .
33 Ramon Antoni Forès, al fer-se càrrec de la botiga, paga més de 4.000 lliures de deutes deixats pel seu pare i
1.000 lliures per restaurar la casa. D’una situació de fallida, redreça i fa créixer la botiga al casar-se amb una pubilla
d’una família benestant de la Selva del Camp.
34 Al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí se’n conserva l’Orla de la seva promoció.
35 Vegeu Jordi, R. (2003) pag. 375-V
36 Seguint l’esquema que Rodríguez Nozal detalla en el seu article “Origenes, desarrollo y consolidación de la

industria farmacéutica española (ca.1850-1936)”, publicat al volum LII-1 del 2000, pag. 131 de la revista
Asclepio, aquest laboratori es podria inserir,  dins la tercera fase de la implantació de la indústria farmacèutica a
Espanya, “...marcada por el proteccionismo de los años veinte y por la aparición del registro obligatorio de especia-
lidades farmacéuticas...”.
37 Per les característiques pròpies del laboratori se’l pot incloure en el que Rodríguez Nozal (2005, pag. 134) ha
anomenat com a model mediterrani.
38 Sobre la figura de Valentí Carulla i Margenat, vegeu l’article dels Doctors J. Fuster i S. Ripol “Contribución al

estudio biográfico-médico de las más ilustres familias de academicos. 1. Los Carulla”, publicat al volum LVIII, núm.
253, pags. 171-224 d’Annals de Medicina de l’any 1978.
39 Per exemple en “El Eco Médico. Revista médica mensual” de Lleida, de setembre del 1934
40 Una d’aquestes targes guanyà un premi en el marc del Tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana, que es
celebrà a Tarragona el 1919.
41 Són habituals en moltes de les targes postals de propaganda del ram, imatges que avui podrien semblar
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truculentes, on s’observen un esquelet presidint la intervenció d’un metge atenent una pacient, i tot amb una estètica
de caire modernista.
42 Una descripció més acurada d’aquesta entitat i en general de l’ambient sociopolític a l’Espluga al llarg del segle
XIX, es pot trobar Roca i Armengol, J. (2000).
43 Vegeu la Nadala de la Fundació Jaume I de l’any 1989, “Museu de la vida rural. L’Espluga de Francolí”, pag.14.
44 Per exemple, el Dr. Martí Casals de Sant Feliu de Guixols, començava a anotar les seves visites amb l’Agenda
Mèdica Carulla. Vegeu la nota 40 de l’article de Jordi Gaitx Moltó “La col·lecció d’objectes mèdics i el fons

documental del Doctor Martí Casals” publicat a Gimbernat: revista catalana d’història de al medicina i de la ciència,
2007. Volum 48. núm. 2. pags 171-189.
45 Vegeu l’opuscle escrit per Ramon Muntanyola (1970) “Montserrat Canals de Carulla 1879-1952. Esbós

biogràfic” pag. 24 .
46 Segons informes de mercat del moment, encarregats per Lluís Carulla, tan sols a Madrid, tancaven aquell any més
de 100 laboratoris.
47 Per una visió molt més àmplia vegeu Rodríguez Nozal (2005).
48 Molts d’aquests medicaments es poden trobar en la base de dades de medicaments antics consultable a Internet
( http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka/index.php )
49 També cal dir que Lluís Carulla havia ja iniciat, des del 1937, un altre camí, el de l’empresa de preparats
alimentaris Gallina Blanca.

De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)
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De la rebotiga al laboratori: una nissaga d’apotecaris entre dues èpoques (1704-1956)

A sobre: façana de la farmàcia Carulla a la Gran Via de Barcelona.

A sota: Acetilcolina Carulla In-Ter.
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 MORTALITAT MILITAR ALS HOSPITALS DE BERGA DURANT LA

PRIMERA GUERRA CARLINA (1837-1840)

PUJOL i ROS, Joan

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

RESUM: En aquest treball s’analitza la mortalitat militar als hospitals de Berga durant el

període que la capital del Berguedà va estar sota control de la Junta Superior Governativa

del Principat de Catalunya durant la Primera Guerra carlina. S’aporten dades sobre el

personal sanitari que hi va exercir i la importància de la Reial Junta d’Hospitals de Berga

en l’organització sanitària del partit carlí a Catalunya.

Paraules clau: Primera Guerra Carlina. Sanitat militar. Hospital de Sant Bernabé. Berga.

RESUMEN: En este estudio de analiza la mortalidad militar en los hospitales de Berga

durante el periodo que la capital del Berguedà estaba bajo el control de la Junta Supe-

rior Gubernativa del Principado de Catalunya durante la Primera Guerra carlista. Se

aportan datos sobre el personal sanitario que ejerció en ellos i la importancia de la Real

Junta de Hospitales de Berga en la organización sanitaria del partido carlista en Catalunya.

Palabras clave: Primera Guerra Carlista. Sanidad militar. Hospital de San Bernabé. Berga.

*

INTRODUCCIÓ

No s’ha d’entendre el carlisme com una simple resposta al problema dinàstic plantejat

arran de la mort de Ferran VII, ni tan sols es pot considerar que sorgís aleshores, sinó que

cal entendre’l com un fenomen que era conseqüència d’una societat que estava iniciant

uns canvis profunds. El carlisme presentava una alternativa social i política a aquest

canvi, diferent a la perspectiva burgesa que tendia a impulsar un model liberal de societat.

Pel que fa a la mentalitat o ideologia carlina, els seus components bàsics provenien del

catolicisme més reaccionari pel fet que la clerecia, dipositària de l’antic règim, es va

posar decididament al seu costat perquè —entre altres factors— el liberalisme amb les
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seves reformes atemptà contra les propietats i els privilegis de la institució eclesiàstica
i tendia a frenar-ne l’hegemonia ideològica. No cal oblidar que moltes de les
manifestacions externes, en el decurs de la revolució burgesa presenten un marcat caire
anticlerical.

La causa carlina, pel que s’ha manifestat anteriorment, va arrelar sobretot en tres zones:
al nord de Catalunya, al País Basc i Navarra i al Maestrat, zones on operaven
fonamentalment les partides carlines.

Les seves accions, que sovint provocaren com a reacció les bullangues urbanes, molt
ben estudiades en el cas de Barcelona per l’historiador Josep M. Ollé Romeu,1 iniciades
a l’octubre de 1833 a Prats de Lluçanès, van adquirir una gran importància l’any 1835, i
sobretot, el 1837, any que van aconseguir establir un eix entre Avià i Berga, i on s’hi
instal·là la Junta Superior Governativa del Principat de Catalunya, i que tenia els seus
centres bàsics més representatius a Ripoll, Berga i Solsona. Al Maestrat, Cabrera actuava
com a cap més visible.

Una cosa semblant, encara que amb unes variables històriques diferents, va succeir al
País Basc i Navarra, on el govern del pretendent hi instal·laria de manera provisional la
seva cort durant la Guerra dels Set Anys.

El govern de Madrid, totalment entregat a la guerra a Euskadi, va obligar als liberals de
Catalunya a autoorganitzar-se i a finançiar-se la guerra. Els liberals, no van aconseguir
conquerir les principals ciutats en mans dels carlins com ara la Seu d’Urgell, Puigcerdà,
ni tampoc Olot. A partir d’aquest moment, van anar perdent posicions i els carlins
controlaven cada vegada més el nord de Catalunya. La cosa va canviar el juliol de 1838,
quan Solsona va caure en mans del liberals, una data decisiva segons molts historiadors,
en la decadència de la força del carlisme.

El canvi en la correlació de forces a nivell de l’estat, que culmina amb el Coveni de
Bergara, l’agost de 1839, entre Maroto i Espartero, i les dissensions internes entre els
mateixos carlins, va fer que al final de 1839, la força d’aquests hagués minvat molt.
Només l’“enrrocament” de Cabrera al Maestrat mantenia viva l’essència i els principis
fonamentals del carlisme.

Cabrera va anar aglutinant els homes que encara restaven fidels a la causa i que no
havien acceptat el Conveni de Bergara, una traïció en tota regla segons ells de Maroto,
fins que al juliol de 1840, després de passar per Berga, van travessar el Pirineu. Amb
aquesta darrera acció, s’havia acabat la Primera Guerra Carlina.
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Els carlins, als llocs on controlaven territorialment, van crear la seva pròpia administració,
dotant-se dels seus pròpis serveis, com ara la fiscalitat, correus, sanitat,2 premsa,
universitats,3 etc. Per tant, hi van crear la seva pròpia administració, encara que molt
precària i tot i que migrada volia ser una alternativa d’Estat.

Durant la Guerra dels Set anys, els contendents van posar en marxa, d’una manera o
d’una altra, algun tipus d’ajuda i assistència sanitària per als ferits i els malalts. En
aquest sentit, el bàndol carlí, no va ser pas diferent.

Des del començament de la Primera Guerra Carlina hi va haver la intenció de crear
establiments hospitalaris que poguessin atendre els ferits. O sigui: calia disposar d’una
sanitat pròpia dintre del territori que dominaven, que pogués donar resposta a les
necessitats que es produïen.

Una de les peculiaritats més interessants de la sanitat del bàndol carlí va ser la creació
dels hospitals de sang. Aquests hospitals eren situats relativament a prop del camp de
batalla, cosa que permetia que els ferits poguessin ser atesos d’una manera ràpida.
Molts d’aquests hospitals de sang disposaven de metges i cirurgians, de monges que
cuidaven els ingressats i d’infermers.

Per tant, cal dir que els carlins es van preocupar des del primer moment de l’atenció als
ferits de guerra i als malalts. Igualment, cal remarcar que van utilitzar sistemes de transport
de ferits fins i tot innovadors i que també van fer servir, sovint, mitjans originals, tant en
cirurgia com en terapèutica.4

Durant la Primera Guerra (1833-1840), a Catalunya tenim noticia de l’organització
hospitalària a partir de l’any 1835. Durant els dos primers anys, el 1833 i el 1834,
probablement hi va haver llocs que van ser habilitats com a hospitals de sang, però el
secretisme que hi havia fa difícil que avui en sapiguem alguna cosa. El nombre d’hospitals
de què va disposar durant la Primera Guerra el bàndol carlí realment va ser important.
Ben segur que això va ajudar a superar, en part, el sofriment de molts soldats ferits i
malalts. Per recaptar fons per al manteniment de les despeses hospitalàries, els carlins
van fer una rifa a benefici dels hospitals militars del Principat de Catalunya, la qual es va
publicar el dia 30 de setembre de 1837 al El Restaurador Catalán.5

Podem tenir una idea dels diners que es van destinar al manteniment d’aquests hospitals
gràcies al manuscrit titulat Ejército Real en Cataluña. Año 1839. Libro de salida de caja

Mortalitat militar als hospitals de Berga durant la Primera Guerra carlina (1837-1840)
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de la pagaduría... de agosto a diciembre de dicho año, signat per Gaspar Díaz de
Labandero. En total, es van entregar per al manteniment deis hospitals 2.093.860 rals.6

El primer hospital secret del qual es té noticia a Catalunya és el que estava situat al
castell de Querol (Alt Camp). Aquest hospital va ser destruït pels liberals el mes d’octubre
de 1835.7

Ja a final del 1835 tenim noticia que van ser habilitades algunes dependències d’alguns
santuaris com a hospitals. Així, coneixem l’existència dels hospitals dels santuaris de
Bellmunt (Osona), del Coll (Osona), de la Mare de Déu de Montdois (Osona), de Lord
(Solsonès) i del Remei de Flix (Ribera d’Ebre).8

També, en algun moment, per manca d’un lloc millor, van ser habilitades coves per fer
d’hospitals de sang. Aquest es el cas de l’hospital de Palma d’Ebre en la seva primera
època. A començament del 1836 van ser habilitades algunes cases o masies per fer
d’hospitals de sang, com ara can Vilaseca de Sant Sadurní d’0sormort, can Crispí d’0ristà
i alguna masia de Valldarques. També hi va haver hospitals a Àger, Ascó, Pontons i Santa
Maria de Meià.9

A mitjans de l’any 1837, s’habilita com a hospital de sang la masia del Fornell, a la Selva
(Navès).10

A Solsona hi havia tres hospitals; un al convent dels escolapis, un altre al convent dels
dominics i el de la casa de les carmelites de la caritat o de Pere Màrtir Colomés. També
s’habilità la casa de Josep Gabanes, ja que després del desastre de Gra, els hospitals
de Solsona no podien encabir-hi més ferits.11

Més tard, s’habiliten les masies del Pujol a la Vall d’Ora i la de Boixadera del Cint, a la
comarca del Berguedà.12

La tardor de 1839 estaven sota control de la Reial Junta d’Hospitals de Berga els hospitals
de Berga, el Fornell, la Vall d’Ora, Ascó, Pontons, Talarn i Boixadera del Cint. També cap
al final de la guerra, l’antic hospital de Bagà (Berguedà) va ser utilitzat pels carlins per
atendre-hi ferits i malalts.13

L’HOSPITAL SANT BERNABÉ DE BERGA

L’Hospital Sant Bernabé de Berga és esmentat ja en el segle XIII en el document de Pere
de Berga, de l’any 1268, pel qual funda un hospital prop de l’església  de Sant Pere de
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Cohorts, on ara hi ha la parròquia de Santa Eulàlia. El 1290 els cònsols de la vila com-
pren una casa per a l’acolliment de malalts pobres i tot seguit construeixen al seu costat
una capella dedicada a Sant Bernabé.14

Al cap d’un temps, l’hospital deixa l’edifici per ocupar el de les monges cistercenques.
Poc abans de 1347, el comerciant A. Pinebret hi aportà un important llegat que en
permeté l’ampliació i l’increment de la seva activitat.

Posteriorment, a partir de mitjans del segle XVII, en tenen cura un metge i un cirurgià
contractats pels cònsols. L’hospital a més d’acollir a malalts pobres, pelegrins, vídues,
orfes, dements i invàlids, també acollí les víctimes del bandidatge, i de les guerres, en
especial les de la Guerra dels Segadors, les dels continuats conflictes amb França, les
de la Guerra de Successió, del Francès i les Carlines.15

El mes de juliol de 1837 Berga va caure en mans dels carlins, que hi van ser fins al dia 4
de juliol de 1840. A partir d’aquell moment, l’antic hospital de Berga va ser utilitzat pels
carlins, ja des del primer moment, però potser més els dos últims anys de l’època en què
la població va estar sota el seu control. Aquest hospital va ser el principal puntal de
l’organització hospitalària carlina al Principat de Catalunya.

Des del primer moment, l’intendent Gaspar Díaz de Labandero es va encarregar que l’hospital
estigués dotat de l’instrumental mèdic i quirúrgic necessari i va procurar de portar-hi bons
professionals, com el cirurgià en cap de l’Exèrcit de Catalunya, Roc Hernández, que aleshores
exercia als hospitals de Solsona.16 Aquest professor de cirurgia va visitar al general Cabrera
durant la seva malaltia, quan va arribar a Berga, el 9 de juny de 1840.17 També hi va exercir
com a cirurgià Josep Ferrer,18 que més tard estaria implicat en la mort del comte d’Espanya.

Josep Ferrer va néixer a Anglesola (Urgell). En un primer moment va atendre als soldats
carlins internats a l’hospital carlí de la Vall d’Ora i després es traslladà a l’hospital de
Sant Bernabé de Berga entre 1837 i 1840. Acabada la guerra s’exilià a França d’on
retornà el 1843, exercint la seva professió a Puigcerdà.19

També trobem documentat a l’Hospital Sant Bernabé de Berga en aquesta època el
cirurgià Josep Saló i Gorgas, natural de Castell de l’Areny, casat amb Eulalia Badia, que
va morir a l’hospital el dia 29 de setembre de 1839; el practicant de cirurgia Jacint
Casasayas i Colomé, natural de Manresa, que hi va morir el 5 de setembre de 1837 i als
infermers Joan Sanjaume, natural de Santpedor, casat amb Maria, que va morir el dia 11
de febrer de 1838 i Bonaventura Carreras, natural de Manresa, casat amb Magdalena
Rodoreda, que també hi va morir el 4 de març de 1839.20

Mortalitat militar als hospitals de Berga durant la Primera Guerra carlina (1837-1840)
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A Berga es va crear la Reial Junta d’Hospitals, que fou l’encarregada de posar en
funcionament tots els hospitals que estaven sota el seu control. Aquesta Junta estava
formada pel propi intendent, Gaspar Díaz de Labandero, a més a més dels eclesiàstics
Mateu Sampons, vocal de la Junta Superior Governativa; el reverend Francesc M. Pedrerol,
doctor en cànons que posteriorment seria professor de la Universitat Carlina de Catalunya
a Solsona i Sant Pere de la Portella, a qui Gaspar Diaz de Labandero definia com a
“doctor en cánones, sugeto consumado en la ciencias, de una vasta erudición”. També
formava part de la Junta d’Hospitals de Berga, l’actiu i apreciat Sr. Soler, canònic de la
col·legiata de Manresa i com a vocal secretari hi trobem documentat a Joan Tomàs
Sarasua.21 A finals de 1839, sota el control de la Reial Junta d’Hospitals de Berga hi havia
set hospitals.

Gaspar Díaz de Labandero, en referir-se a l’organització sanitària de Berga diu: “nada

me dejaron que desear en este ramo, que llegó al mas alto grado de perfección por parte

que en él tomaron muchos distinguidos eclesiásticos y religiosos de diferentes órdenes,

que voluntariamente, y sin el menor estipendio, servian las plaza de capellanes,

contralores, comisarios de entradas y salidas, y algunos hasta de enfermeros, ejercien-

do así la caridad cristiana mas conforme con su ministerio; así como el honrado á la par

que laborioso D. Jaime Miralles, contador del ramo”.22

Com a farmacèutic en cap de l’hospital hi exercia Joaquim Balcells i Pascual, antic
professor de la universitat de Cervera i que posteriorment va ser professor de Física
Experimental de la Universitat Carlina establerta primer a Solsona l’any 1838 i després a
Sant Pere de la Portella el curs 1838-1840. Sembla que Balcells, mentre estava a Berga,
va aplicar els seus coneixements de física per millorar la fabricació de bales i pólvora de
l’exèrcit carlí.23

Joaquim Balcells i Pascual era doctor en farmàcia. Havia nascut a Sant Martí de Provençals
(Barcelona), l’any 1807. La col·laboració de Balcells amb el carlisme es reflecteix a les
pàgines d’un pamflet publicat després de celebrats els exàmens de l’oposició en que va
guanyar, el 1846, la Càtedra de Física Experimental aplicada a les arts de la Junta de
Comerç. Balcells es titllat de “padre Balcells”, “frailuno Balcells”, “Sr. de Berga”, “bea-

to de Berga”, “carlista de Berga”, “tránsfugo de Cervera”, entre d’altres. També
l’anomenen “preparador de bales i pólvora de Berga” i “director de la pólvora i de les

bales de Berga”.

D’aquest hospital de Sant Bernabé se’n van fer càrrec les germanes carmelites, cosa
propiciada pel bisbe de Solsona, Juan José Tejada, amb la influencia de l’oficial carlí
Josep Joaquim de Mas, fill de la mare Joaquima de Vedruna, que, abans de ser monja,
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havia estat casada i vídua. El setembre de 1837, la fundadora de la congregació de les
germanes carmelites, Joaquima de Vedruna, es va fer càrrec de l’hospital.24

De capellà castrense hi trobem documentat a Anton Torra, que signa moltes de les
defuncions dels militars que van morir a Berga durant aquest període i també a Eudald
Massabí documentat com a “capellán militar del Hospital”. A més a més trobem a Anton
Garriga com a capellà del dipòsit de presoners, amb qui alguns presoners van fer
testament abans de morir. També a Vicenç Camprubí com a prevere castrense, establert
a Berga i a Borrèdà. Totes les partides de defunció, a més a més, estan signades pel
rector de Berga d’aquella època, Ramon Moreta. També va morir a Berga, el 3 de març de
1838, el capellà militar Llorenç Monell, natural de la Seu d’Urgell.25

Ramon Moreta i Camprubí va néixer a la casa Moreta de Palmerola (Ripollés). Va cursar
estudis de filosofia a la Universitat de Cervera des del 1787 fins al 1800. Posteriorment
va cursar estudis de teologia a la mateixa universitat, on es doctorà l’any 1805. És
designat rector de Berga el desembre de 1824. Va ser rector durant trenta anys, en un
època molt turbulenta i difícil. Va tenir una actuació molt destacada durant l’epidèmia
de còlera de 1854 a la ciutat de Berga, on va morir a conseqüència d’aquest flagell a
l’edat de 74 anys, el dia 13 de setembre de 1854.26

Com a notari de la Cúria Militar trobem a Domènec Coma, amb qui alguns soldats van
testar per estar en perill de mort.

Van tenir cura de l’hospital un total de 16 germanes carmelites, que en alguna ocasió
tenien ingressats més de quatre-cents ferits i malalts.27 Es pot dir, doncs, que a Berga
pràcticament s’hi va traslladar la casa mare de Vic gairebé en bloc.28

El dia 30 de gener de 1838 va morir Antònia Olivella, monja carmelita, natural de Vilafranca.
També l’11 de març de 1840, va morir a l’hospital de Berga on tenia cura dels ferits i
malalts, a l’edat de 30 anys, la germana Maria Incenser.

Malauradament, de l’estada carlina a l’Hospital de Sant Bernabé no se n’han conservat
documents escrits a l’Arxiu Municipal de Berga. El que sí que hi ha és el llibre d’òbits de
la parròquia de Berga d’aquests anys, en el qual hi figuren els morts d’aquest hospital i
de l’hospital militar de medicina.29

Després del Conveni de Bergara, el 31 d’agost de 1839, la sort dels carlins va canviar,
però en aquest hospital, mentre van poder, hi van acollir ferits i malalts, tot i la manca de
recursos, cada vegada més important. El dia 3 de juliol de 1840, les germanes carmelites
van agafar el camí de l’exili.30
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L’HOSPITAL MILITAR DE MEDICINA

Aquells anys, també hi havia a Berga l’Hospital Militar de Medicina, situat a la casa del
senyor Agustí.31 D’aquest hospital se’n sap ben poca cosa, a part de la seva existència i
d’una relació d’òbits que es conserva. La primera defunció registrada de l’hospital mili-
tar de medicina de Berga és del 16 de juliol de 1837 i la darrera del 13 d’agost del mateix
any. En total hi ha documentats 18 òbits, dels quals 8 corresponen al mes de juliol i 10 al
d’agost. De les 8 defuncions del mes de juliol, 7 corresponen a militars i l’altra a un
religiós dominic. De les 10 defuncions del mes d’agost, 9 corresponen a militars i només
una a civils. En totes aquestes defuncions hi consta l’expressió “mori en lo Hospital

militar de Berga”. Sembla que poc temps després d’ocupar Berga les tropes carlines,
aquest hospital va deixar de funcionar, ja que en tot el període de temps que Berga va
estar sota control dels carlins, no hem tornat a trobar cap tipus de referència a aquest
hospital en els llibres d’òbits de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga.

ÒBITS DE MILITARS ALS HOSPITALS DE BERGA ENTRE 1837 I 1840

Durant el període estudiat, del 7 de juliol de 1837 fins al 4 de juliol de 1840, que
correspon als anys que Berga és convertí en capital del carlisme al Principat de
Catalunya, hi ha documentats en els llibres d’òbits de la parròquia de Santa Eulàlia de
Berga un total de 771 defuncions. D’aquestes, 429 corresponen a militars i 342 a
civils. És a dir, que els òbits de militars durant aquest període representen el 55,64%
de les defuncions totals.32

Per mesos, trobem que el maig amb 67 defuncions és el mes amb un nombre d’òbits més
elevat, seguit de l’abril amb 43 i els mesos de febrer i desembre amb 42 cadascun.

L’edat dels militars morts oscil·la entre els 15 i els 72 anys. El més jove és el soldat Josep
Garrós de 15 anys, natural de Lluçà (Osona), que va morir a Berga el dia 27 de juliol de
1838. El segueix Bartomeu Constanso, soldat natural d’Igualada, que va morir el dia 17
d’agost de 1838 a l’edat de 16 anys. El d’edat més avançada era el presoner de guerra
de 72 anys, Josep Bergués, vidu, natural de Moià (Bages). La mitjana d’edat dels militars
morts es situa entorn dels 27,42 anys.

L’interval funerari de tots aquests miltars no sobrepassava en la majoria de casos les 24
hores des de la seva defunció.33 Concretament, un 5,36% fou enterrat en un interval
funerari 0, un 91,84% en un interval funerari 1, un 2,56% en un interval funerari 2 i un 0,23%
en un interval de 3 dies.
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Tots els militars foren enterrats en el cementiri de la l’església de Santa Eulàlia, aleshores
ubicat on actualment hi ha les escales d’accés a l’església. Realment n’hi havia dos, un al
davant de les escales (cementiri de baix) i un altre a darrera de l’església (cementiri de
dalt). Entre els dos, hi ha el carrer que encara avui es diu del Bon Repòs. A més a més, a
Berga han existit altres cementiris durant l’edat mitjana i moderna: a les esglésies de Sant
Joan i Sant Francesc, a Sant Martí de Llavaneres i a l’antic hospital de Sant Bernabé, on hi
enterraven els que hi morien i al santuari de Queralt. Cal recordar que l’actual cementiri, a
Casanpons no es va habilitar fins al final de l’epidèmia de còlera de 1854, ja que els de la
vila estaven plens de cadàvers. De fet no es va començar a utilitzar fins l’any 1868.34

REGIMENTS MILITARS DOCUMENTATS A BERGA ENTRE 1837 I 1840

Les dades dels regiments documentats a Berga durant la Primera Guerra carlina es
desprenen de les anotacions inserides als llibres d’òbits, on en alguns casos hi consta la
filiació militar del finat al regiment adscrit. En altres casos, no hi ha dades per saber a quin
d’ells corresponia. Podem veure com en moments concrets es produeix un nombre elevat
de morts en un mateix batalló, fet directament relacionat amb un enfrontament bèlic ben
documentat. Aquest és el cas del batalló 9è, que entre el 13 i el 24 de maig trobem anotats
6 militars morts, o bé el batalló 12è amb 7 morts entre els dies 6 i 28 de maig, segurament
soldats ferits que van participar durant aquests dies en els setges de Manlleu i Ripoll,
dirigits pel Comte d’Espanya i que es trobaven recuperant-se a l’hospital de Berga.

El dia 2 de febrer de 1839 trobem documentat l’òbit de Maria Vilardaga, de seixanta
anys, natural de Berga i casada amb “Joseph Montaner Coronel de las tropas carlistas”.
Va fer testament en poder del reverend Mateu Camprubí, vicari de Borredà. Signa la
defunció Ramon Moreta i Anton Torra “parroco castrense”.

El dia 12 de juny de 1840 consta l’òbit de Lluís Castanyola, de 45 anys d’edat, natural de
Cartagena, primer comandant del Batalló de Girona, casat amb Mercedes Serrato. Va
testar amb Anton Torra, “parroco castrense”, que signa la defunció juntament amb el
rector de Berga, Ramon Moreta. Fou enterrat el mateix dia en el cementiri de l’església
de Santa Eulàlia de Berga.

Els batallons documentats en els llibres d’òbits de la parròquia durant aquest període són
el batalló 1er anomenat “Catolico y Real de Ntra. Sra. de Montserrat” comanat per Raimundo
Almirall; el 3er anomenat “del Principe”; el 9è comanat per Trinidad Álvarez. També els
batallons 7è, 8è, 10è, 12è, 17è i 20è. Hi ha constància documental en els òbits estudiats de la
presència a Berga durant aquest període dels regiments d’enginyers, d’artilleria, de
granaders, de caçadors i el cos de zeladors de la “Real Hacienda”.
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Òbits de militars a Berga per mesos
(1837-1840)

A n y s 1837 1838 1839 1840 Total

Gener 6 13 8 27
Febrer 5 11 26 42
Març 6 11 13 30
Abril 35 6 2 43
Maig 16 35 16 67
Juny 5 27 12 44
Juliol 7 10 11 1 29
Agost 20 10 9 39
Setembre 13 4 14 31
Octubre 7 1 16 24
Novembre 4 1 11 16
Desembre 11 8 18 37

T O T A L 62 107 182 78 429

Joan Pujol i Ros

Mortalitat anual de militars a Berga
(1837-1840)
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Graduació dels militars morts a Berga
(1837-1840)

Graduació 1837 1838 1839 1840 Total

Comandant 0 0 0 1 1
Capità 3 4 4 2 13
Tinent 1 4 1 3 9
Subtinent 0 6 2 7 15
Brigada 0 1 0 1 2
Sargent 5 7 11 3 26
Caporal 5 3 10 3 21
Soldat 46 79 132 49 306
Mosso d’esquadra 0 1 1 1 3
Presoner 0 1 19 8 28
Religiós militar 2 1 2 0 5

T O T A L 62 107 182 78 429

Mortalitat militar als hospitals de Berga durant la Primera Guerra carlina (1837-1840)
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Façana de l’antic hospital de Sant Bernabé de Berga, cap a principis del segle XX.

(Foto: Efemérides bergadanas)

Les dues darreres partides de defunció de l’Hospital Militar de Berga i el primer òbit en el

qual ja es fa notar en la defunció que es produí al ‘S. Hospital’ (Hospital de Sant Bernabé)
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SUBIRANA i ESPINALT, Joan
Besnét

RESUM: El  doctor Ramón Nolla i Martí va néixer a la ciutat de Tarragona l’1 de novembre
del 1839 i morí a Barcelona el 9 de desembre del 1911. El seu compromís ideològic i
polític el va fer participar activament en la tercera guerra carlista (1872-1876), amb el
càrrec de Cap de Sanitat de l’exèrcit del pretendent Carles VII. Una època trasbalsada
políticament i socialment, amb personatges sovint anònims, i d’altres que sortosament
ens han deixat documentació dispersa però d’allò més interessant. Va ésser estudiant
de Filosofia i Lletres, Història Universal i Prosistes grecs. L’any 1868 es va llicenciar en
Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona. Home emprenedor en vessants polítiques
i sanitàries, va ser fidel sempre a les seves creences morals i religioses.

Paraules clau: Tercera guerra carlista, Tarragona, metge polític, Ramon Nolla.

RESUMEN: El doctor Ramón Nolla i Martí nació en la ciudad de Tarragona el 1 de No-
viembre del 1839 i murió en Barcelona el 9 de Diciembre del 1911. Su compromiso
ideológico y político le impulsó a participar activamente en la tercera guerra carlista
(1872-1876), con el cargo de Jefe de Sanidad del ejército del pretendiente Carlos VII.
Una época agitada política y socialmente, con personajes a menudo anónimos, y otros
que felizmente nos han dejado documentación dispersa pero muy interesante. Fue
estudiante de Filosofia y Letras, Historia Universal i Prosistas griegos. En el año 1868 se
licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona. Hombre emprendedor en
facetas políticas y sanitarias, fue siempre fiel a sus creencias morales y religiosas.

Palabras clave: Tercera guerra carlista, Tarragona, médico político, Ramon Nolla.

*

Es presenten uns nous apunts biogràfics de la seva participació mèdica i sanitària en la
tercera guerra carlista, afegint-ne uns altres de la seva personalitat i trajectòria com
metge, cirurgià i forense del segle XIX i principis del XX a Tarragona i Barcelona.

DR. RAMON NOLLA I MARTÍ (1839-1911).
UN METGE COMPROMÈS AMB ELS SEUS IDEALS I EL SEU TEMPS
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Records familiars, cartes personals, fotografies, un interessant diari, i sobre tot disposar
del temps necessari, han estat els motius per complir una il·lusió que tenia pendent feia
molts anys. Saber molt més del meu besavi. Recull de les principals dates i fets cronològics
com estudiant i metge :

2 Octubre 1862 - Comença a estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona. Al mateix
temps es matricula a la Facultat de Filosofia i Lletres de les assignatures d’Història
Universal i Prosistes Grecs.

11 Juny 1866 – Obtingué per mèrits acadèmics la plaça d’alumne intern pensionat de la
Facultat de Medicina de Barcelona.

25 Juny 1868 – Es investit Llicenciat en Medicina i Cirurgia en l’Amfiteatre del Col·legi de
la Facultat de Medicina de Barcelona.

Col·labora amb gran èxit com ajudant del cèlebre operador Dr. Antoni Mendoza.

20 Octubre 1868 – Als 29 anys obre el seu primer consultori al carrer August número 11
de Tarragona.

1868 – Es soci fundador de l’Institut Mèdic de Barcelona.

En l’any 1872 juntament amb el Dr. Antoni Mir es nomenat metge del Capítol tarragoní, i
vocal facultatiu de la Junta Municipal de Sanitat de la ciutat de Tarragona.
També es soci fundador i primer president de l’Ateneu Mèdic-Farmacèutic de Barcelona,
soci fundador de la Societat Espanyola d’Higiene, i soci actiu de la Creu Roja Espanyola.

En aquest any 1872 esclata la tercera guerra carlista, on destaca el Dr. Nolla com entu-
siasta partidari de la causa, exercint les funcions de metge, cirurgià i forense (1).

Fundà i reciclà per encàrrec personal del Rei Carles VII varis hospitals al Maestrat. Els
més importants van ésser els d’Horta i Xelva (València), Albocàsser i Aiòder (Castelló),
Mora de Rubielos i Cuevas del Canar (Terol), participant en primera línia en les batalles
carlistes que es succeïen arreu, operant i assistint als ferits en campanya.

Les més destacades condecoracions i càrrecs que li va concedir el Rei Carles VII al  Dr.
Nolla en aquesta època van ser :

23 Setembre del 1872 - Primer Ajudant Mèdic de la Junta d’Armament i Defensa del
Principat de Catalunya.
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25 Febrer del 1874 – El General Dorregaray el nomena a la població d’Alcalà de la Selva
(Terol), Cap Superior Mèdic de Sa Majestat Carles VII de les forces de l’Exèrcit del
Centre.

11 Maig 1874 – El General Palacios el nomena a la població d’Albocàsser Sots-Inspector
Mèdic de primera classe del Reial Cos de Sanitat Militar de l’Exèrcit Carlista.

1 d’Agost del 1874 – En la població d’Aiòder (Castelló) es nomenat per Sa Majestat
Carles VII, Sots-Inspector Mèdic de primera classe i director responsable de la mobilitat
i coordinació de les ambulàncies del Maestrat.

30 Gener del 1875 – És encarregat de la classificació, reorganització i engrandiment del
Cos Mèdic Militar, i de la redacció de reglaments sanitaris. Tot seguit instal·la un laboratori
de Química a l’Hospital d’Horta. Obté un gran reconeixement per l’aprofitament subs-
tancial de les despeses i els serveis oferts als hospitals del Maestrat.

29 Juny del 1875 – Li concedeixen  la Creu Roja del Mèrit Militar per salvar a molts ferits
a la batalla de Vilafranca del Maestrat (Castelló).

10 Octubre del 1875 – Fou nomenat a la població d’Estella pel General Rafael Tristany,
metge del Brillante Batallón del Real Cuerpo de Guías del Rey.

Un cop acabada la tercera guerra carlista el 28 de Febrer del 1876, acompanya a l’exili al
Rei Carles VII, establint-se amb ell a la població de Gavernie (França). Als pocs mesos
torna a la seva ciutat natal Tarragona, on estableix consulta, organitzant una societat de
socors per assistir gratuïtament a malalts de famílies carlistes sense recursos.

Tot i no ser partidari del carlisme, el governador liberal de Tarragona Joan Martínez, li
concedeix  la Creu de Beneficència per haver assistit de franc i voluntàriament durant
tres mesos, a un gran nombre de presos atacats de febre tifoide a la presó de Pilat de
Tarragona, i per no haver abandonat mai la ciutat durant les pestes de còlera i pesta
groga.

El dia 5 d’Abril del 1877. Ramón Nolla es casa a les 5 de la tarda a la Capella de Ntra. Sra.
del Claustre de la Catedral de Tarragona amb Carme Sardà i Espoy. Oficià la cerimònia el
seu oncle Ignasi Martí rector del poble del Catllar i ecònom de Riudoms. Va tenir quatre
fills barons que van morir prematurament en pocs dies ó setmanes. També va tenir set
filles de les que en van sobreviure sis.

Dr. Ramon Nolla i Martí (1839-1911). Un metge compromès amb els seus ideals i el seu temps
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La seva esposa Carme Sardà i Espoy era néta d’Antoni Sardà i Portella, procurador de
l’Ajuntament de Tarragona i cèlebre cronista de l’actualitat ciutadana a principis del
1800, i que  amb un quadern i un llapis en mà, sortia cada dia pels carrers, on anotava
totes les notícies importants o anecdòtiques que es succeïen arreu de la ciutat. La
impremta Virgili de Tarragona ha editat les seves notes en “El llibre de l’avi Sardà”.

Entre els anys 1878 i 1888 es dedica completament a la vida familiar i facultativa obrint
diversos consultoris a Tarragona als carrers  Major, 2 -  August, 11 - Cos del Bou, 2 - Comte
de Rius, 5 (abans carrer Hospital)  i a la Plaça de Sant Miquel, 3.

El 27 de febrer de 1888 comparteix la seva consulta particular amb la de metge auxiliar
de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

El mes de març del 1892 funda i dirigeix El Correo de la Provincia. Diari tradicionalista
d’informació local i comercial de la ciutat i de les comarques tarragonines, on sovint
escrivia articles i comentaris polítics (2).

El 29 Març 1894 es nomenat metge cirurgià de les sales de Cirurgia de l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla amb un sou de 65 pessetes al mes.

Va tenir seriosos conflictes amb l’Hospital per sol·licitar la renovació del material quirúrgic
que considerava vell i obsolet i que no li va ser concedit. Era una persona molt exigent
amb qüestions que ell creia necessàries i no es complien del tot, com podia ser una
correcta il·luminació i higiene als quiròfans, o una taula d’operacions de bona fusta en
lloc de la de ferro (3).

Pel seu compromís polític el 12 d’Abril del 1894 va ésser condemnat a quatre mesos i un
dia de presó per reproduir a El Correo de la Provincia un article, publicat al diari Calacuerda
de Madrid, on s’injuriava al Rei Alfons XII. Aquesta sentència no la va arribar a complir a
canvi d’una multa de 125 pessetes dictada pel Tribunal Suprem de Madrid. Ja entrat
l’any 1900 el Dr. Nolla es nomenat secretari de la Junta Provincial carlina de Tarragona
que presidia el Marqués de Tamarit.

És força interessant per conèixer més la seva personalitat, llegir en el Diario Español de
Tarragona del 29 d’agost del 1952, la carta oberta que el Pare Francesc Iglesias, cronista
de la ciutat i capellà de la Catedral de Tarragona, envia al Dr. Stephan Sfer de l’Hospital
de Beirut sota el títol : “EL DR. NOLLA Y SUS TEORIAS SOBRE LA SENECTUD”. (4)

Joan Subirana i Espinalt
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El Pare Iglesias posa en relleu paraules de lloança de com pensava Ramon Nolla, i de les
creences ideològiques i morals que defensava entre el lligam de la religió cristiana, la
mort i la medicina. Feia esment el Dr. Nolla entre molts d’altres pensaments :

- Les reserves físiques humanes són incalculables i ningú no pot assenyalar el
límit exacte entre la vida i la mort.
- Per tant, la mort aparent, quan és real?
- És prudent un temps d’observació dels primers indicis de descomposició del
cos, per certificar la mort com real.

Afegia tot seguit :

- La vellesa no es una malaltia com es creu avui en dia.
- Es un fet meravellós i biològic de la Naturalesa, i cal acceptar-la com un fet
senzill i normal de la vida.
També afirmava...
- No hi ha res més tràgic que un vell que no es resigna a ser-ho !!

Els darrers anys de la seva vida els va dedicar completament a la medicina, establint-se
a Barcelona del 1903 al 1907, a Guimerà del 1907 al 1908, a Fonollosa del 1908 al 1909,
i finalment a Barcelona del 1909 al 1911 on va tenir consultori mèdic al carrer Trafalgar
número 5. Va mori a l’edat de 72 anys el 9 de desembre del 1911 al carrer Comte de
Borrell número 303 de Barcelona. Descansa al cementiri de Montjuïc de la Ciutat Comtal
(5).

FONTS CONSULTADES

Biblioteca Nacional de Catalunya
Biblioteca Pompeu Fabra de Barcelona
Archivo Histórico Nacional de Madrid
Biblioteca Pública de Tarragona
Hemeroteca Municipal de Tarragona
Biblioteca Personal Família Virgili

Dr. Ramon Nolla i Martí (1839-1911). Un metge compromès amb els seus ideals i el seu temps
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NOTES

1. En el llibre PRÍNCIPE HEROICO Y SOLDADOS LEALES (pàgs. 273 a 277) hi  ha una àmplia biografia de la seva
participació en la tercera guerra carlista. Es pot trobar a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
2. Comunicació del Dr. Josep Adserà Martorell en el IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana a Poblet
(Tarragona) el Juny del 1985, on escriu els conflictes i reivindicacions que va tenir el Dr. Ramon Nolla amb els
responsables de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona (pàgs. 64 a 68).
3. “El Dr. Nolla y sus teorias sobre la senectud” . Carta completa al Diario Español de Tarragona datada el 29
d’Agost del 1952. Arxiu Hemeroteca Municipal de Tarragona – carrer Major, 39 (antic Ajuntament).
4. Tots els exemplars de El Correo de la Provincia ( Març 1892 – Novembre 1897) estan dipositats a l’Arxiu de
l’ Hemeroteca Municipal de Tarragona.
5. Està enterrat al cementiri de Montjuïc de Barcelona al Columbari B. 10.588, pis 4,    Agrupació novena, Via Sant

Jaume.

AGRAÏMENTS

Als historiadors de Tarragona, Sr. Josep Maria Virgili, Sr. Robert Vallverdú, Sr. Jordi Morant
i Sr. Jaume Gómez.
A les famílies Nolla, Espinalt, Calvet, Font i Subirana per la seva col·laboració recordant
la seva vida i memòria, i al Dr. Ramón Nolla i Martí per haver plasmat amb puny i lletra en
el seu diari personal, el compromís de la seva vida amb el seu temps.
El Pare Iglesias va dibuixar la personalitat del Dr. Ramón Nolla i Martí amb aquestes
paraules: La seva vida es va manifestar com un monòlit pel seu carácter, enteresa,
equilibri mental, sà criteri i un absolut domini de si mateix.

Joan Subirana i Espinalt
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A sobre, el Dr. Ramon Nolla, jove.

Al costat: Ramon Nolla. Imatge de

plenitut.
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El Dr. Ramon Nolla i Martí, amb la seva família.
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LA REVISTA «PSIQUIATRIA» (1922-1926)

HERNÁNDEZ DE LA PEÑA, Saturnino
CALBET I CAMARASA, Josep Maria

RESUM: Es fa una revisió de la revista “Psiquiatría” (1922-1926), de les seves seccions

i col·laboradors.

Paraules clau: Psiquiatria. Premsa mèdica. Oscar Torras Buxeda.

RESUMEN: Se realiza un breve estudio de la revista “Psiquiatría” (1922-1926), de sus

secciones y colaboradores.

Palabras clave: Psiquiatría. Prensa médica. Oscar Torras Buxeda.

*

L’objectiu d’aquesta nota és fer un breu comentari d’una revista psiquiàtrica que aparegué

a Barcelona en el primer terç del segle XX. Venia a donar continuïtat a la premsa psiquiàtrica

que ja tenia una certa tradició a casa nostra. La revista a la que fem referència era “Psi-

quiatría. Revista de Medicina Mental” que portava com subtítol: “Publicación de las Institu-

ciones Psicoterápicas de la Santa Cruz” 1 . La revista tenia unes dimensions de 150 per 230

mm, era d’aparició trimestral i fou repartida de franc per a tots els metges de Catalunya.

Les Institucions Psicoteràpiques de l’Hospital de la Santa Creu eren les següents:

1.- Clínica d’Observació, on es donava una primera orientació diagnòstica

del malalt, i posteriorment se’n feia la derivació.

2.- Granja de la Santa Creu, destinada als homes malalts.

3.- Parc de la Santa Creu, destinat a les dones malaltes. Tant en la Granja

com en el Parc, hi eren ingressats els malalts portadors de neurosis, de

psicosis i toxicòmans.

4.- Escola Ortofrènica, per a infants i joves deficients mentals.

5.- Institut Mental de la Santa Creu.
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Saturnino Hernández de la Peña - Josep M. Calbet i Camarasa

El primer número es va publicar el maig de 1922. Era impresa al mateix Institut Mental de

la Santa Creu. Va ser dirigida per  Oscar Torras i Buxeda  i era el secretari Lluís Valero

Muñoz. La redacció estava al propi domicili del director Rambla de Catalunya, 89 entresol

primera de Barcelona.

Les principals seccions de la revista eren: Articles doctrinals, Documents clínics, on es fa

la descripció de casos vistos al manicomi o en relació amb l’Administració de la Justícia,

Revista psiquiàtrica, on es feien referència a articles publicats en la premsa psiquiàtrica

europea, especialment de Suïssa, França i Itàlia, Notícies, en relació amb congressos i

reunions, Documents mèdico legals, Anàlisis bibliogràfics, i Anuncis.

Amb tota probabilitat l’objectiu principal de la revista seria la de prestigiar l’especialitat

mèdico-psiquiàtrica i pugnar per a introduir-la en els estudis de la llicenciatura. Així es

lamenten en el primer número de que la Psiquiatria no fos considerada com una especialitat.

Fins i tot els metges –ens diuen- la consideren “poc útil i d’escasses possibilitats curatives”.

Ens continuen dient que fins aquell moment la tasca del frenòpata o psiquiatre era

fonamentalment humanitària. I consideraven que ja havia arribat l’hora de fer ciència

mèdica. Per això volen divulgar els seus “escassos coneixements”, per atraure més metges.

Afirmen que han canviat els mètodes terapèutics de la patologia psiquiàtrica, que les

organitzacions i institucions psiquiàtriques havien evolucionat i que també tot era millorable.

En definitiva el seu objectiu és augmentar l’interès mèdic i social per la Psiquiatria.

Els principals col·laboradors d’aquesta revista foren per un costat els metges forenses

que eren els principals interessats en treure aplicacions pràctiques dels coneixements

psiquiàtrics i per l’altra els metges que treballaven en institucions on s’atenien els

malalts mentals i que de fet gairebé es limitaven a fer una tasca social i humanitària.

Entre els metges forenses o vinculats amb els afers jurídics hi tenim Manuel Saforcada

Ademà, Ferran Bravo Moreno, Tomàs Busquet Teixidor, Maximí Luanco Cuenca i Wifred

Coroleu i Borràs.

Els col·laboradors més habituals foren Oscar Torras, Lluís Valero, Emili Mira, que presidia

l’Institut d’Orientació Professional, Tomàs Busquet, Manuel Saforcada, Francesc de P.

Xercavins Rius, director de l’Institut Mental de la Santa Creu, i el seu fill Francesc de P.

Xercavins i Romeu. Hi consten com a redactors Francesc Daltabuit Andreu, Constantí

Martínez Capdevila, president de la Societat de Psiquiatria i Neurologia, Ot Moles Ormella,

director del manicomi de Nova Betlem, Joan Peris i Mas de Xaxàs, Manuel Soca Arroyo,

Manuel Soler Martín, metge del manicomi de Sant Boi, Ernest Pedrals Fernández, ins-

pector mèdico escolar, Pere Ribas Pujol, cap de l’Asil del Parc, Llorenç Cabós, i Salvador

Vives Casajuana.
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La revista «Psiquiatria» (1922-1926)

El secretari Luís Valero Muñoz es proposava dedicar una secció denominada “Nuestros

maestros” on recordaria la vida acadèmica dels psiquiatres catalans. Només va sortir

publicada la dedicada a Pi i Molist (setembre, 1922) perquè malauradament fou víctima

d’una mort sobtada. La seva mort ve anunciada al número de març de 1923. Té un cert

interès la referència a la visita que va fer Kraepelin, a Barcelona. Aquest autor quedà

estranyat que l’administració només dediqués dos pessetes al dia pel manteniment

dels internats a un manicomi, quan a Alemanya es pagaven cinquanta marc d’or. De

totes maneres la visita de Kraepelin si que va servir per a impulsar els estudis psiquiàtrics

a casa nostra, i al mateix temps a dignificar aquesta especialitat mèdica, per tal d’introduir-

la als estudis de la llicenciatura, d’una manera independent.

Recordem que a les pàgines d’aquesta revista queda consignada la presentació, que

Emili Mira va fer del test de Rohrshac (juny, 1925).

L’últim número de la revista va sortir el març de 1926. Va coincidir amb el propòsit de

l’Hospital de crear els “Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo”. Potser van

rebre pressions de la Molt Il·lustre Administració hospitalària, però el cert es que la

redacció es va adherir al projecte de fer una nova revista com a portaveu única de

l’Hospital, i aleshores deixà de publicar-se “Psiquiatría. Revista de Medicina Mental”. Va

tenir, doncs, una vida breu, però suficientment intensa, i segur que va influir en la

dignificació i consolidació de la Psiquiatria.

Finalment volem recordar que el principal impulsor de la revista, Oscar Torras Buxeda,

havia nascut a Barcelona el 31 de gener de 1890 i va morir el 1974. Era fill de Cèsar

August Torras i Ferreri, que havia estat president del Centre Excursionista de Catalunya.

Féu el batxillerat a Barcelona i l’acabà el 1905. Llicenciat en medicina el 1911, ingressà

el 1915 com a metge resident a l’Institut Mental de la Santa Creu. De 1925 a 1931 seria

secretari general de la Societat de de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona. Participà en

els Congressos de Metges de Llengua Catalana. Succeí, el 1934, a Francesc de Paula

Xercavins en la direcció de l’Institut Mental de la Santa Creu. Promogué “Vista Rica” que

fou un projecte de residència geropsiquiàtrica, que no arribà a inaugurar-se. El març de

1938 dirigí l’Institut Mental de Gramenet de Besós (Clínica Mental de Santa Coloma de

Gramenet). Després de la guerra civil va dirigir “Torre Blanca” (1941), a les Tres Torres,

que estava destinada al tractament de malalts psicòtics.

NOTES

1. Les institucions psicoteràpiques de l’Hospital de la Santa Creu eren: Clínica d’Observació de Psicòpates i alienats

en fase d’estudi, Granja de la Santa Creu, situada a Horta-Roquetes i dedicada a homes neuròtics, Parc de la Santa

Creu, situat al Tibidabo i dedicat a dones, L’Institut Mental de la Santa Creu, a Sant Andreu de Palomar, i estava

projectada l’Escola Ortofrènica, per a infants deficients i adolescents alienats.
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UNA POLÈMICA ENTRE EMILI MIRA I RAMON SARRÓ

CALBET CAMARASA, Josep M.

RESUM: Es fa ressò d’una petita polèmica que hi hagué entre dos psiquiatres catalans
poc temps abans de la guerra de 1936-1939 sobre la qüestió de l’esterilització dels
malalts mentals

Paraules clau: Esterilització, malalts mentals, Emili Mira, Ramon Sarró.

RESUMEN: Se hace eco de una breve polémica que hubo entre dos psiquiatras catala-
nes poco tiempo antes de la guerra de 1936-1939 sobre la cuestión de la esterilización
de los enfermos mentales.

Palabras clave: Esterilización, enfermos mentales, Emili Mira, Ramon Sarró.

*

La Psiquiatria, a la Universitat de Barcelona durant el segle XX va comptar amb dos
personatges que serien els més representatius d’aquesta especialitat mèdica: Emili
Mira i Ramon Sarró.

La introducció de la Psiquiatria a la llicenciatura mèdica fou bastant tardana, malgrat els
esforços que en aquest sentit hi van dedicar els deixebles de Giné i Partagàs, i molt
especialment Artur Galceran Granés1 . Ja en el primer terç del segle XX hi va insistir Oscar
Torras Buxeda des de les pàgines de la revista “Psiquiatria” (1922-1926), que va dirigir.
De fet la Psiquiatria a la Universitat era explicada en part dintre de la Medicina Legal,
sobretot en els aspectes problemàtics de la capacitat i de la responsabilitat, i també en
la Patologia Mèdica en altres vessants més directament relacionades amb la Neurologia2 .
No seria fins el 1933 quan fou una assignatura pròpia i obligatòria de la llicenciatura per
decisió de la Universitat Autònoma de Barcelona. En va ser professor encarregat Emili
Mira. Però després de la guerra civil la Psiquiatria va tornar a perdre la seva autonomia,
fins que el 1950 en va obtenir la càtedra de Barcelona Ramon Sarró.
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Josep M. Calbet i Camarasa

EMILI MIRA i LÓPEZ

Emili Mira i López (1896-1964) es va llicenciar en medicina a Barcelona el 1917, i obtingué
el doctorat el 1923. Nascut a Cuba, era fill del metge militar Rafael Mira Merino, que
després del 1898 va dirigir l’hospital militar de Barcelona. La seva mare era la madrilenya
Emília López García. Des dels set anys visqué a Catalunya i es va integrar plenament amb
la nostra cultura i parlava i escrivia correctament el català. Llicenciat el 1917 ben aviat
demostrà el seu interès per la psicologia com ho demostra que el mateix any escriuria
l’article “Observaciones esfigmomanométricas en la Clínica pediátrica de Barcelona”3 .

Freqüentà el laboratori d’August Pi i Sunyer, amb qui va mantenir una bona amistat. El
1920 era cap del Laboratori Psicofisiològic de l’Institut Psicotècnic, del que seria director
el 1921. El mateix 1929 ja fou ponent a la Primera Conferència de Psicotècnica, celebra-
da a Ginebra. El 1921 va proposar que la Mancomunitat creés l’Institut Català de Cultura
Física4  que demostra la seva preocupació per un bon desenvolupament del cos humà.
Doctorat a Madrid amb la tesi “Las correlaciones somáticas del trabajo mental (1922), i
el 1923 assistia al VII Congrés Internacional de Psicologia celebrat a Oxford5 . També el
1923 fou membre fundador de la Unió Socialista de Catalunya. El 1926 dirigia l’Institut
d’Orientació Professional. El 1927 li fou premiat el treball La Automorbografía. Un nuevo

auxiliar de la investigación clínica6 . L’any 1930 era membre de l’Institut Català de
Sociologia7  i col·laborava a la “Revista Social”8 . El 1933, com ja hem dit, obtingué la
càtedra de Psiquiatria, essent el primer catedràtic de la matèria a la nostra Universitat.
Fundador i director de la “Revista de Psicologia i Pedagogia” (1933-1938) amb Joaquim
Xirau, també dirigí la “Revista Catalana de Neurologia i Psiquiatria” (1934-1937). Aquest
mateix any fou nomenat director de l’Institut d’Adaptació Professional de la Dona del
Departament de Treball i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

A més a més fou professor de Psicologia Forense a la Facultat de Dret i professor
encarregat de Psicopatologia infantil a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Durant la guerra 1936-39 fou cap dels serveis psiquiàtrics de la República. Afiliat al
PSUC. Director mèdic del manicomi de Sant Boi on va substituir a Rodríguez Morini. Amb
la derrota de 1939 passà a l’exili. Un exili en el què a les dificultats professionals s’hi van
afegir les econòmiques que foren especialment greus. Però sempre conservà un espe-
cial interès per  Catalunya, com ho demostra la conferència que sobre la cultura popular
catalana que pronuncià a Buenos Aires, el 19429 . El 1939 presentà a Londres el seu
famós Psicodiagnòstic miokinètic (MPD) amb el que es podia mesurar l’agressivitat indi-
vidual dels examinats.

Ja és ben conegut que Emili Mira sentia gust per la polèmica ja fos com a norma o com
una maniobra per a estimular els coneixements oposats10 . Potser en aquest sentit i en
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relació amb la nota present hem de recordar la conferència que donà, el 1929, a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques sobre “El problema de l’esterilització dels malalts
mentals amb tares greus heretables”11 . En tot cas caldria dir que el seu interès científic
es va polaritzar en el camp de la Psicologia.

Com ja hem dit acabada la guerra del 1936-1939 passà a l’exili. Aleshores els membres
de Falange Española Manuel Taure Gómez, degà de la Facultat de Medicina i Guillermo
Escardó Monte12  van redactar un document injuriós on s’acusava a Mira d’haver utilitzat
mètodes cruels, on posava personalment els seus coneixements de la psicologia, al
servei del SIM (Servei d’Informació Militar) republicà per a interrogar als detinguts en les
“Txeques”. Aquest document pretenia l’expulsió de Mira de totes les societats i organismes
internacionals relacionats amb la psicologia i la psiquiatria. I el van fer signar a diversos
psiquiatres catalans i entre ells hi trobem Joan Alzina i Melis, Josep Córdoba Rodríguez,
Joaquim Fuster i Pomar, Artur Galceran Gaspar, Joan Guarch Arévalo, Salvador Mussons
Trullols, Pere Portabella Duran, Ramon Sarró Burbano, i Oscar Torras Buxeda13  tots els
quals ocupaven càrrecs oficials en la postguerra. No tenim constància de que algun altre
metge s’hagués oposat a signar aquella greu acusació14 . L’objectiu d’aquest document
era la desqualificació internacional de Mira i tancar-li les portes de qualsevol simposi o
congrés. Va ser enviat a Agostino Gemelli, professor de la Universitat Catòlica de Milan i
president de la Societat Internacional de Psicologia, que en un primer moment va semblar
que el rebutjava, però més tard el va fer seu. Malgrat tot no va tenir efectes pràctics
perquè era evident que no tenia cap base. Mira va exposar la seva actuació durant la
guerra civil al “Journal Occupational Psychology”, del juliol de 193915 .

RAMON SARRÓ i BURBANO

Ramon Sarró i Burbano (1900.1993) ha estat un catedràtic de Psiquiatria ben conegut
per tots els lectors de la revista “Gimbernat”. Fill del metge Artur Sarró i Bosch i de Llúcia
Burbano i Llobet va quedar orfe de mare quan tenia quatre anys16 .  Aleshores el pare es
va casar amb la germana de la mare Elvira Burbano i Llobet, i que per tant li va fer de
mare.

Ramon Sarró es va llicenciar en medicina el 1923 i es doctorà el 1931. Durant uns mesos
exercí la medicina rural a Sant Antolí i Vilanova (Segarra).

Mariano Cruz Tovar que va col·laborar a la seva càtedra ens diu que abans de la guerra
tenia fama de “pornògraf, francmaçó, esotèric i primer deixeble de Mira i López” i Josep
Maria Costa i Molinari ens el presenta com “un home brillant, superficial i enginyós, i
d’una amplíssima cultura”. En tot cas era un home d’una gran intel·ligència, d’una

Una polèmica entre Emili Mira i Ramon Sarró
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enorme cultura i una extraordinària capacitat d’adaptació a qualsevol situació,
característiques que li permetien relacionar un tema amb qualsevol altre, tot captant
l’atenció i l’interès de qui l’escoltava.

El 1925 amplià estudis a Viena on passà uns dos anys a l’escola de Freud. En tornar
ocupà diversos càrrecs: cap clínic de l’Institut Frenopàtic de Sant Boi, de l’Institut Pere
Mata, de Reus i del Dispensari Central d’Higiene Mental de Barcelona i de l’Institut
Mental de la Santa Creu. Doctorat el 1931 amb la tesi Psicología de la esquizofrenia:

pensamiento simbólico y existencia mítica en la misma. El 1933 féu un curset de
Caracterologia a l’Institut Psicotècnic17 . De 1935 a 1939 fou professor auxiliar de
Psiquiatria a la Universitat Autònoma, que regia Mira i López. El 1936 dirigia la biblioteca
de Psicoanàlisi i Caracteriologia. Durant la guerra civil va romandre a Barcelona. El març
de 1937 participà en un programa de formació d’infermers psiquiàtrics que presidí Sal-
vador Vives Casajuana18 , i el març de 1938 era vocal del Consell d’Administració de
l’Institut Mental de Gramenet del Besós19 .

Després de la guerra fou membre fundador de la revista “Medicina Clínica”. El 1944
organitzà un curset sobre Història de la Medicina a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques20 .
El 1949 era cap dels serveis psiquiàtrics de Barcelona. En les seves oposicions a càtedra
tingué en contra als jesuïtes per haver divulgat el contingut de l’enquesta Kinsey sobre el
comportament sexual dels nord-americans, mentre que l’Opus Dei, que encara no tenia
prou força recolzava a Nicanor Ancoechea. Tot fa pensar que López Ibor el va protegir.

En el transcurs d’una entrevista feta el 1988, Sarró afirmava que havia conegut el
Psicoanàlisi a través d’una article que havia publicat Ortega y Gasset sobre Freud21 . Una
afirmació que ens sorprèn si tenim en compte que Mira i López havia editat a “Monografies
Mèdiques” el seu llibret sobre aquesta disciplina, el 1926, i que forçosament havia de
conèixer Sarró.

Ramon Sarró es va interessar més per la psiquiatria clínica que no pas per la psicologia.
I concretament, nosaltres el recordarem sempre pel fet d’haver acceptat la presidència,
el 1970, del Primer Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana. Un congrés
que va tenir una repercussió política i social, i un impacte cultural en el tardofranquisme
pel fet d’admetre la llengua catalana i haver-se convertit en un punt de convergència de
les noves generacions amb els exiliats interns i externs, i amb els representants de la
medicina oficial d’aquell moment.

És evident que després de signar aquell pamflet de Manuel Taure Gómez i Guillermo
Escardó Monte les relacions entre Mira i Sarró es van trencar. Mira va dir que la signatura
de Sarró havia estat producte de la covardia, ja que Sarró volia ser catedràtic i si no
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hagués firmat allò no ho hauria estat mai. L’any 1957 en el transcurs del II Congrés
Internacional de Psiquiatria celebrat a Zurich, Vidal Teixidor va demanar a Mira una
entrevista on Sarró volia justificar la seva signatura. Carlos Castilla del Pino que hi era
present ens diu que Mira va donar la mà a Sarró, però va seguir endavant sense parar-se
ni un segon22 . Però anys més tard, el 1961, durant el Primer Congrés Llatinoamericà de
Psiquiatria, celebrat a Caracas, se’ns diu que hi hagué una reconciliació.

EL NUCLI DE LA CONTROVÈRSIA

La controvèrsia que hi hagué –abans de la guerra civil- gira entorn de l’eugenèsia. A casa
nostra un dels primers en manifestar la seva preocupació per l’eugenèsia  fou Nicolàs
Amador23 . Cap els anys trenta del segle passat els estudis sobre l’eugenèsia ocuparen
a molts autors. Sectors intel·lectuals i científics de Suècia, Gran Bretanya, França, Estats
Units i Alemanya pretenien augmentar el nivell espiritual i biològic de les races24 .  La
base ideològica de l’eugenèsia és que si s’acceptava la selecció natural darwiniana,
podia i havia de completar-se  amb una selecció artificial que posarien com una necessitat
diversos polítics, intel·lectuals i científics. A alguns estats de Nord-amèrica i al cantó de
Vaud s’esterilitzava els malalts mentals, cosa que des d’aquí es veia “innecessari, inútil
i prematur”25 . El perill seria que darrera l’eugenèsia venia el racisme que impregnava
diverses ideologies. Així José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española
afirmava: “El mundo tiende otra vez a ser dirigido por tres o cuatro entidades raciales.
España puede ser una de estas tres o cuatro”.

En el camp de la medicina la “Revista Española de Medicina y Cirugía” es va fer ressò del
tema26 .

Resulta que el tema de l’eugenèsia va interessar a Emili Mira que publicà l’article “El
problema de la esterilización de los enfermos con taras graves heredables”27 . Mira havia
dictat alguna conferència a Ohio, i va ser quan va retornar d’un dels seus viatges als Estat
Units que va plantejar el tema a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de
Balears amb el mateix títol: “El problema de l’esterilització dels malalts, amb tares greus
heretables”28 . Va afirmar que fins aleshores aquesta qüestió no s’havia plantejat mai
en cap reunió científica. I demanava l’opinió dels membres acadèmics, tot dient que no
havia esterilitzat mai a ningú i proposava dos punts de vista:

1.- En determinats estats s’havia implantat l’esterilització obligatòria en malalts afectes
de tares greus que eren susceptibles d’ésser transmeses a llur descendència. En alguns
estats nord-americans, va dir, s’esterilitza gairebé per sistema als criminals, als oligofrènics
i als epilèptics. Quan els perits hi veuen un trastorn heretable s’aplica “tant si el malalt

Una polèmica entre Emili Mira i Ramon Sarró



110 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 105-113, ISSN: 0213-0718

vol com si no vol”. I fins i tot segueix dient, als Estats Units afecta als parents relacionats
directament per la línia genealògica  amb el subjecte, encara que aquests no tinguin
manifestacions o símptomes de malaltia.

Tot seguit va afirmar que l’esterilització es feia en l’home i la dona, però especialment en
l’home ja que era una intervenció senzilla i es podien eliminar els trastorns de
funcionalisme que podien presentar amb les intervencions que es feien abans. Va recor-
dar que durant la seva estada a Gallipolis (Ohio) i hagué el cas d’un metge que es volia
esterilitzar perquè un germà seu tenia una epilèpsia posttraumàtica.

2.- El segon punt de vista feia referència al cas d’un malalt que tingués una tara mental
hereditària o una malaltia general hereditària i sol·licita ser esterilitzat. En el cas de que
el metge s’hi resistís i nasquessin infants afectats de trastorns hereditaris se’ns podria
demandar perjudicis per no haver accedit a la seva demanda.

Mira deia que feia el plantejament al marge de qualsevol prejudici religiós i atenent
només als plantejaments deontològics mèdics. A més a més, digué, que la gent ha de
saber que l’operació de l’esterilització no és greu i no representa la pèrdua de la virilitat
i del poder sexual de l’home.

Obert el diàleg en aquella reunió acadèmica intervingué Sarró tot dient que calia tenir en
compte la legislació actual en el nostre país. No es pot dir si, i jo em declaro en contra,
almenys en el moment actual. Els psiquiatres ho haurien d’estudiar i elevar les seves
conclusions als legisladors.

Per altra part, seguí dient, malgrat els avenços aconseguits, els nostres coneixements
sobre l’herència i les malalties hereditàries no ens permet i tampoc ens autoritza a
manifestar-nos. I acabà afirmant que s’hauria d’esperar una dècada o un espai de
temps adequat per pronunciar-se. Acabà recordant que segons Kemperer gairebé tots
els genis tenen algun tipus d’afecció, i si els esterilitzem en pagaríem les conseqüències.

Intervingué també Jaume Pi-Figueras dient que simpatitzava amb la legislació dels països
que tenen acceptada i on s’aplicava l’esterilització, però que calia tenir la certesa abso-
luta que la persona que s’esterilitza pateix una malaltia greu transmissible per herència.
I recordà el cas d’una dona que fou esterilitzada a l’hospital de Sant Pau, que era de tota
moralitat i després d’haver-ho consultat amb la seva família i el seu confessor, i que
hagué de sofrir tres intervencions quirúrgiques.

Seguidament Antoni Henríquez Cabré se’n va declarar partidari decidit i fins i tot la va fer
extensiva a famílies per raons econòmiques o d’altra naturalesa, que no estiguin
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capacitades per pujar els fills com és de desitjar des del punt de vista de la moral, físic i
d’instrucció i educació, hom hauria de limitar-los-hi el nombre de fills, i així s’evitarien els
infants abandonats, la mainada que no va a l’escola i que no rep  ni instrucció ni capacitació
laboral específica.

Més tard intervingué Antoni Raventós i Moragas declarant que era contrari a
l’esterilització. El metge no te dret a impedir que en una família apareguin descendents
amb tares patològiques. Va dir que la família humana no era una cria d’animals,..., en
les que les femelles han de donar animals grassos, de pes i sans. En tot cas, va acabar,
si un solter ens ho pregunta, podríem aconsellar-lo, i si es casa és responsabilitat d’ell.

Alfons Trias i Maxenchs intervingué dient que caldria el reconeixement mèdic per autoritzar
qualsevol matrimoni, sense dir quins objectius tindria aquest reconeixement mèdic, més
enllà del consell sanitari.

Encara Josep A. Grífols i Roig intervingué dient que en aquest moment no estem preparats
per a donar una resposta categòrica. Caldria aprofundir en els coneixements de l’herència
i de la constitució.

Aquesta sessió acadèmica va acabar amb unes paraules d’Emili Mira i López per fer-ne
un resum: Uns han dit que si, altres que no i uns altres s’han manifestat eclècticament.
Jo crec rotundament –prosseguí- que ha de ser admesa l’esterilització. No solament la
pot demanar l’individu sinó que la societat ha d’exigir-la. El què ha dit Sarró sobre els
genis, és l’excepció. Napoleó i Juli Cèsar eren epilèptics, però altres genis no tenien cap
tara, i que calia estalviar els dispendis que costa a la societat el manteniment dels dèbils
mentals. També recordà els casos de crisi encefàlica d’alguns malalts als que la
naturalesa els ha dotat d’una sensibilitat tan sols per experimentar la continuïtat del
dolor. Afirmà que en aquell moment no hi havia res legislat sobre la qüestió plantejada
i que per tant es podia esterilitzar. I es va acabar la sessió on tots els assistents van
acceptar fer un curset sobre aquesta punyent qüestió, com havia suggerit Grífols, per a
fer-ne un bon estudi, i així arribà a tenir un criteri general. I en aquest curset hi haurien
d’haver intervingut professors estrangers. En aquest punt Sarró va demanar que vingués
un professor alemany “que és on més s’han estudiat els problemes de l’herència”. I
Mira concretà que dintre dels professors alemanys n’hi hauria d’haver un de Munich.
Però aquest curset no es va celebrar.

Sarró insistiria en la seva posició en una comunicació presentada també a l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques “Herència i eugenèsia en Psiquiatria i l’estat actual dels seus
problemes a Espanya”29  , on va dir que calia ser molt prudent en l’aplicació de
l’esterilització per “augmentar el nivell espiritual i biològic de les races”. I en certa

Una polèmica entre Emili Mira i Ramon Sarró



112 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 105-113, ISSN: 0213-0718

manera podríem considerar relacionat amb el tema el seu article publicat el 1949: “Está
demostrado que sean los negros intelectualmente inferiores”30  on negava aquesta
inferioritat genètica, i que en tot cas calia atribuir a les circumstàncies ambientals la
menor preparació cultural dels negres.

Per conclusió podríem dir que Sarró es va manifestar sobre el tema amb una absoluta
prudència i que calia aprofundir els estudis en estricta col·laboració amb els geneticistes,
legisladors, polítics, sociòlegs i altres especialistes. En canvi veiem un Mira més
entusiasmat per les innovacions i les modes i partidari d’aplicacions pràctiques que
hauríem de qualificar d’agosarades.
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RESUM: Es recorda l’aparell repressiu a que per motius polítics foren sotmesos els
odontòlegs en acabar la guerra civil (1939).

Paraules clau: Repressió política, odontòlegs, franquisme.

RESUMEN: Se analiza el aparato represivo al que fueron sometidos, por motivos políticos,
los odontólogos al terminar la gierra civil (1939).

Palabras clave: Represión política, odontólogos, franquismo.

*

La nostra aportació es fonamenta en l’anàlisi de resolucions judicials sobre les causes
dels odontòlegs depurats a Barcelona, en el període de la postguerra civil i fins l’any
1946.

Per entrar en context amb el què va ser la repressió franquista, i dins d’aquesta, la
depuració de mestres, funcionaris i altres professionals, tant els que s’havien quedat a
casa com els que havien tornat de l’exili en acabar la Guerra Civil, ens basem en la
classificació que fa Federico Vázquez (2004). Aquest autor parla de tres etapes de la
repressió franquista: situa la primera durant els anys de la Guerra Civil, del 1936 al 1939,
que es caracteritza “pels passejos, les execucions exemplars, les tortures i els
empresonaments, sense l’obertura d’un procediment en molts casos, i amb l’objectiu
de donar un escarment als opositors al cop d’estat”, i s’inicia la depuració d’aquelles
persones amb responsabilitats polítiques del període de la República i la guerra, en les
zones franquistes (Negrín-Fajardo, 2007); la segona durant el període del 1939 al 1957
en el qual es fa la depuració a tot el territori. Diu: “És la més intensa en l’horror, el temps,
els espais i en el nombre de persones que afecta”; i per últim, la tercera la situa entre
1957 i 1977, en la que es persegueix la nova oposició.

DEPURACIÓ DELS ODONTÒLEGS A BARCELONA (1942-1946)
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Partint d’aquesta classificació, ens interessa enfocar-nos en la repressió de la segona
etapa, en la qual podríem dir que comença un segon procés de depuració cultural de
científics i professionals qualificats en tot l’àmbit estatal, portat a terme pels vencedors,
que també s’ha anomenat exili interior.

Hem d’afegir que la depuració no només va ser cosa del règim franquista. El bàndol
republicà també va fer servir el mateix tipus d’instrument en el seu territori durant la
guerra. Jaume Claret (2006), citant a Manuel Ortiz, ens en fa un aclariment:

“Les autoritats republicanes justificaven la seva aplicació per la excepcionalitat de
l’enfrontament bèl·lic. Més encara, quan les sancions es van limitar a l’àmbit
administratiu i es van centrar a persones clarament implicades en el moviment insurgent.
Lògicament, això no amaga ni suavitza les conseqüències econòmiques i personals
que representaven ser senyalat públicament com a enemic, en ple conflicte bèl·lic
amb les seves penúries i excessos. Tot i així, l’equivalència respecte la repressió
franquista resulta impossible pel seu sentit, amplitud, contundència i discrecionalitat”.

Com a definició de la depuració utilitzarem la ja descrita per Manuel Ortiz (1996):

“Considerem l’aplicació de les depuracions com una de les facetes més
significatives a través de les quals les noves autoritats van aconseguir estendre
l’exclusió total de l’adversari [objectiu]. Aquest tipus de coacció, la depuració,
representa l’amonestació o sanció dels treballadors per motivacions polítiques o
sindicals [fet]. Es pot donar en dues esferes laborals: la pública, és a dir, la que
afecta als funcionaris de les diferents administracions, i la privada [lloc], o sigui,
la relacionada amb els treballadors de qualsevol fàbrica, botiga o taller... En un
termini suficientment breu tots els treballadors havien de  sotmetre’s a aquest
procés [generalitat del procés] o, del contrari, s’arriscaven a perdre el treball i,
sobre tot, el salari... Primer en tots els organismes públics, i després en tots els
privats, es van crear les comissions de depuració encarregades d’aquestes
competències [instruments]. Totes elles serien presidides per jutges instructors
nombrats a l’efecte pel ministeri corresponent. De nou els informes de les diferents
autoritats, Guàrdia Civil o Policia, alcaldes -caps de la Falange- i capellans, es van
anar acumulant fins a completar un ingent arsenal informatiu [instruments] sobre
l’actitud política, social i moral de les diferents persones interessades”.

La depuració, doncs, era el procés pel qual havien de passar tots els treballadors tant de
l’esfera pública com de la privada, de forma generalitzada, per a poder recuperar el lloc
de treball o accedir-hi de nou, per la qual podien ser sancionats segons quines fossin les
seves tendències polítiques i sindicals.
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D’aquest arsenal informatiu del que parla Manuel Ortiz (1996), altres autors també en
fan referència. Per exemple, Josep M. Solé Sabaté (1994) ens ho explica des d’una
òptica clarament crítica:

“Si bé la investigació de les actuacions polítiques i de les actituds i posicionaments
ideològics dels col·legiats pretenia assegurar la seva completa identificació amb
el nou règim, els mecanismes de denúncia i el diferent tractament que els fets
rebien per part dels diversos tribunals van permetre tenyir el procés de revenges,
sobretot als pobles petits, dels quals foren desterrats determinats professionals,
o en clíniques i hospitals, on foren separats del lloc de treball metges d’excel·lent
conducta professional”.

També tenim el testimoni del cirurgià Moisès Broggi (2001), qui tot i rebre represàlies per
les seves implicacions a favor dels republicans, va poder comprovar la solidaritat de les
persones, tant del règim com contràries, cap a ell, tot sabent la seva conducta:

“Tots aquells metges joves i companys que m’ajudaven, perquè em veien tractat
injustament, enviant-me clients, em feien veure el món d’una altra manera. No tot
eren triomfalismes, traïcions, càstigs i persecucions. Al costat del món oficial
tenebrós en el qual ens trobàvem submergits, hi havia la societat civil que mantenia
la seva marxa de sempre, funcionant i regint-se pels mateixos principis tradicionals,
entre els quals destaquen com a factors fonamentals l’amistat, la fidelitat,
l’agraïment i un cert esperit imminent de justícia que tots portem a dintre”.

Aquesta definició queda corroborada pels articles 8 i 9 de l’Ordre del 6 d’octubre de
1939, que donava les normes per la depuració pels Col·legis de Metges i, pel que veurem,
d’Odontòlegs, i que en tornarem a parlar més endavant:

- Artº 8: En las provincias liberadas después del 1º de Enero de 1939, será obligatorio

a todo colegiado la declaración jurada que para los funcionarios públicos exige la

Ley de 10 de Febrero de 1939 completada por el Consejo de Colegios Médicos con

las características derivadas del matiz profesional de la encuesta. Las Juntas

Directivas podrán acordar la práctica de la correspondiente información

comprobatoria. A igual obligación están sujetos los Colegiados, que perteneciendo

a otras provincias hubieran estado en territorio rojo a partir del 18 de Julio de 1936”.

- Artº 9: Previa información y audiencia del interesado y por los motivos relacionados

en el Artº 2, las Juntas Directivas podrán denegar la colegiación a quien la solicitare.

Contra su resolución cabrá recurso en término de quince días ante el Consejo de

Colegios.
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Així, l’objectiu principal de la depuració era “controlar políticament  i ideològicament als
funcionaris” (Eiroa, 2006) i “eradicar els valors democràtics i progressistes” (Negrín-
Fajardo, 2007), doncs el nacionalcatolicisme de Franco no acceptava cap canvi social ni
res concebut pels republicans. Tenia una forma pròpia, impositiva i única de funcionar:
donava suport a un regim feixista, a una monarquia tradicional i conservadora, i a una
dictadura militar autoritària. Matilde Eiroa (2006) senyala un segon objectiu: crear
suficients llocs de treball per les persones lleials al règim.

El règim de Franco va optar per la justícia castrense, és a dir, es van crear diferents
organismes específics amb poder jurídic per donar cobertura legal a totes les accions i
els instruments necessaris per a la desaparició de la dissidència. Ja en  iniciar-se la
Guerra, s’estableix mitjançant el Ban de Guerra del 28 de juliol de 1936, la superioritat
dels tribunals militars sobre els civils. Seguidament, delictes declarats com a comuns al
Codi Penal i comportaments que són reconeguts per la Constitució com a drets de les
persones, passen a ser jutjats per tribunals militars permetent rapidesa, absència de
formalismes i tecnicismes, manca de garanties processals i la imposició de penes tan
greus com convingués (Vázquez, 2004). El bon funcionament de la repressió franquista,
però, no va ser només obra del dictador i les institucions instaurades pel règim, sinó que
hi va tenir un paper important la participació activa de part de la població (Claret, 2006).

Així doncs, aquesta manera d’exercir la “justícia” va implicar greus conseqüències per
les persones imputades en els processos de depuració. Com es va exposar a l’exposició
Metges catalans a l’exili (COMB. Barcelona, 2008): “Les conseqüències personals foren
molt diverses i lligades a la discrecionalitat de les autoritats franquistes: des del
sobreseïment de la causa o l’absolució sense sanció, fins a la privació de l’exercici de la
professió temporalment o a perpetuïtat, tot passant per l’amonestació i inhabilitació
temporal per a l’exercici de càrrecs directius o no, el trasllat forçat del lloc de residència
i treball, o la inhabilitació per a exercir la professió a un lloc concret o a la província”.

En data 3 d’agost de 1939 es va rebre, a la “Jefatura Provincial de Sanidad” de Barcelona,
un ofici del Cap del Servei Nacional de Sanitat en el que es responia que corresponia al
Col·legi professional realitzar la depuració dels Odontòlegs, d’acord a les normes dictades
pel Consejo General de Colegios, la qual cosa Benigno García Castillo traslladava, en
data 10 d’agost de 1939 (Año de la Victoria) -7 dies després-, al President del Col·legi
d’Odontòlegs de Barcelona. L’Ordre de 6 d’octubre de 1939 donava les normes per a la
depuració pels Col·legis de Metges, de la conducta políticosocial dels seus membres,
regulant la normativa i les sancions.

Per dur a terme les depuracions, es van formar sis comissions col·legials dins el mateix
Col·legi de Metges de Barcelona (Solé Sabaté, 1994):
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“Durant el més de març de 1940 s’organitzaren sis Comissions de Depuració
col·legials, cadascuna presidida per un dels membres de la Gestora i avalades
per altres metges amb voluntat d’aportar dades sobre el comportament dels
companys i es constituí el Jutjat d’Instrucció del Col·legi de Barcelona”.

No en tenim la informació directa, però podem suposar que es va crear almenys una
Comissió de Depuració Col·legial al Col·legi d’Odontòlegs, ja que les denúncies van
dirigides directament al seu president, i no a través de les comissions del Col·legi de
Metges, i ja que com diu Josep M. Solé (1994), el 2 de juliol de 1941 es va donar per
oficialment acabada la depuració dels metges amb el lliurement de la Memòria a la
Junta i al Consejo General, encara que va continuar per a casos excepcionals; mentre
que l’inici del primer procés de depuració que podem observar als sumaris del document
dels odontòlegs de Barcelona data de 7 de juliol de 1942.

Tal com hem vist en la definició de Manuel Ortiz, les depuracions es feien de forma
generalitzada, tothom havia de presentar una declaració jurada de no haver participat
en contra del règim. Solé Sabater (1994) ens diu que en el Col·legi de Metges el procés
va ser el mateix:

“El procés s’encetà amb la imposició de presentar una declaració jurada, en la
qual els metges havien de fer constar la seva trajectòria professional i personal
especialment dels anys bèl·lics i, a l’espera de la resolució dels expedients,
quedaven col·legiats provisionalment o en situació d’espera. Basant-se en
aquestes declaracions, els resultats de les depuracions a altres organismes i els
informes del Servei d’Informació Militar, es procedí a classificar els expedients en
grups, establint-se un grup A amb aquells metges sense “dudas acerca de su
actuación y adhesión al Glorioso Movimiento Nacional”; el grup B, amb aquells
que precisaven un informe per clarificar la seva situació i el grup C, possibles
subjectes de sanció”.

El document sobre la depuració dels odontòlegs de Barcelona conté una llista de set
sumaris i tres causes a deu odontòlegs. En el cas de que el Col·legi d’Odontòlegs hagués
realitzat el mateix tipus de classificació dels depurats que el Col·legi de Metges, podríem
dir que els odontòlegs del document formarien part d’un grup de “possibles subjectes
de sanció”. Entre ells n’hi havia de destacats per la seva participació en activitats
professionals com Josep M.B. que l’any 1935 participà en la creació del Col·legi Oficial
d’Odontòlegs de Catalunya (Ustrell, 2000):

“El 27 de maig de 1930, es concedia la col·legiació obligatòria [odontòlegs,
cirurgians dentistes i metges legalment autoritzats a exercir l’odontologia] ... amb
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l’autonomia, els serveis sanitaris es van traspassar al govern de la Generalitat.
Aquest canvi va crear un règim diferent al de la resta de les províncies espanyoles.
Per aquest motiu es van reunir a Saragossa el 3 de març del 1935, Joan Carol
{Montfort}, Josep Alcaraz i Josep Marín, representants del Col·legi català, amb
Angel Ibarreche, Laureano Mariscal i Agustín Pérez Lizano, en representació del
Consejo General. En la reunió es va deliberar sobre les relacions que havien de
mantenir des d’aquell moment i es va concloure que, oficialment i legalment, el
Col·legi de Catalunya estava al marge dels altres”.

Hem de dir que aquests sumaris i causes no contenen tota la informació que haurien de
tenir, i que en alguns casos només hi ha la denúncia des de la “Presidencia del Gobierno”
sense continuïtat del procés depurador.

El primer que s’exposa als sumaris és la denúncia de l’imputat, dirigida al President del
Col·legi d’Odontòlegs, en el moment, Amado Serraller, dient-li que l’odontòleg depurat
suspengui provisionalment l’exercici professional, la data i dues dades de l’acusat, el
seu nom i la localització del seu consultori. Vázquez (2004) explica com es realitzaven els
judicis sumaríssims:

“El judici sumaríssim constava de dos fases processals, la sumària i la plenària. La
primera es realitzava completament davant el jutge militar instructor. Aquest moment
processal començava amb la presentació de la denúncia, d’un particular, diferents
autoritats, la Falange o bé d’ofici, és a dir, per la pròpia jurisdicció castrense”.

Excepte un dels odontòlegs, tots els altres són depurats pel “Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo”, per delicte de maçoneria. Tal com afirma
Ricardo de la Cierva (2002) la Llei de 1 de març de 1940 va ser veritablement repressiva,
expressant la greu responsabilitat de la maçoneria en la decadència de Espanya,
responsabilitat que tenia el seu origen en l’època de la República i durant el període de
la guerra civil. A la Llei es posava en el comú, com a delicte, pertànyer a la maçoneria, al
comunisme y a les altres societats clandestines:

“Franco no identificava de forma superficial a la maçoneria amb el comunisme,
els acusava de responsabilitat en la pèrdua de l’Imperi, la Guerra Civil, la caiguda
de la monarquia i en minar la dictadura”. A ambdós els acusava de ser
“convergents en la ruïna d’Espanya”.

Els inculpats havien de presentar una declaració-retractació de la seva conducta com
s’exposa en el Decret 2n del 30 de març de 1940 que desenvolupa la Ley de 1 de Marzo
para la Represión de la Masonería y del Comunismo (Annex). Aquesta llei establia la
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creació del Tribunal amb l’objectiu de jutjar fets com ser maçó o comunista, realitzar
atemptats, aturades, manifestacions, vagues, propaganda o associacionisme, etc.,
considerats com a delicte ja que suposaven subversió, conspiració, escissió nacional,
destrucció de l’imperi i atemptat contra la seguretat interior, el govern de la nació i el cap
de l’estat (Eiroa, 2006). Aquest tribunal va desaparèixer en substitució pel “Tribunal de
Orden Público” creat el 1963, però concretament no es va suprimir el de la maçoneria
fins el 8 de febrer de 1964.

Les penes que s’imposaven amb aquesta llei anaven des de la incautació de béns fins a
la reclusió major. A les persones que se les jutjava per maçoneria quedaven directament
inhabilitades per l’execució de qualsevol treball o càrrec de caràcter públic. La reclusió
podia arribar a ser de fins a trenta anys, i a qui cooperava amb el règim se l’hi imposava
una pena de reclusió menor, de 12 a 20 anys de presó. Com confirma Ricardo de la
Cierva (2002) no s’establien penes de mort.

En el document, el que no és jutjat per aquest tribunal, ho és per la Capitanía General de
la IV Regió Militar, a Tarragona. Podem dir, doncs, que els acusats ho són per motiu de
sanció o suspensió del dret a col·legiar-se, com declara l’article 2n de l’Ordre del 6
d’octubre de 1939, per a tots els fets que haurien donat lloc a la imposició de penes pels
Tribunals Militars, la justícia castrense.

Se suposa que després de la denúncia hi hauria d’haver les declaracions dels testimonis
a favor de la part denunciant (Vázquez, 2004). En els sumaris d’aquest document, aquesta
part no apareix:

“Un cop el jutge la rebia, acordava l’obertura de la causa. Posteriorment, prenia
declaració als testimonis, gairebé professionals ja que són sempre els mateixos
els que testifiquen, i sol·licitava informes a les diferents autoritats: ajuntament i
Guàrdia civil”.

El segon escrit del sumari és el que des del “Ministerio de Gobernación, de Sanidad
Nacional”, es dirigeix al Sr. Subinspector d’Odontologia, pregant que els imputats clausurin
els consultoris. En aquest apartat també hi ha la data i veiem que aquest procediment es
feia aproximadament a un parell de setmanes de l’inici de la depuració.

Després d’aquesta segona informació del procés judicial hi trobem per escrit les defenses
dels odontòlegs depurats. En aquestes s’exposa qui fa la declaració, el denunciat o
algun testimoni, a qui va dirigit, és a dir, al jutge del jutjat núm. 2, la data i per últim, la
declaració.

Depuració dels odontòlegs a Barcelona (1942-1946)



122 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 115-136, ISSN: 0213-0718

Segons l’article 5è de l’Ordre del 6 d’octubre de 1939, no es podia posar una sanció
sense la formació d’un expedient amb audiència del interessat, i se li donava un termini
de vuit dies per al·legar i proposar o aportar proves. Segons l’article 6è, la resolució de
l’expedient corresponia a la Junta Directiva del Col·legi. Contra aquesta, es podia
interposar recurs en el terme de quinze dies davant el Consell de Col·legis. Diu també
que “cuando se trate de alguna de las sanciones de los apartados 5º, 6º y 7º, del articulo
3º, -és a dir, el cas dels odontòlegs de Barcelona- contra la resolución del Consejo de
Colegios, podrá interponerse recurso ante el Ministerio de Gobernación en el término de
quince días”. Però com diu Jaume Claret (2006):

“Aquest primer plec de càrrecs es feia arribar a l’interessat per correu en un
sobre lacrat o per requisitòria a través del BOE per a que, en un període de deu
dies no massa estricte, aportés la documentació que pogués desvirtuar les
acusacions. De fet, es permetia l’aportació de nous avals durant tota la tramitació.
La defensa afrontava sovint simples rumors o imputacions genèriques, però també
greus càrrecs sense conèixer les proves o la base d’aquestes”.

Això explicaria que en el document hi trobem dates de declaracions en defensa de
l’imputat més tard del que seria permès. Només hi ha dos sumaris on s’exposen recursos
en defensa dels acusats. A un dels sumaris podem llegir un recurs, en data del 29 de
juliol de 1942, a la clausura d’un consultori demanat des del “Ministerio del Gobierno” el
23 de juliol de 1942. Per tant, el recurs es realitzat només 6 dies després. En canvi, el
segon sumari on s’hi exposen dues defenses, de dos testimonis diferents, dels dies 12
d’agost i 1 de setembre de 1942, són el recurs a la clausura d’un consultori que data del
23 de juliol de 1942, després de 20 dies la primera i de 39 dies la segona.

Jaume Claret (2006) ens explica com es defensaven els acusats davant els Tribunals de
la depuració:

“L’acusat acostumava a realitzar una contundent i ferma declaració d’adhesió,
minimitzant la importància de les actuacions susceptibles de sanció, negant-les
o atribuint-les a pressions, necessitat o voluntat d’afavorir a persones d’ordre. A
la seva vegada, es subratllaven els serveis prestats a l’Alçament Nacional, amb la
retòrica i expressions pròpies del règim. Les respostes devien avalar-se mitjançant
proves documentals i certificats de personalitats polítiques, religioses, militars,
falangistes, administratives, ex combatents, ex captius i col·legues de prestigi”.

“Però negociacions i argumentacions raonades mancaven de rellevància, doncs
el què era realment decisiu eren els avals de personatges influents i la
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documentació que evidenciés l’adhesió al règim i les persecucions patides. Sense
papers ni firmes, la condemna era inevitable, al considerar confirmats els càrrecs”.

Les defenses fetes per testimonis són, una, del mateix Subinspector d’Odontologia,
Julio Villarrubia Muñoz: “Certifica: Que su conducta colegial es intachable, cumpliendo
fielmente sus deberes y obligaciones, conociéndose dentro del Colegio como elemento

destacado de máximo españolismo.” L’altra és de Joan Vintró Mir, advocat: “Declara:
Que le conoce como vecino y en las elecciones de Febrero de 1936, en el Colegio electoral
de los Jesuitas de Caspe, trataron sobre el deseo del triunfo de las derechas y al igual

que su esposa votaron la canditatura de las derechas”. En aquest cas observem que els
declarants són de cert prestigi com diu Jaume Claret (2006). A l’acusat no se’l penalitza
a reclusió. Com que és l’únic cas que tenim amb aquestes característiques no podem
contrastar si és per tenir suport de persones amb prestigi, però si que ho podem suposar
ja que la majoria dels altres casos sense defensa tenen pena de reclusió. Això sí, pel fet
de ser jutjat de maçoneria, el sancionen igualment amb la inhabilitació de manera absoluta
i perpètua per a l’exercici de qualsevol càrrec de l’estat, corporacions públiques o oficials,
entitats subvencionades, empreses concessionàries, gerències i consells d’administració
d’empreses privades, així com de càrrecs de confiança, comandament i direcció
d’aquestes.

L’altra cas de defensa que podem observar al document, en aquest cas realitzada per ell
mateix, diu: “Que ateniéndose a la Ley de 30 de Marzo de 1940, referente a la Masonería,
entregó dentro del período legal, a la Secretaria del Gobierno Civil de Barcelona, su
retractación, la que acredita mediante testimonio notarial. I suplica: Se digne disponer,
con toda urgencia, que le permita el libre ejercicio de su profesión, único medio de vida
con que cuenta para atender el mantenimiento de su familia y él propio”. En aquesta
declaració observem que l’acusat fa constar la seva retractació. A més, en la defensa
també llegim que aquesta s’acredita dins del termini legal, mitjançant un testimoni
notarial, que seria la manera d’avalar davant del tribunal el que exposava. Per últim,
sembla que recalqui els valors del pare de família i la família dient “únic mitjà de vida per
atendre el manteniment de la seva família”, una de les institucions principals recolzades
pel franquisme. Amb aquesta defensa l’acusat aconsegueix la reducció de la condemna
de reclusió menor, l’únic cas en el document analitzat, de 12 anys i un dia a 6 anys i un
dia, però també és sancionat per la mateixa pena que el d’abans.

Com veurem seguidament en l’explicació que fa Federico Vázquez (2004) sobre la defensa,
en el nostre cas no es compleix que les declaracions fossin màxim de tres ratlles (s’ha de
dir que en les anteriors aquí exposades si que es donava), cosa que ell va poder comprovar
en el seu anàlisi. I tampoc que els acusats declaressin en posterioritat a la resolució del
jutge, doncs pel què veiem al document, les dates són correlatives, havent-hi primer les
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declaracions en defensa de l’acusat i després la sentència. Per tant, no podem constatar
amb fiabilitat si en el cas dels odontòlegs va ser com diu Vázquez (2004). Hem de tenir en
compte, però, que les dates dels sumaris sempre s’han pogut modificar:

“Seguidament, el jutge dictava el processament de l’acusat i remetia la causa a
l’Auditoria de Guerra, la qual convocava el consell de guerra. Llavors, s’iniciava la
fase plenària, on totes les proves escrites s’havien d’acreditar verbalment davant
el consell de guerra, judici. Finalment es dictava la sentència. D’aquesta forma,
es pot comprovar com els acusats massa sovint declaraven després que el jutge
havia dictat la resolució de processament; altres vegades, els testimonis també
ho feien després. Generalment, al processat només se li deixa negar o afirmar els
fets continguts en la resolució del processament -tres ratlles com a màxim”.

En cap moment es parla d’alguna figura defensora, però és que s’ha comprovat que en
els judicis de la depuració normalment no n’hi havia, i quan n’hi havia alguna, només
demanava reduccions ja explícites abans de començar (Vázquez, 2004):

“No cal parlar del dret a la defensa, perquè en les causes no s’entreveu la presència
d’un advocat, i quan hi consta es tracta d’un nomenat per la pròpia jurisdicció
castrense, un alferes jurídico-militar, cosa que significa que en cap moment
qüestionarà la instrucció ni les proves, per estar sotmès a la cadena de
comandament. En les actes del consell de guerra poques vegades es constata la
presència del defensor, i quan hi figura és simplement per demanar una pena
inferior a la sol·licitada pel ministeri fiscal, cosa que ja ho contenia l’imprès que
s’utilitzava”.

.
L’últim apunt dels sumaris és la declaració de la condemna des de la “Presidencia del
Gobierno”, del “Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo”,
ja des del “Servicio de ejecutorias”, dirigit al President del Col·legi d’Odontòlegs.

A tots se’ls jutja per delicte de maçoneria. A tots se’ls aplica la sanció d’inhabilitació
absoluta, perpètua per a l’exercici de qualsevol càrrec de l’estat, corporacions públiques
o oficials, entitats subvencionades, empreses concessionàries, gerències i consells
d’administració d’empreses privades, així com de càrrecs de confiança, comandament i
direcció d’aquestes. Pel què veiem a l’article 3r de l’ordre del 6 d’octubre 1939, aquesta
sanció és un cúmul de diferents sancions:

- La inhabilitació per a ocupar càrrecs directius o de confiança en l’organització o
en corporacions d’índole mèdica o sanitària.
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- La inhabilitació perpètua per a l’exercici de la professió a una localitat
determinada.
- La inhabilitació perpètua per a l’exercici de la professió a una o varies províncies.
- La suspensió absoluta de l’exercici de la professió en tot el territori nacional,
d’un a deu anys.

Així doncs, la sanció és perpètua, no definida a una temporalitat, i absoluta, és a dir, en
tot l’àmbit nacional.

Segons l’article 4t, la sanció número 2, “la inhabilitació per a ocupar càrrecs directius o
de confiança en l’organització o en corporacions d’índole mèdica o sanitària”, és
compatible amb totes les altres, això explica el grau de les sancions imposades als
odontòlegs de Barcelona. Parla també del caràcter discrecional de les sancions:

“Artº 4. Les sancions a què es refereix l’article anterior s’imposaran
discrecionalment tenint en compte les circumstancies que concorrin en els fets i
en la persona del inculpat. La sanció del número segon serà compatible amb
qualsevol de les altres”.

A la meitat dels acusats, se’ls va imposar, a més a més, una pena de reclusió, tots
excepte un de reclusió menor. Tres a dotze anys i un dia, que un va poder commutar a sis
anys i un dia, un a setze anys, i per últim, un altre a vint anys i un dia de reclusió major.
Jaume Claret (2006) sobre les delacions diu:

“La casuística anava des de la resistència i el silenci, a l’excusa del
desconeixement, a citar persones que se sabia ja que estaven a l’exili, a la
col·laboració activa i a qui aprofitava per a cobrar-se comptes pendents i
aconseguir algun ascens o prebendes”.

Evidentment, no sembla que els acusats dels que estem parlant tinguessin per objectiu
aconseguir un ascens o prebenda, ja que tenien prou feina a reduir les penes que se’ls
imposava, a part, també s’ha de dir que les persones que van tenir menor pena per
cooperar no sempre havien dit coses útils per l’efectivitat de la depuració. Però en el
nostre document no s’observen aquest tipus de dades.

Els inicis dels judicis daten des del 7 de juliol de 1942 fins el 12 d’abril de 1944, són
menys de dos anys de judicis per la depuració d’aquests odontòlegs de Barcelona.
Alguns d’aquests judicis acaben abans de mig any, però tenim l’exemple d’un cas que va
tardar fins a quatre anys. De les tres causes que tenim al document, no en podem treure
gaire informació, però Claret (2006) ens fa una explicació sobre el procés:
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“S’afegia la incertesa davant els llargs processos de tramitació i revisió, les sancions
dictades per altres instancies repressores, la indefensió, la presó, l’exili i l’assassinat”.

A igual com va passar amb els metges, segons Solé Sabaté (1994), els odontòlegs també
devien tenir les seves estratègies de supervivència professional i social:

“Tot i que per a molts col·legiats la sanció derivada de la depuració significà la
pèrdua de la seva plaça, molts van poder prosseguir la seva activitat en l’àmbit
privat i pocs anys després consten de nou com a col·legiats, fins i tot alguns dels
esmentats a les primeres llistes de desapareguts”.
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ANNEXES

1. Ordre del 6 d’octubre de 1939

Orden 6 Octubre 1939. Normas para la depuración de los miembros del Colegio de Médicos.

Iniciada, por los Colegios de Médicos, la depuración de la conducta político-social de sus miembros en

relación con el Movimiento Nacional, se hace preciso dictar normas sustantivas y procesales a las

que, de un modo uniforme se atemperen dichas Corporaciones, en el ejercicio de tan delicada función.

Por ello este Ministerio (Ministerio de Gobernación) ha dispuesto:

Artº 1º. La jurisdicción disciplinaria de los Colegios Oficiales de Médicos y de sus Organismos

Superiores se extienden a la depuración de la conducta político-social (en relación con el Movimiento

Nacional) de sus colegiados y de los Médicos que soliciten la Colegiación.

Artº 2. Podrán ser motivos de sanción o de suspensión del derecho a colegiarse los siguientes:

a) Todos los hechos que hubieren dado lugar a la imposición de penas por los Tribunales

Militares o la exigencia de responsabilidades políticas con arreglo a la Ley, siempre que la

ejecución de tales hechos tuvieran una significación de carácter profesional.

b) La aceptación voluntaria de puestos profesionales lucrativos o representativos durante

el dominio rojo.

c) El desempeño de cargos profesionales obtenidos durante la dominación marxista, merced

a la ideología política del interesado.

d) El haber iniciado o fomentado persecuciones o molestias contra otros colegiados,

particulares o entidades profesionales.

e) El haber aprovechado la influencia política propia o ajena para privar a otros colegiados

de sus medios de subsistencia, o para obtener personalmente posiciones de privilegio.

f) El haber publicado durante el Movimiento Nacional escritos desfavorables a este último o en

pro de los partidos del frente popular, digo doctrinas defendidas por los partidos del frente

popular, así como el haber firmado documentos que beneficiaran la revolución marxista, si tal

actuación ha sido espontánea y voluntaria.

g) El haber servido positivamente a la obra revolucionaria marxista judaica y anarquizante,

en cualquiera de los sectores de la Sociedad Española, antes o después del Movimiento

Nacional y de un modo preferente aquellos que hubiesen realizado actos aprovechando su

condición de médicos y en perjuicio de sus compañeros o de sus enfermos.

h) Las acciones u omisiones que sin estar expresamente comprendidas en los apartados

anteriores implicaran una evidente significación antipatriótica, contraria al Movimiento

Nacional.

Artº 3. Las sanciones que podrán imponerse por los hechos definidos en el artículo precedente

serán:

1º) Amonestación.

2º) Inhabilitación para ocupar cargos directivos o de confianza en la organización o en

corporaciones de índole médica o sanitaria.
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3º) Suspensión del ejercicio de la profesión en una localidad determinada, de un mes a

cinco años.

4º) Suspensión del ejercicio de la profesión en una o varias provincias, de un mes a cinco

años.

5º) Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión en una localidad determinada.

6º) Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión en una o varias provincias.

7º) Suspensión absoluta del ejercicio de la profesión en todo el territorio Nacional, de uno

a diez años.

Artº 4. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se impondrán discrecionalmente teniendo

en cuenta las circunstancias que concurran en los hechos y en la persona del inculpado. La sanción

del número segundo será compatible con cualquiera de las otras.

Artº 5. No podrá imponerse ninguna sanción sin la formación de expediente con audiencia del

interesado, al que procediere formular cargos, se le dará traslado de ellos para en el término de

ocho días alegue lo que tenga por conveniente y o proponga o aporte pruebas.

Artº 6. Los expedientes se incoarán por acuerdo de las respectivas juntas directivas, o del Consejo

de Colegios, cuando hubiera indicios de responsabilidad contra un colegiado. Previamente a la

iniciación de expediente podrá practicarse informaciones y actuaciones que se estimen pertinentes.

Acordada la formación de expediente se designará Juez Instructor. La resolución del expediente

corresponde a la Junta Directiva del Colegio. Contra la resolución que esta dicte podrá interponerse

recurso en el término de quince días ante el Consejo de Colegios. Cuando se trate de alguna de las

sanciones de los apartados 5º, 6º y 7º, del artículo 3º, contra la resolución del Consejo de Colegios,

podrá interponerse recurso ante el Ministro de Gobernación en el término de quince días.

Artº 7. Si el encartado pertenece a Falange E. de las J.O.N.S. se comunicará a la Delegación Nacional

de Justicia y Derecho la sanción que se imponga. Si desempeñare algún cargo oficial, se notificará

a la autoridad Corporación o Jefatura de que dependa. Si la gravedad de los hechos lo aconsejara

se dará traslado de la resolución a la jurisdicción de responsabilidades políticas.

Artº 8. En las provincias liberadas después del 1º de Enero de 1939, será obligatoria a todo

colegiado la declaración jurada que para los funcionarios públicos exige la Ley de 10 de Febrero de

1939 completada por el Consejo de Colegios Médicos con las características derivadas del matiz

profesional de la encuesta. Las Juntas Directivas podrán acordar la práctica de la correspondiente

información comprobatoria. A igual obligación están sujetos los Colegiados, que perteneciendo a

otras provincias hubieran estado en territorio rojo a partir del 18 de Julio de 1936.

Artº 9. Previa información y audiencia del interesado y por los motivos relacionados en el Artº 2, las

Juntas Directivas podrán denegar la colegiación a quien la solicitare. Contra su resolución cabrá

recurso en término de quince días ante el Consejo de Colegios.

Artº 10. De todas las sanciones que se impongan se llevará un registro central en la Secretaría del

Consejo de Colegios. En la información a que se refiere el artículo anterior, será trámite obligado
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solicitar los antecedentes que existan en dicho Registro, o negativos en su caso en relación con el

solicitante.

Artº 11. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los artículos que anteceden.

Burgos 6 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.

2. Llei per a la repressió de la maçoneria i el comunisme

Decreto 2º del 30 de Marzo de 1940, Presidencia, B.O.E. 12.688, 3 de Abril que desarrolla la

aplicación de la Ley del 1 de Marzo de 1940.

Artº 1. Todo español o extranjero residente en España que antes del día 2 de Marzo de 1940 haya

ingresado en la Masonería está obligado a formular ante el Gobierno una declaración-retractación

comprensiva de los siguientes extremos:

1. Nombre, apellidos, estado civil, vecindad, domicilio y profesión del interesado, con

expresión de la categoría, clase y empleo si se trata de militar o funcionario.
2. Cargos o destinos que desempeña en la actualidad en el Estado, corporaciones públicas

u oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, incluso en Consejos de

Administración.

3. Declaración del lugar y la fecha en que ingresó en la Masonería y de la persona por quien

fue iniciado.

4. Nombre simbólico que tuvo y grado que alcanzó.

5. Jefes o Grados superiores a los que está subordinado.

6. Talleres, logias o grupos a los que ha pertenecido.

7. Sesiones o reuniones a que ha asistido con expresión especial de las asambleas

ordinarias o extraordinarias, nacionales o internacionales.

8. Cargos o comisiones que ha desempeñado en la secta.

9. Razones que tuvo para ingresar.

10. Información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre jefes o compañeros en

ella del declarante y sobre extremos que puedan servir con eficacia a la represión de la Masonería.

11. Si el declarante ha dejado de pertenecer a la secta; desde que fecha, en virtud de acto,

por resolución, porque motivo, forma que revistió y cuantas circunstancias crea pertinentes

en relación con la baja, separación o apartamiento.

12. Si concurre en el interesado alguna de las circunstancias del artículo 10 de la Ley (haber

servido como voluntario de los frentes de guerra defendiendo la Causa Nacional, la conducta

ejemplar en todos los momentos etc.).

13. Declaración de si por cualquier jurisdicción ha sido objeto de sanción y de que clase y

cuantía por su condición de masón.

14. Retractación explicita del declarante por la que manifiesta que tiene rotos o rompe todos

sus compromisos con la secta, abjurando de sus errores o ratificación, abjuración anterior.

15. Cuantas manifestaciones crea convenientes en relación con los extremos precedentes.

16. Juramento de que cuanto se contiene en la declaración-retratación es verdad y de que en

ella no se ha omitido nada de lo que en la Ley de 1 de Marzo de 1940 se dispone.
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Artº 2. La obligación de presentar la declaración-retratación se extiende incluso a los que con

anterioridad al 18 de Julio de 1936 hubiesen sido expulsados de la Masonería, dados de baja o

hubiesen roto explícitamente con ella.

Artº 3. El plazo de 2 meses para la prestación de la declaración-retractación comenzará a contarse

a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del estado.

Artº 4. La declaración-retratación habrá de presentarse: Por los militares profesionales en activo,

reserva o cualquiera que sea su situación, ante el General Jefe de la Región Militar, Comandancia

General o Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos en su caso, si se trata de Ejército de

Tierra; ante el Comandante General del Departamento Marítimo y Almirante de la Escuadra si se

trata del Ejército de Mar; ante el correspondiente Jefe de la Región o Zona Aérea si se trata del

Ejército del Aire; y ante el Director General si se trata de la Guardia Civil o Carabineros. En caso de

tratarse de personal con destino en la Administración Central se hará ante las Secretarias Generales

de los distintos departamentos.

Aquesta Llei, que ocupa les pàgines 1.448 a 1.454 del BOE núm. 12.688, s’estén detalladament en
mesures coercitives del màxim rigor sense cap contrapartida de garantía per l’encausa’t.

Hi ha una Ordre Circular dins de les diverses que provenen, per a complimentar el text i execució de
Llei, des del Ministerio de la Presidencia, i que porta el núm. d’ordre 12.674, emesa el 28 d’abril de
1941 i publicada en el BOE. del 29 d’abril. Determina el parador de tot el material incautat a la
Institució o als seus membres.

Es disposa que tots els documents i fitxers de caràcter maçònic que estan en poder d’Organismes
oficials i de persones particulars siguin remeses a l’arxiu de dit Tribunal (Tribunal de Represión de
la Masonería y del Comunismo) que es troba instal·lat a Salamanca, on quedaran dipositats.

3. Sumaris i causes

Sumari 993-942

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
7 - Julio - 1942
JOSÉ M.B.
Consultorio: Ferran 25 pral. Barcelona – Castellar del Vallès
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

DE: Ministerio de la Gobernación. Sanidad Nacional. Provincia de Barcelona.
A: Sr. Subinspector de Odontología.
23 - Julio - 1942
En cumplimiento de la Providencia anterior, le ruega clausure el consultorio.
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DE: José M.B.
A: Juez Instructor del Juzgado nº 2. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO.
29 - Julio - 1942
En la su defensa dice:
Que ateniéndose a la Ley de 30 de Marzo de 1940, referente a la Masonería, entregó dentro del
período legal, a la Secretaria del Gobierno Civil de Barcelona, su retractación, la que acredita
mediante testimonio notarial. I suplica: Se digne disponer, con toda urgencia, que le permita el libre
ejercicio de su profesión, único medio de vida con que cuenta para atender el mantenimiento de su
familia y él propio.

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Servicio
de ejecutorias.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos.
3 - Julio - 1946
Que en la causa instruida con el número 3.772 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos, al procesado, como autor de un delito consumado de Masonería, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOCE
AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MENOR y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para
el ejercicio de cualquier cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades
subvencionadas, Empresas concesionarias, Gerencias y Consejos de administración de empresas
privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de las mismas.
Con fecha 14 de Diciembre de 1946, fue aprobada la propuesta de conmutación de pena, quedando
reducida a SEIS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN

DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Sumari 996-942

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
7-Julio-1942
FRANCISCO M.C.
Consultorio: Rambla Cataluña 122. Barcelona
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

DE: Ministerio de la Gobernación. Sanidad Nacional. Provincia de Barcelona.
A: Sr. Subinspector de Odontología.
23-Julio-1942
En cumplimiento de la Providencia anterior, le ruega clausure el consultorio.

DE: Julio Villarrubia Muñoz, Subinspector de Odontología.
A: Petición del interesado
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12-Agosto-1942
Certifica: Que su conducta colegial es intachable, cumpliendo fielmente sus deberes y obligaciones,
conociéndose dentro del Colegio como ELEMENTO DESTACADO DE MÁXIMO ESPAÑOLISMO.

DE: Juan Vintró Mir, abogado.
A: Petición del interesado
1-Septiembre-1942
Declara: Que le conoce como vecino y en las elecciones de Febrero de 1936, en el Colegio electoral
de los Jesuitas de Caspe, trataron sobre el deseo del triunfo de las derechas e a IGUAL QUE SU
ESPOSA VOTARON LA CANDIDATURA DE LAS DERECHAS.

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Servicio
de ejecutorias.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos.
5-Noviembre-1942
Que en la causa instruida con el número 3.769 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos, al procesado, como comprendido en el artículo 8º de la Ley de 1º de Marzo
de 1940, a la sanción de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del
Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas concesionarias,
Gerencias y Consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza,
mando y dirección de las mismas.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario letrado del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA
REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Sumario 1.013-942

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
7-Julio-1942
ISAAC L.S.
Consultorio: Aribau 8 1º 1ª. Barcelona
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

DE: Ministerio de la Gobernación. Sanidad Nacional. Provincia de Barcelona.
A: Sr. Subinspector de Odontología.
23-Julio-1942
En cumplimiento de la Providencia anterior, le ruega clausure el consultorio.

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Servicio
de ejecutorias.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos.
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6-Noviembre-1942
Que en la causa instruida con el número 3.756 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos, al procesado, como comprendido en el artículo 8º de la Ley de 1º de Marzo
de 1940, a la sanción de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del
Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas concesionarias,
Gerencias y Consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza,
mando y dirección de las mismas.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario letrado del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA
REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Sumario 301-43

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
13-Marzo-1943
GABRIEL T.B.
Consultorio: Pelayo 56. Barcelona
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Servicio
de ejecutorias.
A: Decano del Colegio de Odontólogos.
19-Diciembre-1944
Que en la causa instruida con el número 5.757 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos, al procesado rebelde, como autor de un delito consumado de Masonería,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de
DIECISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua
para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades
subvencionadas, Empresas concesionarias, Gerencias y Consejos de administración de empresas
privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de las mismas, separándole definitivamente
de los aludidos cargos.- Para la fijación de responsabilidades civiles remítase testimonio de esta
sentencia al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.- Remítase
asimismo testimonio de lo conveniente al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación a efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado y ofíciese al Excmo. Sr. Director General de Seguridad
para que se proceda a la busca, captura y prisión del sentenciado rebelde.- Notifíquese al Sr. Fiscal
y al procesado en la forma que la ley previene para los rebeldes.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN

DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.
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Sumario 720-1943

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
17-Julio-1943
MANUEL O. J.E.
Suspensión en el desempeño de cargos de mando y de confianza dependientes de esta Corporación,
todo con carácter provisional mientras dure la tramitación del sumario y a sus resultas.

Sumario 3131

DE: Capitanía General de la IV Región Militar. Juzgado militar número dos. Liquidaciones. Tarragona.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
16-Diciembre-1943
JUAN T.P.
Con escrito número 2.664 de fecha 10 Noviembre ppdo., se remitió a ese Colegio testimonio de la
resolución recaída al sumarísimo que se siguió por este juzgado.

Sumario 37 de 1944

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
3-Enero-1944
JOSÉ F.G.
Consultorio: Viladomat 173 1º 3ª. Barcelona
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE CARGOS DE MANDO Y DE CONFIANZA.

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
7-Marzo-1944
Sumario 37-44
Contra JOSÉ F.G.Recordando el cumplimiento del oficio anterior.

Causa núm. 5155

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)

Josep M. Ustrell - Geni Ustrell
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12-Abril-1944
JORDI S.C.
Consultorio: Aviñón 18 bis. Barcelona
Que en la causa instruida con el número 5155 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos al procesado como autor de un delito consumado de Masonería, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOCE
AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MENOR y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para el
ejercicio de cualquier cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades
subvencionadas, Empresas concesionarias, Gerencias y Consejos de administración de empresas
privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de las mismas, separándole definitivamente
de los aludidos cargos.- Para la fijación de responsabilidades civiles remítase testimonio de esta
sentencia al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.- Notifíquese
al Sr. Fiscal y al procesado.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN

DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Causa núm. 4025

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
25-Noviembre-1944
JOSÉ V.V.
Consultorio: Cervantes 1. Barcelona
Que en la causa instruida con el número 4025 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos al procesado rebelde, con la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTE AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MAYOR y
accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier
cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas
concesionarias, Gerencias y Consejos de administración de empresas privadas, así como cargos
de confianza, mando y dirección de las mismas, separándole definitivamente de los aludidos
cargos.- Para la fijación de responsabilidades civiles remítase testimonio de esta sentencia al
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, remítase asimismo
testimonio de lo conveniente al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación a efectos de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado y ofíciese al Excmo. Sr. Director General de Seguridad para que se
proceda a la busca, captura y prisión del condenado.- Notifíquese al Sr. Fiscal y al procesado de la
forma que la Ley previene para los rebeldes.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN

DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Depuració dels odontòlegs a Barcelona (1942-1946)
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Causa nº 6512

DE: Presidencia del Gobierno. TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO. Juzgado
número dos.
A: Presidente del Colegio de Odontólogos (Amado Serraller)
9-Noviembre-1946
PEDRO N.B.
Consultorio: Aribau 5. Barcelona
Que en la causa instruida con el número 6.512 por el delito de masonería, fallamos: Que debemos
condenar y condenamos al procesado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de DOCE AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MENOR y accesorias de
interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado,
Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas concesionarias, Gerencias
y Consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza, mando y
dirección de las mismas, separándole definitivamente de los aludidos cargos.- Para la fijación de
responsabilidades civiles remítase testimonio de esta sentencia al Excmo. Sr. Presidente del
Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.- Elévense las presentes actuaciones al Consejo
de Ministros por conducto del Excmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno una vez
transcurrido el plazo que señala el artículo 12 de la Ley para interposición de recurso, previa unión
de éste a los autos si se hubiera interpuesto.- Notifíquese al Sr. Fiscal y al procesado.
Lo firma José Torre-Marín Rodríguez, Secretario del SERVICIO DE EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL PARA LA REPRESIÓN

DE LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO.

Josep M. Ustrell - Geni Ustrell
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RAFAEL  VARA  LÓPEZ  Y  BARCELONA.
UNA  RELACIÓN  EPISTOLAR  (1930 - 1960)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’estudia la relació que el doctor Rafael Vara López,  cirurgià  i catedràtic de

Patología Quírúrgica  de la universitat de Madrid, va tenir amb personalitats de la medi-

cina catalana, en el període 1930-1960, per medi de l’anàlisi de la seva corresponden-

cia, molt abundant, que hi ha depositada l’Arxiu Municipal de Burgos.

Paraules clau: Rafael Vara López. Correspondència. Metges catalans. Període (1930-1960)

RESUMEN: En este trabajo se estudian las relaciones que el relevante cirujano y cate-

drático de Patología Quirúrgica de la Universidad de Madrid, Rafael Vara López (1904-

1982), inicialmente Cirujano Jefe de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia

de Burgos, mantuvo con numerosos médicos catalanes, en el periodo comprendido

entre 1930 y 1960; mediante el análisis de su amplísima correspondencia, depositada

en el Archivo Municipal de Burgos.

Palabras clave: Rafael Vara López. Correspondencia. Médicos catalanes. Periodo (1930-1960).

*

RAFAEL VARA LÓPEZ. TRAYECTORIA BIOGRÁFICA

Rafael Vara López nació en Madrid el 20 de marzo de 1904. Su padre, Rafael Vara del

Castillo, un farmacéutico de cierto relieve profesional, trató desde el principio de obte-

ner a través de su único hijo varón, los éxitos que se le habían negado personalmente.

El joven Rafael se matriculó en 1919 en la Facultad de Medicina de su ciudad natal,

finalizando sus estudios con gran brillantez en 19261 .

En 1922 comenzó a asistir todas las tardes al Laboratorio de Histología Normal y Patoló-

gica, que situado en la Residencia de Estudiantes y financiado por la Junta para Amplia-

ción de Estudios, dirigía Pío del Río-Hortega, al que siempre reconoció como su principal



138 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 137-160, ISSN: 0213-0718

José Manuel López Gómez

maestro en la investigación, y del que aprendió el rigor y la seriedad con que ésta debía

siempre llevarse a cabo. Allí trabajó inicialmente con Jiménez de Asúa, Román Alberca y

Collado, y también con Sánchez-Lucas, becario del Dr. Calandre, con quien firmaría en

1923 su primera publicación científica: “Sobre la existencia de cromoblastos en el epi-

telio esclero-corneal”, que vio la luz en el Boletín de la Sociedad Española de Biología”.

En los años sucesivos, a medida que el prestigio de Don Pío iba creciendo, se fueron

integrando en el Laboratorio figuras del relieve de Isaac Costero, Penfield, Pérez Lista,

Ortiz Picón, Llombart, con los que Vara mantuvo una relación continuada.

Las plazas de alumno interno de la Facultad de Medicina y de la Beneficencia Provincial

de Madrid le posibilataron la formación con Don León Cardenal y el Dr. Marañón, que

junto con del Río-Hortega, fueron los tres más sólidos pilares sobre los que se asentó su

formación clínica y académica.

Ya antes de licenciarse, pasó el verano de 1924 en el sanatorio Schweizerhof, de Davos

(Suiza), estudiando el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Inmediatamen-

te después de su graduación, la propia Facultad de Medicina de Madrid le concedió una de

las becas sufragadas por la Casa Schering para especializarse en Alemania, en concreto

en la Clínica Quirúrgica Universitaria  y en el Instituto Robert Koch de Berlín, junto a los

profesores Bier y Feldt. Tras una corta estancia en Madrid, que aprovechó para ganar una

plaza de médico de guardia del Hospital Provincial, a finales de 1927 regresó a Alemania,

pensionado en esta ocasión por la Academia Médico-Quirúrgica de Madrid, con el objetivo

de realizar su tesis doctoral en Königsberg, en el servicio del profesor Läwen.

Estando allí la Diputación Provincial de Burgos decidió sacar a oposición la vacante de

cirujano de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia. Vara se presentó y la

obtuvo por unanimidad, iniciando su actividad profesional en Burgos a principios de

diciembre de 1928. A los pocos días, Wenceslao López Albo le ofreció la jefatura del

servicio de Tisiología y Cirugía Torácica de la Casa de Salud Valdecilla, que se estaba

configurando, y poco después la de Aparato Digestivo, más acorde con sus intereses,

que en un principio aceptó, sin que finalmente llegase a tomar posesión de la misma2 .

La profunda reestructuración de la asistencia quirúrgica que acometió en su servicio del

Hospital Provincial burgalés, culminó en 1932 con la inauguración del nuevo Pabellón de

Cirugía, a la que asistieron Marañón y del Río-Hortega, en el que aplicó todas sus ideas

acerca de cómo debía funcionar un centro moderno de esas características.

A finales de 1934 obtuvo por oposición la cátedra de Patología quirúrgica de Cádiz, de la

que finalmente obtuvo la excedencia meses más tarde.
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La primera reunión de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), en

la que se le encomendó en unión de los profesores Cortés, Argüelles, y Bastos Ansart, una

ponencia sobre Patología de la hidrartosis, le llevó a Barcelona en junio de 1936. De allí partió

para Heidelberg donde deseaba perfeccionar la técnica de la raquianestesia ideada por Kirschner.

Al estallar la Guerra Civil se encontraba en Berlín, visitando a la familia de su esposa. De

inmediato regresó a Burgos, y tras una corta estancia en un hospital de sangre en el

frente de Villarcayo, fue designado Jefe de los Servicios de Cirugía de Guerra de la Plaza

de Burgos en 1937. Al año siguiente se le encomendó la recién creada jefatura del

Servicio de Neurocirugía correspondiente a la VI Región Militar, lo que le proporcionó la

oportunidad de tratar un gran número de patologías craneoencefálicas, y de constituirse

en uno de los pioneros de la práctica y de la enseñanza de la neurocirugía en España.

En 1942 solicitó su reingreso en la universidad. Pasado el correspondiente proceso de

depuración política, obtuvo por concurso de traslado, ya en 1943, la cátedra de Patología

quirúrgica de Valladolid, en la permaneció durante diez años, compatibilizándola con su

trabajo en el Hospital Provincial de Burgos. Fueron años de intenso esfuerzo, en los que

empezó a configurarse su escuela quirúrgica.

Tras algunos previos intentos fallidos, en 1953 logra la cátedra de Patología y Clínica

quirúrgica III de la Universidad Central de Madrid. Pasado un primer periodo en que tiene

que esforzarse en organizarla y dotarla conforme a sus criterios clínicos y académicos,

venciendo algunos obstáculos; comienza para el Dr. Vara una etapa de consagración

profesional, en la que no se olvida de los años precedentes, organizando en Burgos unos

Cursos de Cirugía para Posgraduados, a los que, como pronto veremos, invita a relevan-

tes personalidades de la cirugía catalana.

La segunda parte de los años cincuenta y la década de los sesenta es época de nombra-

mientos, reconocimientos e íntimas satisfacciones. En 1962 con un discurso sobre El
problema del edema cerebral, contestado por Pedro Laín Entralgo, ingresa en la Real

Academia de Medicina; es ya director de la primera Escuela Profesional de Neurocirugía

de España, y pronto lo va a ser del Servicio de Cirugía Experimental del CSIC.

Al cumplir los setenta años, el 20 de marzo de 1974, quedó jubilado de su cátedra

universitaria. Pocas semanas después tuvo la satisfacción de contestar el discurso de

ingreso de su viejo amigo el prof. Piulachs, en la Real Academia de Medicina. Lejos

estaba entonces de saber que éste moriría repentinamente el 25 de marzo de 1976, y

que también la Academia madrileña le encargaría a él su discurso necrológico3 .

La jubilación no le restó un ápice de sus inquietudes científicas e intelectuales. Colabo-

ra con la Facultad de Medicina de Granada, de la que fue nombrado Doctor Honoris
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causa en 1980; viaja a China, sigue operando y publicando, hasta que también de una

manera inopinada, fallece el 3 de agosto de 1982.

FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE RAFAEL VARA LÓPEZ: EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE BURGOS

Tras la muerte del Dr. Vara, y de su esposa a finales de la década de los noventa del

pasado siglo, sus herederos, conocedores de la profunda vinculación que les unía con la

ciudad de Burgos, iniciaron negociaciones con su Ayuntamiento para donarle de manera

oficial, todos los fondos documentales y la biblioteca de su padre. Este proceso culminó

felizmente en abril del año 2000, con la aceptación por parte de la ciudad de la totalidad

del legado4 , que fue depositado para su catalogación y estudio en el Archivo Municipal,

con excepción de los libros que se llevaron a la Biblioteca Pública de Gamonal, donde

siguen en la actualidad.

Dos años más tarde, el jueves 23 de mayo de 2002, materializado ya el traslado de la

totalidad del conjunto documental, el Ayuntamiento burgalés ofreció un homenaje a la

figura del Dr. Vara, en el que se visitó el Archivo Municipal, viendo sus miles de historias

clínicas ya clasificadas5 .

El que se ha denominado Fondo Vara comprende un numerosísimo conjunto de documen-

tos de muy variada índole: personal, clínica, administrativa, académica, económica; en

relación con sus sucesivas etapas vitales. Probablemente los grupos más amplios y signi-

ficativos sean el de sus historias clínicas, en especial de su clientela particular, más de

15.000; y su epistolario, un corpus de aproximadamente 20.000 cartas, entre las recibidas

y las copias de las que él envió; que abarca de 1927 hasta su muerte en 1982, de muy

variada temática, y firmadas por muy diversas personas, algunas de ellas de gran relieve en

la vida científica y médica española, e incluso europea, del siglo XX , como Gregorio Mara-

ñón, Carlos Jiménez Díaz, Agustín Pedro Pons, Pío del Río-Hortega, el Dr. Penfield, Antonio

Trías y Pujol, Manuel Bastos Ansart, entre otros muchos.

Este epistolario va a ser la fuente fundamental en la que se va a apoyar esta comunicación.

LAS RELACIONES ENTRE RAFAEL VARA LÓPEZ Y BARCELONA A TRAVÉS DE SU
CORRESPONDENCIA

Son numerosas y variadas las posibilidades de analizar la vinculación de una persona

con una determinada ciudad, país o institución; en este trabajo trataremos de abordar

las relaciones del Dr. Vara López con Barcelona basándonos en el estudio de las cartas
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que se intercambiaron entre él y un conjunto de médicos con residencia y ejercicio en la

capital de Cataluña entre 1930 y 1960. ¿Por qué se han escogido estas fechas?. La

inicial supone el principio de su asentamiento profesional en Burgos, con la asunción de

unas responsabilidades y una significación propias. La final se ha decidido para asegu-

rar un cierto alejamiento de los hechos más recientes, que garantice la, a mi juicio,

necesaria perspectiva.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE RAFAEL VARA LÓPEZ Y
MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CONSERVADA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL

DE BURGOS (1930-1960)

Año                Cartas recibidas                  Cartas enviadas               Total

1930 - - -

1931 1 - 1

1932 - - -

1933 1 - 1

1934 - - -

1935  1 - 1

1936... - - -

1950 2 - 2

1951 - - -

1952 1 - 1

1953                           -                                           -                              -

1954                           7                                           7                           14

1955 5 7 12

1956 10 16 26

1957 10  3 13

1958 2 - 2

1959 2 3 5

1960 14 8 22

Total 56 44 100

Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, cajas 313-319. Elaboración propia.
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MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CON LOS QUE RAFAEL VARA LÓPEZ
MANTUVO CORRESPONDENCIA ENTRE 1930 Y 1960

Médico                     Cartas recibidas           Cartas enviadas        Total

1. Alonso, Tomás 2 - 2

2. Arasa, F. 1 - 1

3. Aznar, Manuel (1) - 2 2

4. Bastos Ansart, Manuel 5 6 11

5. Barraquer Ferré, L. - 2 2

6. Caralps, Antonio 3 3 6

7. Cardenal, Vda. de (1) 1 - 1

8. Carreras Roca, Manuel 1 - 1

9. Colom Bragulat, Juan 1 - 1

10. Espadaler Medina, José M. 11 - 11

11. Fernández Cruz, - 1 1

12. Font Solá, Magín 2 - 2

13. Jimeno Vidal, F. 3 5 8

14. Ley Gracia, Adolfo 4 3 7

15. Pallarés Ugé, Magín 1 - 1

16. Paravisini Parra, José 2 2 4

17. Pedro Pons, Agustín - 1 1

18. Pi-Figueras, J. 1 - 1

19. Piulachs Oliva, Pedro 2 4 6

20. Puig  Lacalle, J. 1 1 2

21. Puig-Sureda Sais, Juan - 1 1

22. Puigvert, Antonio 2 2 4

23. Raventós Moragas, Antonio 1 - 1

24. Rodríguez Arias, B. - 1 1

25. San Ricart, Ramón 1 1 2

26. Sánchez-Lucas, Julio G. - 1 1

27. Santa Olalla, José M. 1 - 1

28. Sitges, Antonio 1 - 1

29. Soler Dopff, Carlos 2 - 2

30. Soler Roig, 5 5 10

31. Subirana, A. - 1 1

32. Tolosa Colomer, Eduardo 1 1 2

33. Trías Pujol, Antonio - 1 1

34. Usandizaga Soraluce, Manuel 1 - 1

 Total 56 44 100

(1) No son médicos.

Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, Cajas 313-319. Elaboración propia.
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MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CON LOS QUE EL DR. VARA LÓPEZ
MANTUVO UNA CORRESPONDENCIA MÁS FRECUENTE EN EL PERIODO 1930-1960

                 Médico                                             N° de cartas intercambiadas

1. Bastos Ansart, Manuel 11

2. Espadaler Medina, José M. 11

3. Soler Roig, 10

4. Jimeno Vidal, F. 8

5. Ley Gracia, Adolfo 7

6. Caralps, Antonio 6

7. Piulachs Oliva, Pedro 6

8. Paravisini Parra, José 4

9. Puigvert, Antonio 4

Total 67

Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, Cajas 313-319. Elaboración propia.

El Fondo Vara custodiado en el Archivo Municipal de Burgos comprende un total de 8178

cartas, catalogadas en las cajas 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319, fechadas entre 1930

y 1960, de las que 4332 –el 53%- le fueron enviadas a Rafael Vara López, y las 3846

restantes son en buena medida, aunque no todas, copias mecanografiadas de las

contestaciones que él envió; que tuvo la costumbre de realizar y conservar desde 1939.

Como es lógico la temática de este corpus epistolar es amplísima. Aparte de las cartas

de más puro contenido clínico, hay otras muchas de carácter administrativo, económico,

familiar o personal. Para la realización de este trabajo he decidido seleccionar

exclusivamente las enviadas o recibidas por médicos con residencia en la ciudad de

Barcelona –en realidad no se encuentra correspondencia mantenida con facultativos

residentes en ninguna otra localidad de Cataluña-, con una pequeña excepción de la

que luego hablaremos. En conjunto son 100 cartas –el 1,222% de este periodo-, de las

que 56 fueron remitidas a Vara por médicos de Barcelona, y las 46 restantes enviadas

por éste. No es un número alto en términos absolutos, pero si lo suficiente para permitir

su análisis.

No fueron estas 100 las únicas cartas que recibió Rafael Vara desde Barcelona en estos

años, hubo bastantes más agrupables en dos tipos principales. Las procedentes de

pacientes que le formulaban consultas, que querían ser operados por él, o que ya lo

habían sido; y de manera especial la correspondencia mantenida con industrias de
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carácter sanitario, de instrumental quirúrgico, material clínico, mobiliario y equipamiento

diverso; muy abundante en los años previos a la Guerra Civil, en que se construyó y dotó

el Pabellón de Cirugía del Hospital Provincial burgalés6 .

En la esfera de lo personal se encuentran las misivas que a lo largo de los años intercambió

con su hermana, Sor Antonia Vara, religiosa salesiana, residente mucho tiempo en el

convento de Sarriá.

Desde el punto de vista cronológico el centenar de cartas que analizamos se distribuye

en un pequeño primer grupo en los años previos a la Guerra Civil, relacionado con la

publicación de trabajos en la Revista Médica de Barcelona7 ; viene después un cese

absoluto de la correspondencia durante la guerra y toda la década de los cuarenta, para

reanudarse tímidamente en 1950, y ya con la más alta densidad entre 1954 y 1957,

situándose en 1956 el punto máximo, con 26 cartas intercambiadas; se reduce mucho

en 1958 y 1959, para elevarse de nuevo en 1960.

La abundancia de cartas en los años centrales de la década de los cincuenta está

directamente relacionada con un proyecto que Rafael Vara puso en marcha por esas

fechas. Al marchar a Madrid en 1953 quiso evitar su desvinculación profesional con

Burgos, creando bajo los auspicios de la Facultad de Medicina de Valladolid y con el

patrocinio de la Diputación Provincial burgalesa, unos Cursos de Cirugía para

Postgraduados. Estos Cursos fueron tres, en 1954, 1955 y 1956, aunque hubo un cuarto

en 1958, ya bajo la dirección de su ayudante en Burgos, el Dr. Inclán Bolado, en el que

Vara no participó. Se desarrollaban en verano y tenían una finalidad eminentemente

práctica. En cada uno de ellos Vara escogía un tema central, y pedía la colaboración a

una serie de profesores o cirujanos de relieve, en torno a diez, a los que encargaba

diferentes ponencias que permitiesen abordar los últimos avances en el campo

seleccionado. Los alumnos, todos cirujanos en formación, podían poner en práctica lo

escuchado en los quirófanos del Hospital Provincial burgalés.

A estos Cursos Vara invitó a diversos cirujanos catalanes de prestigio, con los que mantenía

contactos profesionales o relaciones de amistad, lo que generó un considerable

intercambio epistolar. En el primero participaron los Dres. Bastos Ansart y Jimeno Vidal,

y en el tercero Antonio Caralps, Pedro Piulachs, José Paravisini y Soler Roig.

El resto de las cartas ofrece una temática muy variada: mutuas felicitaciones por

nombramientos, condecoraciones o libros publicados; circulares de secretarias de

sociedades científicas; invitaciones para participar en congresos o cursos; solicitudes

de separatas o ponencias. De especial significado es la enviada por Rafael Vara a

Antonio Trías y Pujol, exiliado en Bogotá, en diciembre de 1956, en la que le agradece la

remisión de un amplio artículo escrito con motivo de las Bodas de Plata de su promoción,
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titulado Confiteor me, con cuyas reflexiones acerca de la enseñanza de la medicina se

manifiesta completamente de acuerdo, y al que le hubiese gustado recibir unas semanas

antes para poder citarlo en la apertura de curso de la Academia de Cirugía de Madrid8 .

El centenar de cartas que estudiamos fue escrito por, o dirigido a 34 personas distintas,

todas ellas médicos residentes en la ciudad de Barcelona, a excepción de dos: Manuel

Aznar, director de La Vanguardia, al que Vara solicitó primero, y agradeció después la

publicación de un artículo necrológico glosando la figura de su maestro, el Dr. León

Cardenal, que acababa de fallecer9 ; y la viuda del propio prof. Cardenal, que desde

Madrid, le manifestó su gratitud por este escrito, en su nombre y en el de sus hijos.

Entre estas 34 personas figuran personalidades de gran relieve en la cirugía catalana del

segundo tercio del siglo XX: Pí-Figueras, Puig-Sureda, Raventós Moragas, Jimeno Vidal,

Puigvert, Sitges Creus, Piulachs Oliva; y de una manera muy especial neurólogos y

neurocirujanos prestigiosos: Barraquer Ferré, Espadaler Medina, Rodríguez Arias, San

Ricart, Subirana, Tolosa Colomer. También mantuvo contactos epistolares con dos viejos

compañeros de la Casa de Salud Valdecilla, posteriormente catedráticos de la Facultad

de Medicina de Barcelona: Julio G. Sánchez-Lucas y Manuel Usandizaga Soraluce.

Fue con Manuel Bastos Ansart, con quien ya había mantenido contactos científicos en

su etapa madrileña previa a la Guerra Civil, con quien mayor número de cartas intercambió,

11 en total, en relación con su primer Curso de Cirugía para Postgraduados, y con la

asistencia a las Jornadas Médicas que se celebraron en Bruselas en junio de 1955, a las

que Vara fue invitado por mediación de Bastos10 . Otras 11 cartas recibió de José María

Espadaler, aunque en este caso eran en su mayoría circulares, remitidas en función de

su cargo de secretario de la Sociedad Española de Neurología. Con el Dr. Soler Roig

cruzó 10 cartas con motivo de su participación en el tercer Curso de Cirugía para

Posgraduados, y la posterior presencia de Vara en otro curso de similares características

organizado por Soler Roig en 196011 . Francisco Jimeno Vidal, al que conoció en la primera

reunión de la SECOT en junio de 1936, y con el que mantuvo con posterioridad cordiales

relaciones, hasta su fallecimiento en 1978, fue otro de sus más frecuentes interlocutores

en este periodo.

Las 2 cartas que recibió, y las 4 que envió al Dr. Piulachs en estos años, quizá no

traslucen lo suficiente la gran amistad que les unió, fruto de la cual fue, como ya hemos

anticipado, la elección de Vara para responderle en su discurso de ingreso en la Real

Academia Nacional de Medicina en 197412 ; y el discurso necrológico que de su amigo

pronunció Rafael Vara en la misma institución, dos años después; cuyo texto apareció

en diversas publicaciones científicas13 .
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Para finalizar este trabajo vamos a incluir en forma de apéndice documental un resumen

de estas cien cartas que hemos analizado, siguiendo para ello un doble orden cronológico

y temático, que haga más fácil su comprensión secuencial. En cada una de ellas se

incluye su fecha, su referencia documental en el Fondo Vara del Archivo Municipal de

Burgos, su remitente y su destinatario, con sus respectivas direcciones, y un extracto  de

su contenido.

APÉNDICE  DOCUMENTAL

Correspondencia entre el Dr. Rafael Vara López y médicos de la ciudad de Barcelona entre 1930 y 1960

1

1931 (junio-23) / DV-313/5-66
Carlos Soler Dopff, Revista Médica de Barcelona, Vía Layetana 30, Barcelona  a  Rafael Vara López (RVL), Burgos (Bu)
Hace referencia a la imposibilidad de publicar un trabajo científico de Vara en la Revista Médica de Barcelona, por la
dificultad de reproducir algunas imágenes radiológicas. Trabajo que ha quedado archivado y a disposición del autor.

2

1933 (oct-1933) / DV-313/7-28
Carlos Soler Dopff, Revista Médica de Barcelona, Barcelona  a  RVL (Bu)
Acusa recibo de un giro de 40 ptas., importe de las separatas de su trabajo “Lesiones histopatológicas del nervio
frénico en la tuberculosis pulmonar”, publicado en la Revista Médica de Barcelona.

3

1935 (ener-2) / DV-313/9-9
Dr. M. Pallarés, Paseo de Gracia 79, Barcelona  a  RVL (Bu)
Le felicita por su triunfo en las oposiciones a la cátedra de Patología quirúrgica de Cádiz, en las que él también ha
participado, y que considera absolutamente justo.

4

1950 (ener-28) / DV-314/14-4
Dr. J. Pí-Figueras, Avda. Glmo. Franco 488 4°, Barcelona  a RVL (Bu)
Le agradece el envío de un ejemplar de su libro La Craniectomía a través de los Siglos, y le felicita por la labor
realizada.

5

1950 (nov-1) / DV-314/14-14
M. Usandizaga, Santaló 11, Barcelona  a  RVL (Bu)
Celebra su “contagio del virus histórico”, y elogia la monografía sobre la historia de la craniectomía, que le ha
remitido; le anima a seguir en esta línea.

6

1952 (jun-17) / DV-314/16-18
Dr. Raventós Moragas, cirujano del Hospital de San Pablo, Barcelona  a  RVL (Bu)
Suplica que no renuncie a formar parte del tribunal de oposiciones a la cátedra de Patología quirúrgica de Barcelona, en
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unión de los profesores Cortés Lladó, Morales Aparicio, Piulachs y Martín Lagos como Presidente; pues en ese caso sus
sustituto no tendrá la energía suficiente para resistirse a las maniobras previas para porenciar a uno de los candidatos.

7

1954 (mar-3) / DV-314/18-310
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le ruega acepte apadrinar la tesis doctoral de un joven médico que trabaja en su servicio, Fabían Isamat, cuyo padre
es gran amigo suyo y del Dr. Usandizaga; basada en un estudio clínico y anatomopatológico de la cisticercosis
cerebral. Desea defenderla antes de su marcha a EEUU, donde va a continuar su formación como neurocirujano.
Le felicita, también, por su elección como catedrático de la Universidad de Madrid.
8

1954 (mar-11) / DV-314/18-23
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Barcelona (copia mecanografiada)

Agradece su felicitación por su traslado a Madrid. Está dispuesto a hacer todo los posible por Don Fabián Isamat,
aunque considera que su tesis debe ir avalada por quien la ha dirigido, según el criterio seguido en su cátedra.

9

1954 (may-20) / DV-314/18-66
RVL (Ma)  a  Dr. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)

Le invita a participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, que centrado en avances de la traumatología, y bajo
los auspicios de la Facultad de Medicina de Valladolid, se ha de celebrar en burgos del 15 de julio al 8 de agosto del
año en curso. Propone como tema de su conferencia: “Enclavijamiento intramedular. Indicaciones”. Ruega confirmación
de su aceptación.

10

1954 (jun-10) / DV-314/18-67
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se le ha formulado. Ruega que se cambie la palabra “enclavijamiento”, por
“enclavación” o “enclavado”.

11

1954 (jul-7) / DV-314/18-441
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Ma)
Agradece de nuevo la invitación para participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, y ruega, si es posible, se
cambie la fecha de su intervención, prevista para el día 21, por el lunes 26 de julio, o 2 de agosto. Ruega, también,
dispongan de un proyector cinematográfico de 16 m/m, para ilustrar su conferencia con dos películas.

12

1954 (jul-10) / DV-314/18-441
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)

De acuerdo con sus deseos se permuta la fecha de su conferencia con la del Dr. Inclán, esperándole en Burgos el
26 de julio, con un proyector a su disposición.

13

1954 (jul-15) / DV-314/18-442
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)
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Le comunica que su conferencia tendrá lugar a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, y
que tiene reservada una habitación doble en el Hotel Condestable.

14

1955 (sept-20) / DV-315/1-293
RVL (Bu)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)

Ruega el envío del texto de la conferencia que pronunció en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, una de las pocas
que faltan para completar la publicación prevista. Agradecería, así como la Diputación, la más rápida remisión posible.

15

1955 (oct-28) / DV-315/1-294
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Bu)
Pide perdón por su tardanza, y se compromete a remitir el manuscrito original a mediados del próximo mes de
diciembre.

16

1955 (nov-3) / DV-315/1-331
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona (copia mecanografiada)

Agradece su compromiso de remitir el texto de su conferencia, a la que puede añadir la iconografía que estime
precisa.

17

1954 (may-20) / DV-314/18-70
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos, Barcelona (copia mecanografiada)

Le invita a participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, que bajo los auspicios de la Facultad de Medicina
de Valladolid, se va a celebrar en Burgos del 15 de julio al 8 de agosto del año en curso. Le propone como tema de
su conferencia: “Previsión de los retardos de consolidación y tratamiento de la pseudoartrosis”. Ruega confirmación
de su aceptación.

18

1954 (jun-2) / DV-314/18-71
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta con gusto la invitación que se le ha formulado. Propone como título de su conferencia: “Algunas aportaciones
a la cirugía de la pseudoartrosis”, pues la mejor prevención de los retardos de consolidación, es un buen tratamiento
de las fracturas. Ruega que se fije su conferencia para después del 25 de julio, fecha a partir de la cual ya se
encuentra en San Sebastián.

19

1954 (jul-15) / DV-314/18-444
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acusa recibo del programa de las conferencias del I Curso de Cirugía para Postgraduados a celebrar en Burgos, y se
muestra de acuerdo con la fecha señalada para su intervención.

20

1954 (jul-15) / DV-314/18-445
RVL (Ma) a Prof. Dr. Manuel Bastos Ansart, Barcelona (copia mecanografiada)
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Le comunica que su conferencia del 3 de agosto se celebrará a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la
Diputación Provincial. Tiene reservada habitación en el Hotel Condestable.

21

1955 (sept-20) / DV-315/1-89
RVL (Bu)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)

Le ruega la remisión del texto de la conferencia que pronunció en el pasado Curso de cirugía para Postgraduados,
junto con la oportuna iconografía, pues la Diputación provincial tiene gran interés en su publicación en un tomo, en
unión con todas las restantes.

22

1955 (oct-20) / DV-315/1-90
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Bu)
Envía el original de su conferencia en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, con 30 figuras para ilustrarla. Ruega
le disculpe ante el Presidente de la Diputación por no haberlo hecho antes. Promete enviar una separata de sus
impresiones sobre Copenhague, que se va a publicar en la revista de los Colegios Médicos.

23

1955 (nov-3) / DV-315/1-333
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)

Acusa recibo del original de su conferencia y de su atenta carta. Tendrá sumo gusto en leer sus impresiones sobre
Copenhague.

24

1954 (nov-5) /  DV-314/18-558
Dr. M. Carreras Roca, de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Paseo de Gracia 98 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Envía un ejemplar de la publicación Archivos Médico-Biográficos, de la que ha asumido la dirección, y que tiene como
objetivo recoger una galería de las figuras más representativas de la historia de la medicina española. Desea que una
de ellas sea la suya, para lo cual le ruega le remita un bosquejo biográfico con dos fotografías, e indique un trabajo
que desee se reproduzca en sus páginas. Agradece de antemano su colaboración.

25

1954 (nov-24) / DV-314/18-598
Dr. Ramón San Ricart, Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Clínica: Ballester 69-71, Barcelona
a  RVL (Ma)
Le felicita por las obras de la Clínica de Neurocirugía que le están construyendo en su servicio universitario. En su
calidad de miembro del tribunal que juzga las tesis doctorales que optan al Preio Extraordinario, le recomienda la del
Dr. Salamero Reymundo, hijo de un compañero suyo de la Real Academia, sobre Esferotransporte. Nueva prueba para

el estudio del funcionalismo tubárico.

26

1954 (dic-15) / DV-314/18-251
RVL (Ma)  a  Dr. Ramón San Ricart, Ballester 69, Barcelona     (copia mecanografiada)

Le comunica que al recibir su carta la propuesta para los premios extraordinarios ya se había efectuado, de cualquier
modo nada se podría haber hecho, porque la tesis recomendada obtuvo sobresaliente por mayoría, y no por
unanimidad.
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27

1955 (ener-27) / DV-315/1-440
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que a petición de los organizadores de la Jornadas Médicas que han de celebrarse en Bruselas del 10 al 14
de junio próximos, ha dado su nombre como conferenciante español que ha de pronunciar una de las lecciones
magistrales. Pondera el buen trato que dispensan los belgas, y ruega que la invitación sea aceptada.

28

1955 (feb-15) / DV-315/1-441
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)

A pesar de los numerosos compromisos profesionales adquiridos, dado el interés que muestra, acepta su proposición,
y la invitación de los colegas belgas.

29

1955 (feb-22) / DV-315/1-442
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Muestra su alegría por la aceptación de la invitación. El Dr. Mayer, director de las Jornadas belgas, estaría encantado
si el tea escogido para su conferencia versase sobre un asunto de cirugía visceral. Le da su dirección para que se
pongan de acuerdo.

30

1955 (mar-1) / DV-315/1-443
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Barcelona (copia mecanografiada)

Escribirá al Dr. Mayer proponiendo el tema de su conferencia, que procurará esté de acuerdo con sus deseos. Espera
coincidir con Bastos en Bruselas y Copenhague.

31

1955 (mar-23) / DV-315/1-519
Dr. E. Tolosa, Plarón 7, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le anima a participar en una reunión científica de la Sociedad Española de Neurología, si es que todavía no se ha
decidido a ello. Le gustaría que aportase su gran experiencia sobre “Traumatismos craneocerebrales”.

32

1955 (mar-26) / DV-315/1-145
RVL (Ma)  a  Dr. Eduardo Tolosa, Platón 7, Barcelona (copia mecanografiada)

Encuentra imposible hacer una revisión de su experiencia sobre “Traumatismos craneocerebrales”, por la escasez
de tiempo disponible. Procurará asistir a la reunión, por el gusto de encontrarse con sus viejos compañeros y amigos,
aunque este propósito tampoco está exento de dificultades dada la magnitud de su trabajo.

33

1956 (ener-129 / DV-315/2-5
RVL (Ma)  a  Dr. P. Piulachs, Avda. del Generalísimo 439, Barcelona (copia mecanografiada)

Agradece el recibo, por intermedio de la editorial Vergara, de sus Lecciones de Patología quirúrgica.

34

1956 (may-3) / DV-315/2-186
RVL (Ma)  a  Dr. Antonio Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)

Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón”, en el
marco del III Curso de Cirugía para Posgraduados, que se va a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto, en el que
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se tratarán “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”.. Ruega una pronta contestación para confeccionar el
programa.

35

1956 (may-14) / DV-315/2-187
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se le formula. Únicamente estará en España entre el 5 y el 11 de agosto, pues antes
y después tiene compromisos en Marsella y Colonia.

36

1956 (jul-9) / DV-315/2-399
RVL (Ma)  a  Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)

Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se le señala la fecha del 9 de agosto para
su conferencia. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.

37

1956 (jul-24) / DV-315/2-400
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Ma, Bu)
Envía currículum  vitae con sus principales nombramientos e innovaciones quirúrgicas.

38

1956 (jul-26) / DV-315/2-651
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Bu)
Ruega le indiquen la hora y el lugar donde se pronunciarán las conferencias del III Curso de Cirugía para Postgraduados.

39

1956 (jul-28) / DV-315/2-651(bis)
RVL (Bu)  a  Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)

Le comunica que su conferencia del día 9 de agosto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos, a las 8 de la noche.

40

1956 (may-3) / DV-315/2-206
RVL (Ma)  a  Dr. J. Paravisini, Muntaner  354, Barcelona         (copia mecanografiada)

Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral”, en el
marco del III Curso de Cirugía para Postgraduados, a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto, centrado en el estudio
de “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para confeccionar el programa.

41

1956 (jun-2) / DV-315/2-207
Dr. José Paravisini Parra, Cirugía Cardio-Vascular, Muntaner 354 1° 1, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta la invitación y el tema que se le propone.

42

1956 (jul-9) / DV-315/2-645(bis)
RVL (Ma)  a  Dr. José Paravisini Parra, Muntaner 354 1°1, Barcelona (copia mecanografiada)

Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que figura señalada su conferencia para el 26
del corriente a las 8 de la noche. Tiene reservada habitación en el Hotel Condestable.
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43

1956 (julio) / DV-315/2-645
Dr. José Paravisini Parra, Cirugía Cardio-Vascular, Muntaner 354 1°1, Barcelona  a  RVL (Ma)
Remite un breve currículum vitae. Ruega le envíe una reserva en el tren expreso para el 26 de julio, fecha de su
conferencia; a la que piensa apoyar con un film sobre estenosis mitral.

44

1956 (may-3) / DV-315/2-210
RVL (Ma)  a  Prof. Dr- Pedro Piulachs, Avda. del Generalísimo 439, Barcelona
(copia mecanografiada)

Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Problemas del tratamiento quirúrgico de la angina
pectoris”, en el marco del III Curdo de Cirugía para Postgraduados, a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto,
centrado en el estudio de “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para
confeccionar el programa.

45

1956 (may-20) / DV-315/2-11
P. Piulachs, Catedrático de Cirugía, Avda. Generalísimo Franco 439, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta complacido la invitación que se le formula, y pide excusas por la demora en contestar, debida a unos días de
ausencia.

46

1956 (jul-9) / DV-315/2-411
RVL (Ma)  a  Prof- Dr. P. Piulachs, Avda. del Generalísimo Franco 439, Barcelona
(copia mecanografiada)

Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se le señala la fecha del 30 de julio para
su intervención. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.

47

1956 (jul-28) / DV-315/2-412
RVL (Bu)  a  Piulachs, Generalísimo Franco 439, Barcelona (copia telegráfica)

Confirma la fecha de su conferencia el día 30. Gestionará billete de vuelta en el TALGO el 31.

48

1956 (may-3) / DV-315/2-212
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Modolell 38, Barcelona (copia mecanografiada)

Le invita a participar con una conferencia sobre el “Tratamiento quirúrgico de las atresias, divertículos y estenosis de
esófago”, en el III Curso de Cirugía para Postgraduados, que organizado por la Universidad de Valladolid y la
Diputación provincial de Burgos, se va a celebrar en esta ciudad del 1 al 15 de agosto, y que estará centrado en
“Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para confeccionar el programa.

49

1956 (may-25) / DV-315/2-213
Dr. Soler Roig, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se formula, y el tema propuesto. Ofrece un film sobre quistes hidatídicos de pulmón;
pregunta por la existencia de un proyector.
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50

1956 (jul-9) / DV-315/2-414
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Modolell 38, Barcelona (copia mecanografiada)

Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se señala la fecha del 6 de agosto para
su intervención. Aparte de la película sobre quistes hidatídicos de pulmón, le agradecería que presentase otra sobre
cáncer de esófago, existe proyector adecuado. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.

51

1956 (agost-11) / DV-315/2-415 (bis)
Dr. Soler Roig, Modolell 40, Barcelona  a  RVL (Bu)
Agradece las atenciones recibidas y la oportunidad de observar personalmente los cambios experimentados en la
ciudad de Burgos. En el mismo sentido ha escrito al Decano de la Facultad de Medicina de Valladolid y al Presidente
de la Diputación Provincial de Burgos.

52

1956 (may-5) / DV-315/2-221
RVL (Ma)  a  Dr. Puig Sureda, Barcelona (copia  mecanografiada)

Le presenta a A.C., condiscípulo y amigo, que tiene una lesión de recto y desea conocer su opinión sobre la conducta
a seguir.

53

1956 (may-30) / DV-315/2-252
RVL (Ma)  a  Dr. A. Subirana, Barcelona (copia mecanografiada)

Le comunica con satisfacción que el tribunal que juzgó las oposiciones a electroencefalografistas del SOE, ha
propuesto para una de las plazas a su sobrino y colaborador, el Dr. Oller Daurella, por el que estaba lógicamente
interesado.

54

1956 (agos-2) / DV-315/2-654
Dr. Magín Font Solá, Director médico de IFESA-Carlo Erba, Avda. Generalísimo Franco 578 bis Ppal., Barcelona  a
RVL (Ma)
Agradecería el envío de una separata de su trabajo sobre el empleo del Sky-Blue en cirugía gástrica, del que le ha
hablado su común amigo el Dr. Guillermo Angulo de la Wyeth de Filadelfia. Carlo Erba va a comercializar en España
algunos productos farmacéuticos de Wyeth, como la Wifentermina inyectable, amina vasopresora, con ventajas sobre
la noradrenalina.

55

1956 (oct-31) / DV-315/2-705
Dr. José M. Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)

Comunica que la Junta Directiva ha acordado la celebración de la Reunión anual estatutaria, el 20 de diciembre, en
los locales de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Cuentan con su asistencia y sus aportaciones, que
deberán remitirse antes del 5 de diciembre, para poder incluirse en el programa.

56

1956 (nov-14) / DV-315/2-497
RVL (Ma)  a  Dr. L. Barraquer Ferré, Lauria 102, Barcelona   (copia mecanografiada)

Le agradece el envío de una separata de su trabajo “A propos des complications nerveuses de la rachianaesthesie”,
Acta Neurol. Psichiatr. Belg. 56, 178-187 (1956).



154 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 137-160, ISSN: 0213-0718

57

1956 (dic-9) / DV-315/2-539
RVL (Ma)  a  Dr. L. Barraquer Ferré, Barcelona (copia mecanografiada)

Repite el agradecimiento anterior.

58

1956 (dic-21) / DV-315/2-565
RVL (Ma)  a  Prof. Dr. Antonio Trías Pujol, Bogotá (copia ecanografiada)

Agradece que le enviase el artículo escrito con motivo de las Bodas de Plata de su promoción médica, titulado
Confiteor me. Le hubiese gustado recibirlo unas fechas antes para poder citarlo en el Discurso de Apertura de Curso
de la Academia de Cirugía de Madrid, del que le remite un ejemplar por correo separado. Se muestra por completo
de acuerdo con las reflexiones acerca de la enseñanza que contiene.

59

1957 (ener-14) / DV-316/1-484
José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)

Remite un programa provisional del I Congreso Mundial de Ciencias Neurológicas, y detalles sobre su organización,
inscripción y procedimiento para la remisión de comunicaciones.

60

1957 (ener-14) / DV-316/1-485
José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)

Comunica los acuerdos tomados en la pasada reunión anual de la Sociedad, celebrada el 20 de diciembre pasado.
Anuncia que la próxima Reunión bianual se desarrollará en Salamanca en el mes de abril del año en curso, y los temas
propuestos para su desarrollo.

61

1957 (feb-4) / DV-316/1-516
Dr. José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a
RVL (Ma) (carta circular)

Comunica que les ha sido denegada la tramitación del pago de las inscripciones en el Primer Congreso Internacional
de Ciencias Neurológicas; pero que los pagos pueden efectuarse a través de la Agencia de Viajes Wagons-Lits Cook.

62

1957 (mar-21) / DV-316/1-576
Dr. José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a
RVL (Ma) (carta circular)

Recuerda la conveniencia de inscribirse en el Primer Congreso Mundial de Ciencias Neurológicas, antes del 15 de
abril, pues a partir de esa fecha los derechos serán dobles.

63

1957 (ener-16) / DV-316/1-487
P. Piulachs, Catedrático de Cirugía, Avda. Generalísimo Franco 439, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le agradece el envío de su trabajo sobre Enseñanza de la cirugía, que ha leído con interés y aprovechamiento.

José Manuel López Gómez
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64

1957 (ener-31) / DV-316/1-509
Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que por indicación del Dr. Lorenzo Velásquez, le ha incluido en el proyecto de un Symposium de medicina
española, a desarrollar en Ciudad Trujillo (República Dominicana), el próximo mes de abril. Desea saber si es de su
agrado participar en él.

65

1957 (mar-8) / DV-316/1-88
RVL (Ma)  a  Dr. A. Puigvert, Barcelona (copia mecanografiada)

Se muestra de acuerdo en participar en la reunión proyectada en Ciudad Trujillo, aunque para realizar cualquier tipo
de intervención neuroquirúrgica, precisa la colaboración de su equipo.

66

1957 (mar-26) / DV-316/1-581
Dr. Juan Colom Bragulat, Lecciones de Cátedra, Ronda de San Pedro 22 Ppal, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le invita a participar en la revista de nueva creación Lecciones de Cátedra, y le expone las condiciones para publicar
trabajos, en este nuevo proyecto editorial-

67

1957 (may-1) / DV-316/1-630
Dr. Puig Lacalle, IV Congreso del Mediterráneo Latino, Sección Cirugía General, Barcelona  a  RVL (Ma)
Remite de nuevo un cuestionario acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto en sus diversas modalidades,
y de un modo especial en los procedimientos conservadores del esfínter; para poder elaborar la ponencia que en
unión de los Dres. Pí-Figueras y Giménez Salinas, tiene encomendad en el IV Congreso del Mediterráneo Latino.

68

1957 (jun-6) / DV-316/1-213
RVL (Ma)  a  Dr. J. Puig Lacalle, Barcelona (copia mecanografiada)

Se ecusa por no poder cumplimentar adecuadamente el cuestionario que le ha remitido, debido a que casi la totalidad
de su archivo clínico sigue en Burgos, dado su volumen, a la espera de su traslado a Madrid.

69

1957 ( jun-28) / DV-316/1-728
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Junto al Dr. Tolosa le invita a tomar parte en la discusión sobre “Aneurismas y malformaciones vasculares
intracraneales”, tema del Symposium neuroquirúrgico, que se celebrará en Mallorca del 12 al 15 de agosto próximos,
con motivo del IV Congreso de la Sociedad de Cirugía del Mediterráneo Latino

70

1957 (jul-8) / DV-316/1-277
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318, Barcelona              (copia mecanografiada)

Agradece la invitación para participar en el IV Congreso de la Sociedad de Cirugía del Mediterráneo Latino, que no
puede aceptar, por tener dedicadas las fechas de su celebración a una estancia en Alemania. Ruega traslade su
pesar al Dr. Tolosa, junto a sus saludos.

71

1957 (oct-3) / DV-316/1-804
Dr. Magín Font Solá, Director medico de IFESA-Carlo Erba, Rosellón 186, Barcelona  a  RVL (Ma)

Rafael Vara López y Barcelona. Una relación epistolar (1930-1960)
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Comunica que dispone de Chemicetina Succinato Erba (cloranfenicol levógiro), y que en caso de interesarle puede
remitirle muestras y referencias bibliográficas.

72

1958 (sf/junio) / DV-317/1-876
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)

Pone en su conocimiento que en la última Junta directiva se acordó que la Reunión Bianual de la Sociedad se
celebrase en Murcia en otoño del año en curso, así mismo reseña las tres ponencias a tratar en ella.

73

1958 (sf/agost) / DV-317/1-946
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)

Comunica que la Reunión Bianual a celebrar en Murcia ha sido fijada por la Junta directiva, a propuesta de su
organizador el Dr. Alberca, para los días 22 y 23 de noviembre próximos. Para la reunión ordinaria en Barcelona se
ha elegido el día 20 de diciembre. Los resúmenes de comunicaciones para ambas jornadas deben estar en ls
secretaría antes del 10 de noviembre.

74

1959 (abr-4) / DV-318/1-922
Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le ruega sea moderado con los honorarios de la intervención quirúrgica que ha practicado a la viuda de un magistrado,
vieja amiga suya, que le ha pedido su intercesión en esta petición.

75

1959 (abr-20) / DV-318/1-249
RVL (Ma)  a  Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona (copia mecanografiada)

Comunica que tendrá muy presentes sus deseos a la hora de redactar la minuta de la intervención quirúrgica de la
señora por la que se ha interesado.

76

1959 (agost-17) / DV-318/1-513
RVL (Ma)  a  Prof. Dr. Fernández Cruz, Barcelona (copia mecanografiada)

Recomienda a Don Ramón Velasco Alonso, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Valladolid, de probados
méritos y capacidades, que se va a presentar a las oposiciones a las cátedras de Patología General de Granada y
Santiago, de cuyo tribunal forma parte el prof. Cruz Hernández.

77

1959 (sept-5) / DV-318/1-554
RVL (Ma)  a  Dr. Julio Sánchez Lucas, Vía Layetana 174, Barcelona (copia mecanografiada)

Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Sanidad.

78

1959 (oct-1) / DV-318/1-1223
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)

(carta circular)

Comunica que la próxima reunión anual de la Sociedad tendrá lugar el mes de diciembre. Dados los diez años de su

José Manuel López Gómez
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fundación, se pretende darla un realce especial, con una sesión necrológica de homenaje a todos los socios
fallecidos, y de manera especial a su primer presidente el Dr. Barraquer Ferré, muerto recientemente.

79

1960 (ener-1) / DV-319/1-609
Dr. J.M. Espadaler Medina, Secretario Nacional de la Federación Mundial de Neurología, Miembro del Comité de
Redacción de World Neurology, Consejo de Ciento 318, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)

Informa sobre la creación de una revista, que va a ser el órgano oficial de la Federación Mundial de Neurología, titulada
World Neurology, dedicada a la neurología y ciencias afines; con carácter bimensual, su primer número está previsto
para julio del año en curso.. Describe sus futuros contenidos , y su objetivo de estrechar las relaciones entre todos
los neurólogos del mundo.

80

1960 (ener-9) / DV-319/1-620
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Supone que el Dr. Sixto Obrador, en su calidad de secretario de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, le habrá
comunicado ya los temas del próximo Congreso Mundial de Neurocirugía, que se celebrará el año venidero en
Washington. Como encargado de revisar las comunicaciones que se presenten a dicho congreso, le ruega las remita
antes del 1 de abril para su análisis.

81

1960 (ener-15) / DV-319/1-628
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le invita a participar en el X Curso para Postgraduados, que versará sobre “Recientes avances en neurocirugía”.
Ruega que participe en él, pudiendo elegir fecha a su conveniencia entre el 30 de mayo y el 4 de junio.

82

1960 (mar-12) / DV-319/1-116
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona (copia mecanografiada)

Se disculpa por el retraso en contestar su carta, y acepta participar en el X Curso de Postgraduados, con un tema
sobre “Quiste hidatídico de corazón”, con proyección de una película al respecto. Si es posible prefiere acudir un día
de primeros de junio.

83

1960 (abr-4) / DV-319/1-751
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Agradece su participación en el próximo Curso de Cirugía para Postgraduados que está organizando. Precisa detalles
del alojamiento y transporte a Barcelona. Se muestra de acuerdo con el tema elegido, y soliocita otro más.

84

1960 (abr-28) / DV-319/1-776
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que puede llegar cuando desee entre el 1 y el 4 de junio. Propone añadir al tema de hidatidosis del corazón
otro sobre su experiencia en traumatismos de cráneo.

85

1960 (may-5) / DV-319/1-223
RVL (Ma)  a  Dr. J. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona       (copia mecanografiada)

Rafael Vara López y Barcelona. Una relación epistolar (1930-1960)
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En contestación a las cartas de 14 y 28 de abril, escoge el día 30 de mayo para dar su conferencia en Barcelona,
y el tema “Aspectos fisiopatológicos y técnicos que benefician la actual cirugía cerebral”, a la que se podría añadir
la proyección de un apelícula sobre quiste hidatídico del corazón.

86

1960 (jun-7) / DV-319/1-283
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona        (copia mecanografiada)

Agradece todas las atenciones recibidas durante su estancia en Barcelona, gratitud que también testimonian sus
colaboradores.

87

1960 (feb-15) / DV-319/1-660
F. Arasa, director de Folía Clínica Internacional, Redacción Editorial Glarma, Muntaner 303 1° 1, Barcelona  a  RVL
(Ma)
Le invita a formar parte del Cosejo Editorial de la revista Folía Clínica Internacional, que se amplía en 4 miembros, y
le expone los planes de expansión de la publicación, para los que solicita colaboración.

88

1960 (may-10) / DV-319/1-805
Dr. José M. Santa Olalla, Rambla del Prat 10, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le agradece el envió de unas radiografías de su hermana. Recuerda su vieja amistad con él y con Pedro Avellanosa,
en los años comunes en Burgos.

89

1960 (may-16) / DV-319/1-816
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le envía el manuscrito de un artículo sobre compresión medular por displasia fibrosa que afectaba a la columna
vertebral, con el ruego de su publicación en la revista de Cirugía, Ginecología y Urología.

90

1960 (may-20) / DV-319/1-267
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona (copia mecanografiada)

Acusa recibo de su artículo sobre “Compresión medular por osteopatía fibrolipoidea”. Indica que ha sido remitido al
Dr. Rodríguez de Mata, redactor-jefe de Cirugía, Ginecología y Urología (Organo de la Asociación Española de
Cirujanos), para su publicación.

91

1960 (jun-23) / DV-319/1-315
RVL (Ma)  a  D. Manuel Aznar, Director de La Vanguardia, Barcelona (copia mecanografiada)

Con motivo de la muerte de su maestro el prof. León Cardenal, le ruega que permita la publicación en su periódico
de un artículo necrológico que ha redactado.

92

1960 (jul-3) / DV-319/1-344
RVL (Ma)  a  D. Manuel Aznar, Director de La Vanguardia, Barcelona    (copia mecanografiada)

Le agradece la publicación en su diario de las cuartillas que le remitió en homenaje al Dr. Cardenal.

José Manuel López Gómez
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93

1960 (julio) / DV-319/1-857
Isabel T. de Cardenal, Madrid  a  RVL (Ma)
La viuda del Dr. León Cardenal le agradece en nombre propio y en de sus hijos el artículo necrológico que ha escrito
en La Vanguardia.

94

1960 (agost-1) / DV-319/1-413
RVL (Ma)  a  Dr. Rodríguez Arias, Vía Layetana 31, Barcelona   (copia ecanografiada)

Ante la imposibilidad de asistir al Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-Vascular,  que se celebrará en
septiembre, por encontrarse en Londres, le ruega tenga la amabilidad de enviarle el Libro de Actas, previa remisión
de su importe.

95

1960 (oct-7) / DV-319/1-992
Dr. Tomás Alonso, Secretario-Tesorero de la Delegación Española de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-
Vascular, Avda. Generalísimo Franco 580, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le recuerda que tiene pendientes de pago las cuotas de la Sociedad correspondientes a los años 1958, 1959 y
1960. La cuota anual a partir del año en curso ascenderá a 1.000 ptas. anuales, lo que dará derecho a recibir las
publicaciones de la Sociedad.

96

1960 (oct-13) / DV-319/1-992
Dr. Tomás Alonso, Secretario-Tesorero de la delegación Española de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-Vascular,
Avda. Generalísimo Franco 580, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acusa recibo de las cuotas correspondientes a los años 1958, 1959 y 1960.

97

1960 (oct-14) / DV-319/1-462
RVL (Ma)  a  Dr. A. Pedro Pons, Mallorca 293, Barcelona        (copia mecanografiada)

Le ruega el envío de un ejemplar de su discurso de apertura de curso, sobre el que ha leído algunas reseñas en la
prensa, encontrando coincidencias con lo que él expuso en una reunión con estudiantes celebrada en el Valle de los
Caídos, acerca de los problemas de la enseñanza.

98

1960 (oct-20) / DV-319/1-1004
Dr. José M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)

(carta circular)

Le comunica que la próxima reunión anual de la Sociedad se celebrará el 17 de diciembre. A efectos de organización
los resúmenes de comunicaciones deberán obrar en la secretaría antes del 10 de noviembre.

99

1960 (dic-29) / DV-319/1-1115
Dr. A. Sitges, Secretario de la Asociación de Cirugía de Barcelona, Muntaner 436, Barcelona  a  RVL (Ma)
Por indicación del prof. Piulachs le invita a asistir a las Jornadas Conmemorativas del 200 aniversario de la fundación
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, que se celebrarán el 3 y 4 de febrero próximos. Podría intervenir en un
coloquio sobre la “Formación del Cirujano”, en unión con lo prof. Pedro Pons y Ramón Sarró.

Rafael Vara López y Barcelona. Una relación epistolar (1930-1960)
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100

1960 (dic-29) / DV-319/1-1116
Dr. J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)

Le comunica los acuerdos adoptados en la última asamblea de la Sociedad.

José Manuel López Gómez
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LA GUERRA DE 1936-1939, LA MEDICINA I L’EXILI

CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Anàlisi de les diverses fases de l’exili mèdic català provocat per la guerra civil.
Primera fase de 1936, amb dos grups: passats als «nacionals» i restats neutres amb exili
llarg.  El gran exili de 1939. Diversos grups: el majoritari a França, amb centre posterior a
Tolosa. L’exili anglès, més selectiu. Exiliats a Rússia, més ideològic. El desplaçament
americà, amb la massa més important a Mèxic; més desenvolupament científic als USA;
el focus de Veneçuela amb un nou Institut de Fisiologia; aspectes més puntuals: Argen-
tina, Colombia, Bolivia, Panamà, altres. Valoració d’alguns aspectos positius i negatius.
Referència a algunes de les personalitats més destacades

Paraules clau: Guerra civil i exili mèdic. Exili a Mèxic. Exili a França. Exili a Inglaterra; Exili a Rússia; Exili als Estats

Units. Exili a Veneçuela.

RESUMEN: Análisis de las diversas fases del exilio médico catalán provocado por la
guerra civil. Primera fase de 1936, con dos grupos: pasados a los «nacionales» y los
neutrales con exilio más largo.  El gran exilio de 1939. Diversos grupos: el mayoritario en
Francia, con centro posterior en Toulouse. El exilio inglés, mas selectivo. Exiliados en
Rusia, mas ideológico. El desplazamiento americano, con el grupo mas importante en
México; mayor actividad científica en Estados Unidos; el foco de Venezuela con un nuevo
Instituto de Fisiología; aspectos mas puntuales: Argentina, Colombia, Bolivia, Panamá,
otros. Valoración de algunos aspectos positivos i negativos.  Referencia a algunas de les
personalidades mas destacadas.

Palabras clave: Guerra civil y exilio médico. Exilio en México. Exilio en Francia. Exilio en Inglaterra; Exilio en Rusia;

Exilio en Estados Unidos. Exilio en Venezuela.

*

La guerra civil va tenir conseqüències importants per a la nostra medicina, la medicina
catalana, algunes bastant específiques, moltes negatives i alguna positiva. Ho analitzarem
dins d’un marc ampli.
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Un primer exili va ser el del mateix any 1936, quan va començar la guerra i alguna gent
de dretes (ho diem així de manera general per entendre’ns ràpidament, però el tema era
molt més complicat) es va passar a l’altre banda, com van poder, perquè creien, sovint
amb certesa que la seva vida perillava. La llista de metges morts en la repressió interna,
molt incontrolada, va ser de gairebé un centenar. Al Congrés d’Història de la Medicina
Catalana de Berga, de 2008, s’hi va presentar una extensa documentació. Van fugir
principalment per la via de França o d’Itàlia. Alguns van tornar a la banda “nacional” i
altres van romandre fora del país, fins i tot alguns van quedar-s’hi molt anys. Altres van
procurar que no se sabés massa què havien fet.

a) al servei dels “nacionals” Entre els metges catalans que van estar al servei del govern de
Burgos, alguns eren molt destacats. Així professors de la universitat com Ferran Casadesús,
catedràtic d’ORL, que s’incorporà a la universitat de Sevilla, o Àngel Ferrer i Cajigal, que
passà directament a Burgos. També Joan Puig-Sureda. Altres tenien una etapa italiana
més visible, com Salvador Gil-Vernet, o Manuel Taure, també Jaume Peyrí, menys visible. El
llistat de metges menys coneguts aleshores, que es van passar, podria ser interessant.

b) els qui van restar més neutres. Entre els que van marxar relativament aviat, però no
van tornar després de la guerra, o ho van fer amb un temps intermedi de molts anys, hi ha
Lluís Sayé, Joan Cuatrecasas i altres. Aquests ja són doncs clarament, exiliats
antifranquistes. En altres aquest exili ve matisat perquè ja estaven fora el 1936, per
causa del seu treball o estudis, i tampoc van tornar. Així alguns membres de l’Institut de
Fisiologia, molt joves, com Jordi Folch i Pi, o Jaume Raventós i Pijoan. També, en un pla
més consolidat, Francesc Duran Reynals, i encara el jove Jordi Casals i Ariet.

Després ve el gran exili, el de 1939, quan la desfeta obliga a moltes persones, de tots els
nivells, a marxar, a fugir amb el fred i la neu dels mesos de gener i febrer, a passar, com
podien, la frontera francesa. Des dels presidents de la República, la Generalitat i del
Govern, a centenars de milers de persones, homes i dones, vells i nens. El seu primer
destí fou en molts casos un camp de concentració. Hi ha prou relats d’aquest fet. Entre
ells hi havia també molts metges i sanitaris (infermeres, llevadores, alguns farmacèutics...).
Entre aquesta gran massa de sanitaris, bastant ràpidament es van poder destriar diver-
sos grups, que bàsicament són dos: els que es quedaren a Europa i els que van anar a
Amèrica.

El grup europeu queda definit d’una banda pels qui van tornar aviat, més o menys
enganyats o volent estar amb la família, i que foren tots ells durament repressaliats. Fou
un exili curt, però cruel en les conseqüències. Dels qui es van quedar a fora, la majoria
restaren a França, i uns pocs passaren a altres països, principalment la Gran Bretanya i
la Unió Soviètica: Anglaterra i Rússia per a simplificar.
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La guerra de 1936-1939, la medicina i l’exili

El grup de França. El gran nucli, i el que s’ho va passar pitjor, va ser el dels que restaren
França. L’acollida fou molt diversa, segons la personalitat i idees dels “acollidors”. Molts
van estar anys a França i després van anar tornant, més quan ja era acabada la guerra
mundial i la repressió aquí s’havia alleugerit. Van haver de fer una vida gris. Uns exemples
poden ser els de Xavier Serrano, que havia estar líder del Clínic el 1936, de visió anar-
quista; o de Francesc Blàvia, regidor a Lleida, i desterrat, que va obrir consulta a Barce-
lona, al carrer de París; i el de José Antonio Abellán Serrano, que visitava al carrer de
Borrell, i es va poder col·locar, per vincles familiars, com a metge de La Vanguardia. I així
molts van quedar enfosquits, i alguns tímidament contactaven amb algun grup clandestí
d’oposició. Tenien esperança, però les coses no reexien.

El centre de Tolosa. Entre els que van estar més temps a França, o no van tornar a viure
aquí, els més es van quedar al sud i Tolosa va ser la gran ciutat de l’acollida de l’exili,
potser més de gent de la CNT que de la medicina. Però hi havia la figura “paternal” de
Camille Soula, catedràtic de Fisiologia, resistent, amic personal de Vincent Auriol, que
seria president de la República francesa. I el grup tolosà que ja col·laborava amb la
revista “La Medicina Catalana” de Leandre Cervera i amb les Monografies Mèdiques,
dirigides per Jaume Aiguader. Entre ells el doctor Ducuing, que portà un centre
anticancerós, del carrer Varsòvia, que després es convertí en el mític Hospital Varsòvia.
Allí el 7 de setembre de 1950, es va fer una gran “agafada”, recollida de persones
d’esquerra que van ser dispersades, algunes traslladades a Alger. Un centre sanitari,
amb una estructura pròpia, amb una revista científica, era al mateix temps un lloc de
reunió d’exiliats, i —en la visió de les autoritats— un lloc de conspiració. Ferran Sànchez
i Agustí ens ho ha aclarit. A Tolosa es va quedar Jesús Bellido, número dos de l’Institut de
Fisiologia (IF).

També hi hagué molts catalans a la zona del Llenguadoc, potser més a Montpeller, que
tenia una bona tradició mèdica i a Carcassona. Van restar-hi uns anys, alguns van tornar,
com Nicolau Batestini i Galup, que estava a Montpeller. També Joaquim Trias restà un
temps a Carcassona treballant sota la capa protectora del doctor Delteil. Altres es van
quedar.

L’exili anglès. A més de França hi hagué dos grups geogràfics d’exili a Europa que cal
recordar, l’anglès i el rús.  Aquest grup anglès fou molt particular, Va ser de relativament
poques persones, que van tenir un paper rellevant. Els anglesos sembla que triaven, els
qui tenien formació i experiència i els podien servir més. Si més no aquest fou el resultat
final. Entre les personalitats mèdiques emigrades a les Illes Britàniques cal recordar
quatre noms: Josep Trueta, Jaume Raventós, Pere Gabarró i Frederic Duran Jordà. Cap
d’ells treballà a Londres i Manchester fou realment la ciutat d’acollida.
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El més conegut era Josep Trueta, que fou professor a Oxford, i contribuí àmpliament al
progrés mèdic, amb l’aplicació extensiva de la cura oclusiva de les grans ferides de les
extremitats, i amb els estudis sobre la fisiopatologia de la síndrome de compressió, el
“crush syndrome”, i les alteracions de la circulació en el ronyó. Frederic Duran Jordà

havia estat l’organitzador més actiu dels serveis de transfusió per la guerra, la seva
aportació social i científica fou important. Després a Manchester va quedar obscurit.
Pere Gabarró, un dels iniciadors de la cirurgia reconstructiva i estètica aquí, va introduir
una tècnica d’empelts de la pell, en forma de tauler d’escacs “o de segells de correus”,
que facilitava una epitelització més ràpida, en grans ferits o cremats. Va tornar al cap de
molts anys i, com gairebé a tots, no se li va fer gaire cas. Trueta i Gabarró, van participar
en els primers congressos d’Història de la Medicina Catalana. Jaume Raventós i Pijoan,
deixeble joveníssim de l’Institut de Fisiologia, estava especialitzant-se a Edimburg, al
costat de A. Clarke, quan esclatà la guerra. Es va quedar i després treballà amb la
indústria química-farmacèutica, en el camp de l’anestèsia a Manchester. Fou un dels
introductors dels anestèsics fluorats, directament el fluotà, que va disminuir molt el risc
de l’anestèsia general. Només va tornar alguna vegada de visita al cap de molts anys.

L’exili rus. Va ser de poques persones, més per raons ideològiques que professionals.
Allà van anar també metges de la resta de l’estat, com José Laín, o Alejandro Planelles.
Entre els catalans el més conegut fou Josep Bonifaci i Mora, que fou metge d’alguns
membres del Comitè Central del PCE. Al final, retirat i amb molts anys, va tornar.

L’exili americà. El segon gran grup va se el de l’exili americà, i té un significat fins a cert
punt diferent. Caldria diferenciar-ne diversos aspectes, si més no geogràfics. El gran exili
mexicà, per l’acollida del president Lázaro Cárdenas, i els metges repartits en altres
països, més d’acord amb les seves coneixences prèvies, o amb alguna circumstància
particular.

El gran exili mexicà. Ve afavorit per la idea del president de la República de Mèxic, el
general Lázaro Cárdenas, d’acollir els espanyols que havien hagut de marxar del seu
país. Entre ells hi havia molts catalans. Va ser numèricament molt important, i a més
d’un bon nivell científic i assistencial, contribuint de manera clara a la millora del nivell
científic de la medicina de Mèxic i de la qualitat assistencial i sanitària. Mèxic ja era un
dels països amb més nivell mèdic entre els hispanomericans, però la contribució dels
espanyols, entre ells els catalans, fou molt important. El primer que cal destacar és
l’esperit de l’acollida, després la tasca que es va fer. Recordem que Mèxic va mantenir el
reconeixement del règim de la República fins que es va acabar la dictadura aquí.

El tema ha estat bastant estudiat, però sempre queden coses poc conegudes. Aquí hem
de recordar la tesi, magnífica i molt important, d’Antoni Puche i Manaut, presentada l’any
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1994, i lamentablement inèdita. També hi ha molts altres treballs, aquí i a Mèxic. Igualment
s’ha de tenir present la molt bona i extensa monografia, de gairebé mil pàgines, que
sobre l’exili ha fet el doctor Francisco Guerra, ell mateix un il·lustre exiliat durant molts
anys.

Potser el més destacat en conjunt, és el desembarcament d’una part important dels
membres de l’Institut de Fisiologia (IF), que van acabar ensenyant aquesta matèria bàsica,
des del punt de vista d’una escola que havia estat de primer nivell. Recordem alguns
noms destacats:

Josep Puche, que comença la tasca amb August Pi-Sunyer, i després fou catedràtic i
rector de València i personalitat important en la sanitat de guerra, en l’aspecte
organitzatiu. Va crear escola a Mèxic, i fins i tot un president de l’Academia Nacional de
Medicina de México, el doctor Hugo Aréchiga, en fou deixeble directe.

Albert Folch i Pi, potser el científic català que ha fet més tasca per la traducció d’obres
mèdiques, en aquest cas de l’anglès al castellà, per medi de l’Editorial Interamericana.
També fou professor de Fisiologia i de Terapèutica.

Els fills d’August Pi-Sunyer, Jaume i Cèsar Pi-Sunyer Bayo, van arribar aviat a Mèxic.
Jaume va voler continuar la tasca de recerca, a un nivell molt alt, i no la va poder organitzar.
Una mica decebut, i amb una oferta de la indústria farmacèutica americana, va passar
cap a meitat de la dècada dels quaranta als Estats Units, residint a New-York, on es va
arrelar, i ha continuat el seu fill Xavier Pi-Sunyer i Díaz, autoritat en el camp de la diabetis
i l’obesitat i professor de la universitat de Columbia.

Jaume Pi-Sunyer i Bayo crec que és la persona que va ser més perjudicat per causa de la
guerra en l’evolució d’una carrera científica que era molt brillant i amb un futur molt
obert. Va venir el 1970 al I Congrés d’Història de la Medicina Catalana.

Cèsar en canvi, de formació farmacèutica, i amb un bon aprenentatge a l’Alemanya de
començament dels trenta, va optar per desenvolupar una indústria farmacèutica pròpia,
tasca de la que se’n va sortir molt bé. Només va tornar a Catalunya al cap de molts anys,
però morí a Mèxic, on tenia els fills.

Un altre membre de l’IF era Rossend Carrasco i Formiguera, que va estar alguns anys a
Mèxic, i fou professor de la Universitat de Puebla. Quan vaig estar-hi, fa alguns anys,
encara recordaven la seva eficàcia com a professor i les seves pujades al Popocatépelt,
el volcà veí de la ciutat. Després va passar a Caracas, al costat del mestre, i finalment va
venir a Barcelona, on va morir, no gaire lluny dels cent anys.

La guerra de 1936-1939, la medicina i l’exili
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La nòmina de personalitats catalanes que van fer una tasca important pel
desenvolupament de la medicina a Mèxic, sigui científic o més assistencial, és llarga.
Puche en recull un llistat extens, amb un estudi molt acurat de cada cas. Entre tots
potser caldria fer esment de Pelai Vilar i Canales, oto-rino, que va fer una tasca important
a Guadalajara, i altres ciutats. Un fill seu, Pelai Vilar i Puig, nascut el 1937 a Barcelona, va
ser president de l’Academia Nacional de Medicina de México.

El segon focus americà: Veneçuela. Allà va anar a parar, després d’una breu estada a
França, August Pi-Sunyer, el cap de l’IF. Va tenir una molt bona acollida per part del
govern, i del seu ministre d’educació el Dr. Eduardo Tejera. Li van facilitar la formació
d’una escola de Fisiologia, que es va dir “Instituto de Medicina Experimental”. De fet és
el segon IF que va crear. Va tenir mitjans. Quan arribà tenia seixanta anys justos, i encara
va poder fer una bona tasca. Quan el cop d’estat militar de 1953, quan alguns dels seus
col·laboradors van ser empresonats o “aventados al exilio”, l’obra ja estava consolidada.

Entre aquests deixebles que van fer obra útil cal recordar a Humberto Garcia Arocha i
Marcelo Granier-Doyeux. Van refer una publicació, important en el seu medi. També van
anar a raure a Veneçuela, deixebles directes de l’IF de Barcelona, com Bofill o Benaiges.
Encara més tard hi arribà, després de l’etapa de Mèxic, Rossend Carrasco.

Veneçuela va tenir en gran consideració la tasca que va fer Pi. Fou condecorat pel propi
president de la República, Rómulo Betancourt, i quan es va fer el centenari del seu
naixement, el 1979, Veneçuela va fer una emissió especial d’un segell de correus dedicat
a August Pi-Sunyer. Recordem que August Pi-Sunyer, juntament amb Jaume Ferran, són
els únics catalans que consten en els llistats alliberats fins el 1953, de les propostes pel
premi Nobel de Medicina, i que Pi fou l’únic que va tenir valoració positiva en el primer
filtre. Això fou en els anys 1947 i 1948 i fou presentat per professors de Caracas.

Exiliats en altres països. Estats Units, el país de més nivell científic, acollí alguns metges
catalans, en circumstàncies diferents. El més conegut Francesc Duran Reynals, no era
de fet un exiliat. Ja feia anys que estava als USA, a l’Institut Rockefeller, fent recerca
bàsica principalment sobre l’origen víric del càncer. Està ben documentat que tenia
preparat el seu retorn a Catalunya l’any 1936, quan la guerra va fer que retirés la lletra de
comiat que ja havia adreçat a la seva institució. Ja es va quedar per sempre més als
Estats Units, on en una altra universitat treballà vint anys més, fins a la seva mort el 1959.

Dues persones que van arribar també molt joves als USA, més o menys amb vint-i-cinc
anys, per a formar-se en la recerca, ja s’hi van quedar per tota la vida. Són Jordi Folch i Pi,

que feu tasca de primer ordre en el camp de la bioquímica del sistema nerviós, i Jordi

Casals i Ariet, especialista en microbiologia.
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Altres països de Sudamèrica. Queda l‘obra d’altres persones destacades, que van fer
un bon treball a diversos països de Sudamèrica.
A l’Argentina va fer una tasca important en el camp de la tuberculosi, el doctor Lluís Sayé

i Sempere. També va treballar a Montevideo, i feia una consulta alternant viatges pel riu
de la Plata. Va deixar molt bona fama a Buenos Aires, com a autoritat mundial en el
tractament de la tuberculosi. Al cap de molts anys encara el recordaven. Quan va tornar,
amb vint anys d’exili, li van fer poc cas i a la facultat li van permetre continuar un temps
al cap de l’Obra Antituberculosa, que ell havia establert amb molta eficàcia, en els anys
previs de l’estreptomicina. Fou vicepresident de l’Acadèmia de Medicina.

Igualment a Buenos Aires va estar Joan Cuatrecasas i Arumí, que aquí fou catedràtic de
Patologia Mèdica i tenia una obra relativament dispersa. Va tornar ja a la dècada dels
vuitanta i al cap d’un parell d’anys anà altra vegada a l’Argentina.

També a l’Argentina va estar un temps el doctor Joaquim Trias i Pujol, professor de
cirurgia a la universitat de Mendoza. Havia estat a Carcassona, algun temps a Andorra, i
quan tornà a Barcelona, es va trobar amb el mateix buit que els altres. A més patí la
repressió policial directa durant algun temps.

El doctor Santiago Pi Sunyer, germà d’August, catedràtic de Fisiologia a Saragossa, sots-
secretari d’Educació en un govern de la República. Va estar uns anys com a professor de
Fisiologia a Cochabamba, Bolívia, i després a la nova Facultat de Medicina de Panamà,
fins que tornà, just abans de fer els setanta anys. Se’l va rehabilitar sobre el paper, com
en el cas de Joaquim Trías, però la facultat va fer un paper d’estrassa no volent-lo altra
vegada en el seu professorat. A la universitat Autònoma de Madrid va participar en
alguns temes d’organització de la nova universitat, el que ara en diríem d’educació
mèdica.

Finalment cal recordar el pas a Colòmbia del doctor Antoni Trias Pujol, catedràtic de
cirurgia, un dels motors de la facultat de medicina de l’Autònoma, que va desenvolupar
la seva tasca a Bogotà, on també feu una certa escola.

A tall de resum esquemàtic podem fer aquest quadre:

El primer exili de 1936 (començament de la guerra).
Els que van amb els “nacionals” (Burgos)
Els qui es queden fora

La guerra de 1936-1939, la medicina i l’exili
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El gran exili de 1939 (final de la guerra).
Els exiliats a Europa

El gran grup: França. Tolosa, Montpeller
L’exili selectiu: Anglaterra
L’exili ideològic: Rússia

Els exiliats d’Amèrica
El gran grup. Mèxic
L’Institut de Veneçuela
El grup d’Estats Units, la recerca
Argentina
Bolívia – Panamà
Colòmbia

BALANÇ DE L’EXILI MÈDIC CATALÀ:

Aspectes positius:

Per Catalunya. Donà més difusió a bona part del que es feia aquí. Contribuí a la
internacionalització, ni que fos forçada, de la ciència catalana. En aquest sentit en són
els punts més importants l’estada de Trueta a Oxford i la creació de l’Instituto de Medicina
Experimental de Caracas, tasca reconeguda amb el segell d’homenatge de Venezuela
quan el centenari del naixement d’August Pi-Sunyer. De la seva estada en aquest país
en va quedar la proposta, amb valoració inicial positiva, pel premi Nobel de Medicina.

Per Mèxic. La tasca més difusa d’ensenyament i de millora de molts aspectes de la
medicina a Mèxic. En aquest sentit l’obra fou conjunta amb la d’altres exiliats republicans
de la resta de l’Estat. El reconeixement de les institucions mexicanes a l’aportació dels
exiliats espanyols ha estat ben palesa. També la creació de vincles i de relacions més o
menys continuades.

Aspectes negatius:

Són molt més grans. Molt més greus en el camp de la recerca científica, que en el de
l’assistència.

L’assassinat de l’Institut de Fisiologia. Es va escapçar totalment la institució científica
més important que hi havia hagut fins aleshores a Catalunya, l’Institut de Fisiologia. Ja
hem vist com els seus membres foren forçats a l’exili. De la dotzena de persones més
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destacades de l’IF, només en van quedar dos a l’interior i foren durament sancionats,
privats de tota tasca assistencial i de recerca, i s’hagueren de refugiar en altres feines
(traducció de llibres...).

A més hi ha la ferida pel català científic. A començaments de segle XX, el 1901, no hi
havia pràcticament publicacions mèdiques en català. Avui la situació de fet no és pas
massa diferent. Però cal conèixer que a partir de 1913 es van publicar els Treballs de la
Societat de Biologia, pràcticament tots en català, recollint la tasca científica de les
institucions locals, principalment la càtedra de Fisiologia que portaria aviat August Pi
Sunyer, i el Laboratori Municipal, que dirigia Ramon Turró. Després, en temps de la
República, sorgí la revista “La Medicina Catalana, portantveu d’Occitània Mèdica”. Tot
això es va acabar per la via dràstica de la mort de les institucions i les revistes, a causa de
la guerra perduda. Ja teníem una tradició de gairebé cinc-cents treballs científics publicats
en català. També es catalanitzaren altres publicacions, com els Annals de les dues
Acadèmies, la Reial Acadèmia de Medicina i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Tot
s’anorreà i al cap dels anys els metges catalans hem deixat de saber escriure en català,
si més no amb un mínim de correcció ortogràfica. La recuperació ha estat molt difícil.

Es van acabar els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que des del
1936 no es van tornar a reunir fins el 1976, ambdues vegades a Perpinyà.

L’afebliment de les relacions amb Occitània. Pi tenia la intenció, cap el 1922, de fer una
revista de Fisiologia catalano-occitana, amb el recolzament de Camille Soula, el professor
de Tolosa. La primera dictadura, de Primo, ho frenà. Després en temps de la República
la idea es reconduí, i sorgí “La Medicina Catalana. Portantveu d’Occitània Mèdica”, que
dirigia Leandre Cervera, membre destacat de l’Institut. Després de l’últim número, el 59,
de finals de 1938, el projecte quedà soterrat. Ara només hi ha dues seccions de “Medi-
cina d’Occitània”, a les revistes “Gimbernat” i “Revista de la Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya”.

En canvi també cal dir que en l’aspecte estrictament assistencial, les dificultats van venir
més de la situació de postguerra, i de la pròpia guerra mundial, que no pas de la mateixa
medicina. Els hospitals tenien un finançament molt difícil. Molts malalts passaven sovint
fred i gana. Però van restar prou metges al país (una bona part dels metges de més pes
social i assistencial solien ser gent considerada d’ordre), com perquè la realitat clínica
no decaigués al mateix nivell que havia decaigut la nostra producció científica. Sí que hi
hagué un aïllament del règim que dificultà l’arribada de moltes coses, dels medicaments
a les revistes científiques, però això fou més conseqüència directa de la guerra i post-
guerra, amb la seva repressió, que no pas de l’exili.

La guerra de 1936-1939, la medicina i l’exili



170 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 161-170, ISSN: 0213-0718

De l’exili a la represa: un balanç
L’exili després de la guerra, el de 1939, va ser un episodi prou llarg en el temps perquè,
des del punt de vista de la medicina, s’acabés per sí sol, per la força dels anys. Des d’un
punt de vista personal la durada fou variable, però pràcticament cap va poder refer la
seva vida aquí. El tall fou massa profund.

El país va quedar malmès, principalment la recerca, que en molts aspectes quedà
anorreada: recerca bàsica de laboratori, publicacions en català. La ciència bàsica i la
llengua en van ser les principals perjudicades. Després hi ha una represa, però aquesta
ja va per altres camins. Al cap dels anys la medicina, tant des del punt de vista assistencial
com científic, ha canviat. I les estructures, tot i que semblin estables, també han variat
molt. I en tot cas no és per l’acció dels qui estaven a fora.

Entre l’exili i la represa —que no és pas el mateix que la continuïtat a dins— no hi ha
continuïtat. Podem comparar-ho al cas del nét que neix quan l’avi ja s’ha mort: en sent
parlar, en pot tenir records de família, però no l’ha arribat a conèixer. I el que vingui
després serà nou.

Jacint Corbella i Corbella
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L’INSTITUT FRANÇAIS I LES DISCIPLINES SANITÀRIES: EL CERCLE
MÈDIC DE L’“INSTITUT FRANÇAIS DE BARCELONE” DURANT EL
FRANQUISME I SOTA LA DIRECCIÓ DE PIERRE DEFFONTAINES,

1939-1964

XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc

RESUM: Durant el franquisme el món mèdic català  mantingué els lligams amb França a
través de l’Institut Français de Barcelona, dirigit pel geògraf Pierre Deffontaines (1939-
1964);  enquadrà els lligams culturals en els anomenats Cercles. Els metges catalans,
organitzats en el Cercle médical,  es beneficiaren dels contactes, de les conferències, de
la biblioteca i hemeroteca i de les  borses d’estudi que gestionava l’institut Français.

Paraules clau: Institut Français de Barcelona. Cercle médical. Pierre Deffontaines. Intercanvis culturals franco-

catalans.

RESUMEN: Durante el franquismo, el mundo médico catalán mantuvo los puentes con
Francia a través del Institut Français de Barcelona, dirigido por el geógrafo Pierre
Deffontaines (1939-1964); encuadró los contactos culturales en los denominados
Círculos. Los médicos catalanes, encuadrados en el “Cercle médical”, se beneficiaron
de los contactos, de las conferencias, de la biblioteca y hemeroteca y de las becas de
estudio que gestionaba l’Institut Français.

Palabras clave: Instituto Français de Barcelona. Cercle médical. Pierre Deffontaines. Intercanvios culturales franco-
catalans.

*

1. OBJECTIU

L’objectiu de l’article és aproximar-se a la influència francesa en el terreny científic, i
més concretament en el terreny mèdic i de la salut, a Catalunya durant el període del
franquisme.

La transmissió de coneixements sanitaris entre les dues bandes dels Pirineus tingué en
l’Institut Français de Barcelona -institució cultural oficial constituïda com una sucursal
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de la Universitat de Toulouse l’any 1923 - un agent promotor que marcà tota la vida
cultural de Barcelona i Catalunya a través de l’ajut que prestà a la cultura catalana, i que
li fou reconegut l’any 1991 amb la Creu de Sant Jordi :

“En reconeixement de la seva tasca d’apropament de les cultures francesa i catalana,
que es reflecteix en les seves continuades activitats culturals, per la seva tasca de suport
i difusió de la realitat cultural de Catalunya en temps adversos”: denominacions que ha
rebut l’Institut en els “temps adversos” com diu el diploma de la Creu de Sant Jordi:
“illa”, “oasi”, “finestra” en definitiva un lloc aparentment aïllat però que servia per poder
trencar el dirigisme i la persecució cultural que vivia Catalunya, i també a través dels
múltiples homenatges al seu director Pierre Deffontaines durant la seva estada a
Barcelona (1939-1964) i posteriorment. Un reconeixement que l’any 2008 era renovat.

En aquest article volem presentar les diferents iniciatives, a l’hora que veure els diferents
aspectes a tenir en consideració per tal d’avaluar l’impacte real de l’influència cultural
francesa,  que des de l’Institut Français de Barcelona s’impulsaren per tal de promoure
aquest intercanvi cultural i científic, el grau del qual i llur resultat o impacte està per
avaluar encara avui malgrat que un gran nombre de persones es beneficiaren de tals
iniciatives com d’una àmplia xarxa francesa que tocava els àmbits de l’educació (Lycée
Français, Escoles franceses Ferdinand de Lesseps), esportiu: (Club Hispano-Francès,
nascut com un cercle més de l’IFB);  i, perquè no, religiós (la Chapelle Française).

En efecte, foren vàries les disciplines sanitàries que trobaren en l’Institut Français de
Barcelona un indret on podien manifestar-se lliurement: primer la Medicina i la Farmàcia,
en els anys 40, i posteriorment la Psicologia, a partir dels 50 amb la Psicologia i la
Psicologia infantil; un lloc de trobada on poder discutir lliurement com recorda Moisès
Broggi en les seves memòries: “alguns portaven una vida cultural activa, això es feia
d’una forma mig amagada i clandestina i a vegades amb el suport d’institucions foranes
com l’Institut Francès. Entre ells recordo els germans Oriol Anguera, Josep i Antoni;
Josep Estellés; els Folch; Els Casanelles; en Rodríguez Arias; en Valero; etc. Amb ells
formà el Cercle Turró, que es reunia moltes vegades a l’Institut Francès del carrer de
Corts, on eren molt ben acollits pel seu director Pierre Deffontaines”(1) . L’Institut
Français veia així acomplir-se en aquest camp la seva missió de propaganda francesa;
una acció de propaganda que rebé el suport de les mateixes institucions acadèmiques
del nostre país, facultats, i d’altres institucions mèdiques així com de nombrosos metges,
farmacèutics, etc. que es beneficiaren de l’ajut i intermediació de l’Institut Français, i
especialment del seu director Pierre Deffontaines, per tal de no perdre el tren de la
modernitat, i recuperar els lligams que s’havien establert entre els dos països, per part
també de molts metges catalans exiliats cosa que, com en molts altres camps científics,
havien de malmetre el nivell del món mèdic català. –podríem trobar una àmplia literatura
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que ens posi al corrent dels contactes entre les dues bandes dels Pirineus abans de
l’esclat de la Guerra civil Per aquesta raó trobem, entre els participants, els degans de
les facultats de medicina i de farmàcia de Barcelona interessats a recuperar els contactes
privilegiats que es tenien amb França abans de la Guerra Civil.

El món universitari també fou conquerit ja que els joves estudiants trobaren, en l’IFB, un
bon complement gràcies a la seva biblioteca i hemeroteca i, molt especialment, a les
beques d’ampliació d’estudis atorgades pel govern de França, juntament amb els cursos
de francès una de les principals activitats del centre, i la promoció cultural.

El pes de la cultura francesa a casa nostra era encara molt viu en aquells anys del
franquisme. malgrat algunes reaccions antifranceses viscerals, algunes de les quals
vingueren de la mateixa universitat, a més de la censura que sempre podia actuar; i de la
competència, cada cop més gran, del món anglosaxó: especialment nord-americana pel
camp sanitari. L’aïllament a que fou sotmesa tota la societat catalana fou superat amb
imaginació i una forta voluntat per part del món cultural català subsistent a la guerra que
trobà en el director del Institut Français de Barcelona, Pierre Deffontaines, un  impulsor
dels Cercles, un aliat a més d’un promotor amb experiència, com ho fou, per exemple, en el
camp de la geografia al “introduir”, a casa nostra, la geografia humana de Jean Bruhnes del
qual n’era un “adepte” i divulgador: una mostra de la seva activitat són les càtedres de
geografia que fundà al Brasil i al Canadà abans i després de la Segona Guerra Mundial– i
els estudis que dedicà a Catalunya, a les Illes Balears, a la Mediterrània, etc.

2. PIERRE DEFFONTAINES (LIMOGES 1894-PARIS 1978) I L’INSTITUT FRANÇAIS DE
BARCELONA:

L’Institut Français de Barcelona, en especial durant els anys de direcció del geògraf
Pierre Deffontaines (1939-1964), assumí un importantíssim rol de canalitzador de les
novetats científiques produïdes a França a casa nostra. En efecte, França constituí,
encara en aquells anys inicials del franquisme, un important referent no només artístic i
intel·lectual sino també científic. Com és sabut la medicina catalana també s’havia
nodrit de la influència francesa –juntament amb aportacions alemanyes, i posteriorment,
entrada la segona meitat del segle XX, anglosaxones (2).

Aquest importantíssim rol formava part de les funcions que posseïa l’Institut Français
dins del marc de la promoció cultural i científica de França a Espanya on existia una xarxa
d’Instituts francesos, establerts des de 1919 –l’any de la fundació per P. Mérimé de
l’Institut Français de Madrid (3). A Catalunya, però, l’Institut Français a més de mantenir
el pes de la francofonia, donà suport a la vida cultural catalana i per tant participà o
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ajudà al relleu generacional, trencat per la guerra civil que causà tant de mal a la cultura
i ciències catalanes: degut a l’exili de molts dels seus millors representants –també en
el àmbit de la sanitat- i a la persecució del català i de la seva cultura pel règim franquista.

L’èxit en aquesta doble tasca ha estat atribuït, pels qui visqueren aquells anys, a la forta
personalitat del seu director Pierre Deffontaines que li fou ja àmpliament reconegut al
llarg dels seus anys com a director i posteriorment (4). Amb Pierre Deffontaines la cultura
francesa recuperà el seu prestigi entre nosaltres i introduí la institució que dirigia en la
vida cultural del nostre país com un referent ineludible per on transitaren diferents
generacions de catalans entre ells les personalitats de la cultura i la ciència catalanes
de la segona meitat de segle XX alhora que col·laborava amb les institucions culturals
oficials (Ajuntament de Barcelona, Universitat de Barcelona, CSIC) i les “resistents”
(Institut d’Estudis Catalans, i els grups culturals resistents; a més de les institucions més
tradicionals de casa nostra per les quals actuà com a col·laborador).

L’Institut Français de Barcelona proposava Cursos de llengua i civilització franceses (a
Barcelona, a les delegacions territorials establertes a Catalunya i a les Balears, com
també a l’Ateneu Barcelonès i a la Universitat de Barcelona i en la Casa del Médico) i
activitats culturals variades com conferències, exposicions, concerts, sessions
cinematogràfiques, dins i fora de la pròpia institució que ocupava diferents espais a la
ciutat de Barcelona, fins l’any 1975, quan passà al nou edifici dissenyat per l’arquitecte
Coderch, en el carrer Moià. Les conferències eren públiques i es dividien en conferències
de vulgarització i conferències tècniques.

També disposava d’una biblioteca i d’una hemeroteca amplíssimes, a més d’una
discoteca, que atreien a molts lectors ja fossin especialistes o estudiants, o simples
lectors (5). Amb l’objectiu d’omplir el buit bibliogràfic existent l’Institut Français de
Barcelona realitzà la cessió i donació (en nom del govern francès) de material bibliogràfic
a diferents institucions culturals i universitàries del nostre país.

L’aspecte més característic de l’Institut Français de Barcelona, per sobre de tot i respecte
als altres centres culturals francesos a Espanya, fou la manera d’acollir en el seu si totes
aquelles persones inquietes per mantenir els contactes amb la resta del món i en particular
amb França i, també, recuperar i salvar la cultura catalana, a través del que s’ha denominat
CERCLES que es fundaren aproximadament des del 1944 o 1945 en el mateix institut
Estretament lligat amb els Cercles, perquè alguns d’ells participaven activament al seu
funcionament, l’Institut Français gestionava les beques d’ampliació d’estudis atorgades
pel govern francès. Hi hagueren dos tipus de beques per les quals concorrien llicenciats
universitaris: les beques pel curs i les beques d’estiu. Les demandes foren sempre més
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nombroses que les beques que eren en un gran nombre repartides entre diversos
candidats.

Posteriorment es va fundar, també, a Barcelona per iniciativa del matrimoni Deffontaines
l’entitat assistencial “Auxilia”, que es reunia per primera vegada en el mateix Institut
Français de Barcelona l’any 1952: tingué el seu origen en la demanda d’un malalt de
tuberculosi (José Navarro) a la ciutat sanitària de Terrassa que volia estudiar francès no
disposava de recursos (6). La compenetració de Pierre Deffontaines fou molt gran com
recorda el geògraf català Lluís Solé i Sabaris, en el seu article “Sobre la naixença i
desenvolupament de la moderna geografia catalana”:

“Deffontaines qui, calladament i amb un esperit comprensiu que mai no li agrairem
prou, emprengué un silenciós ajut a la cultura catalana, no solament amb les
seves pròpies aportacions geogràfiques fetes amb la visió de l’especialista que
ha recorregut món, sinó, el que és més valuós, amb una compenetració de geògraf
amb el país i que compren no solament els fets de la nostra geografia, sinó que
s’identifica amb ell i els seus problemes candents. No endebades en els temps
més difícils, l’Institut francès es converteix en un casal de la cultura catalana on
convergeixen literats, artistes de tota mena, vinculats sense cap formalisme en
cercles d’estudi que, a l’ensems que projectaven entre nosaltres la cultura
francesa, ajudaven la cultura catalana (...) en uns moments en què la coloració
política podia esdevenir exclouent” (7).

3. ELS CERCLES DE L’ INSTITUT FRANÇAIS:

Per tal d’aprofundir en l’acció cultural de l’Institut Français de Barcelona cal tenir en
compte allò que el caracteritzà i que fou l’organització d’enquadrament de les persones
properes a l’Institut Français, els CERCLES. Una marca de diferenciació amb els altres
instituts espanyols, que també trobarem en l’autonomia que tenia per a concedir les
beques finançades per l’Estat francès. La bibliografia més recent ha posat èmfasi en el
camp artístic: o sigui el Cercle d’arts plàstiques Maillol i el Cercle musical Manuel de
Falla amb els estudis de Pascal Torres i d’Alsina Bofill (8). Coincidint amb el centenari del
naixement de Pierre Deffontaines (1994) es publicaren unes memòries dels Cercles
(Memòries dels Cercles de l’Institut Francès, Barcelona, Hacer, 1994) que dirigides per
Miquel Porter i Moix agrupava la memòria del que fou l’Institut i algun dels seus principals
cenacles de discussió i intercanvi: Cercle musical Manuel de Falla (Josep Casanova),
Cercle d’arts plàstiques Maillol (Xavier Valls i Arnau Puig), Cercle de géographes (Joan
Vilà i Valentí), Cercle médical (Josep A. Salvà i Miquel), Cercle de cinema Lumière (Miquel
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Porter i Moix), Cercle d’estudis Europeus (Antón Cañellas) i el Cercle literari (Jordi
Sarsanedes). Aquest obra fou producte d’un homenatge al geògraf-director impulsat pel
Dr. Jacint Reventós, un homenatge que cal afegir a d’altres fets en vida del mateix
Deffontaines i que es materialitzaren en un recull d’articles sobre aspectes de la geografia
catalana i que s’ha renovat l’any 2008 en el trentè aniversari de la seva mort.

Els Cercles no tenien una configuració ni un funcionament homogeni. El seu nombre anà
augmentant a mesura que els interessos dels seus membres s’anà ampliant així com el
públic que podia ser atret cap a les activitats que oferia l’Institut Français. L’Institut
prengué interès en posar-se en contacte amb les diferents institucions del nostre país
per tal d’oferir les seves activitats i la seva col·laboració com institució oficial francesa.
Així l’Institut disposava de llistats de membres de diferents Institucions amb entre qui
promoure les seves iniciatives i activitats: vegis per exemple l’IEC, el professorat de la
Facultat de medicina, etc. Els Cercles i l’Institut Français esdevingueren un “oasi” de
llibertat; una idea que han manifestat altres personalitats de la cultura catalana; un
indret d’intercanvi d’idees i d’experiències professionals.

La seva constitució a partir de 1944 o 1945 semblaria que fou resultat d’una bona
sintonia des de l’arribada l’any 1939 de Pierre Deffontaines que representava una França
generosa i oberta: com mostra aquests exemples.

“Vous representez chez nous la France que nous aimons”, Lluís Masriera a Pierre
Deffontaines, Barcelona 11 Juny 1947 (9).

Aquests cercles es diversificaren i es reorganitzaren segons els interessos. L’Institut
Français posseïa, a més a més, un laboratori de química (10). Els estudiants i antics
estudiants per la seva banda també foren agrupats en un Cercle, “Carrefour” (1945); en
l’àmbit esportiu fou constituït el Club hispano-francès per a la pràctica de l’esport i
l’atletisme. Encara caldria citar altres Cercles algun d’ells tant dinàmics i vius com el
Cercle jurídic i el Cercle europeu.

Les disciplines científiques. La física fou una de les disciplines científiques més
promogudes. Veure el treball de recerca d’Alfons Carpio Rovira “Ciència i política exterior
francesa a l’Espanya de Franco: el cas dels físics catalans”, (Centre d’Estudis d’Història
de les Ciències, Universitat de Barcelona) jugaren, doncs, un important rol ja que també
foren representades per diferents Cercles i perquè formava part de l’acció de propaganda
duta a terme per l’Institut.

Era una fórmula per enquadrar l’acció cultural de renovació i manteniment de la cultura
que es produïa a Catalunya i a les Illes Balears que eren els territoris que depenien de
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l’Institut Français de Barcelona, un enquadrament que facilità la reconstrucció cultural
en el nostre país des d’un bon inici de la presencia de Pierre Deffontaines com ho
remarca Francesc Miralles, referint-se al Cercle artístic Maillol , “tothom sap que l’Institut
Francès de Barcelona fou una entitat clau en el desvetllament de la vida cultural catalana
després de la guerra. Però ja abans de constituir el Cercle Maillol inicià una sèrie
d’activitats i d’expositions”, per a recuperar la influència francesa a casa nostra. Un
encuadrament que s’havia realitzat ja amb els Cercles d’études que havien de facilitar
una altre de les missions per les quals s’havia fundat aquest institut: l’obtenció de títols
de grau superior de la Universitat de Toulouse, ja que Barcelona n’era una delegació
(com ara ho podia ser tots els altres Instituts creats a Europa ) “Des Cercles d’Études
dirigés par M. Deffontaines pour la Géographie, M. Vilar pour l’Histoire, M. Mattet pour
les Lettres, M. Pj. Guinard pour les Études Hispaniques, et Mlle. Josien pour les Sciences,
permettent aux étudiants ou auditeurs de compléter leur connaissance de la culture
française, de préparer des examens d’enseignement superieur et d’être au courant des
derniers travaux et publications françaises”.

Durant els vint-i-cinc anys de la direcció de Pierre Deffontaines (1939-1964) trobem en
els responsables de la secció científica uns estrets col·laboradors amb la tasca del
director de l’Institut Français de Barcelona (11), els quals  tenien la direcció de la difusió
científica a tota Espanya; així trobem:

Marie Louise Josien (fins l’any 1948); Marguerite Cordier (1948-1952) , nomenada
Acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1951 –en
representació de l’Institut Français de Barcelona, on donà diferents conferències –com
ho mostra la documentació de dita institució, i també de la Reial Acadèmia de Farmàcia
l’any 1956. La direcció de l’Institut encara va fer-la participar en la difusió cultural després
que hagués deixat el càrrec a l’Institut Français d’Espagne, ja que havia establert
nombroses relacions professionals de les que la cultura francesa podia beneficiar-se: J.
Depraz (a partir del curs 1952-1953), Madame Duford, Claude Collin.

Aquestes persones organitzaren conferències i cursos dins i fora de l’Institut, amb estreta
relació amb la universitat i centres docents; aquestes activitats s’afegeixen a les
conferències extraordinàries o sigui aquelles que eren impartides per invitats francesos,
que molt sovint realitzaven un “tour” pels Instituts Français i altres institucions d’Espanya
i Catalunya. Entre els temes científics foren tractats els temes sanitaris, mèdics i biològics.

-Conferències i cursos, (per exemple dedicades a les hormones, el curs 1945-
1946, per part de Louise Josien (12).
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-Actes d’homenatges: que passaven per l’atorgament de condecoracions, i
recuperació de la memòria d’alguna personalitat cultural.

-Suport a les accions culturals a casa nostra: Juntament amb Pierre Deffontaines
una de les accions de l’Institut Français de Barcelona fou acostar i fer conèixer la
realitat catalana a França facilitant els contactes, i col·laborant-hi activament. A
més d’orientar l’acció cultural.

Les ciències, la química, la física (física nuclear per exemple), i les enginyeries foren molt
ben representades, a través de cursos i conferències (divulgatives, en el mateix Institut
Français, i tècniques, en diferents centres d’ensenyament superior); així com
col·laboracions en el marc de la Fira Internacional de Barcelona. En l’àmbit de la salut
trobem algunes iniciatives com per exemple, pel que fa a metges catalans:

- L’homenatge al Dr. Turró (1946), que fou objecte d’un article de Marie Louise
Josien, “Hommage au Dr. Turró”, Correspondencia médica (1945, núm. 13, pp.
31-32); l’homenatge al Dr. Orfila (1951).

- O bé sessions en memòria de metges com per exemple el Dr. Albarrán, en el
centenari del seu naixement, realitzada pel Dr. Puigvert “Una gran figura mèdica
hispano-cubana en la Sorbonne: el doctor Albarrán” (10-III-1960)

També a personalitats franceses, com per exemple: L’homenatge a Pasteur (desembre
de 1945): la “Semaine Pasteur” fou organitzada en col·laboració amb el Laboratori de
Bacteriologia de Barcelona i comptà amb un programa de vuit conferències i dos passis
de documentals –fetes en benefici dels hospitals barcelonins (13)

O bé conferències a l’exterior, així a la Reial Acadèmia de Medicina (14). Podem pensar
que es produïren altres intervencions en altres institucions, mèdiques, amb les quals
l’Institut Français mantigué contacte.

A més dels reconeixements que li donaren les Institucions culturals del nostre país, a
Pierre Deffontaines, i per tant al mateix Institut, citarem, pel que fa a l’àmbit mèdic, el
reconeixement de l’Institut com a interlocutor privilegiat fet per la Reial Acadèmia de
Medicina, presidida pel Dr. Corominas, l’any 1951 (maig) d’esdevenir membre associat
de dita institució acadèmica, pel suport a la medicina catalana.
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4. ELS CERCLES DE SALUT

Els Cercles de Salut que hem pogut identificar fins ara són quatre, que es constituïren al
llarg dels anys de direcció del geògraf Pierre Deffontaines i són els següents:

-Cercle mèdic (aprox. 1944),
-Cercle farmacèutic (posterior a 1945), que tenia, també, una important vessant
industrial (hi trobarem laboratoris farmacèutics),
-Cercles psicològics : Cercle de psicologia (1952) i Cercle de psicologia infantil
(1961), impulsats respectivament pel Dr. Sarró i pel Dr. Folch Mateu.

Només del primer disposem d’una aproximació realitzada pel Dr. Salvà i Miquel, el qual
participà activament en aquest Cercle, primer com a becari i després com a secretari. Per
tal de resseguir la vida d’aquets cenacles cal tenir en compte que llurs noms poden
variar segons els anys;

-Cercle mèdic: Cercle Turró, Centre de Biosíntesi; Cercle des Médecins; Cercle
médical; o, encara, Cercle Médical Franco-espagnol.

-Cercle farmacèutic: Cercle des Pharmaciens, Cercle d’Études pharmacèutiques,.

-Cercle psicològic: Cercle Psychologique, Cercle d’études et recherche
psychologiques, Instituto de Medicina psicoanalítica de Barcelona; membre Dr.
Otaola –secretari del Cercle de Recherches psycologiques: un altre variant de
nom del cercle per afegir a la llista. També incorporar el nom de Cercle de
Psychanalise, creat per Mettra –una evidència de la interdisciplinarietat de la vida
de les diferents seccions de l’IFB-; Oferiment de serveis mèdics de psicologia a
l’organització d’assistència de la colònia francesa a Barcelona –Bienfaisance
Française- a través de l’Instituto de medicina psicoanalítica de Barcelona, dirigit
pel doctor Joan Ramon Otaola, pel qual l’Institut Français representà una
important font d’ajut.

5. CERCLE D’ÉTUDES DE PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT (1961)

Com podem comprovar el cercle mèdic fou posat, en la seva fundació, sota el patronatge
d’un nom de referència, del cèlebre Dr. Turró, al qual es retè homenatge l’any 1946. El
Cercle Turró de biosíntesi; s’orientà a combinar la recerca científica i l’humanisme. Els
altres no tingueren cap patronatge, que si trobem pel cas del Cercle artístic i el Cercle
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musical. El que coneixem de la trajectòria dels Cercles és, doncs, engrunat. Sabem però
que després d’un primer període els Cercles mèdic i farmacèutic foren reorganitzats
l’any 1949: amb la perspectiva d’una major obertura del nostre país que deixava enrere
el tancament de la frontera francesa entre 1946 i 1948.

Dels altres cercles direm algunes generalitats, abans de centrar-nos en el Cercle mèdic:
El Cercle farmacèutic tenia també una important dimensió industrial, ja que participaven
en el seu funcionament representants de Laboratoris, a més de persones provinents de
l’àmbit acadèmic i universitari. Entre ells podem citar:

Facultat de Farmàcia: Ramon San Martin Casamada (degà de la Facultat i president
del Cercle) –també era membre del Cercle mèdic-, Miquel Amat Barges, Eliseo
Gastón de Iriarte Sanchiz, Jesús Isamat Vila (secretari del Cercle).
Acadèmia de Farmacia: Mariano Losa Espanya (vice-president del Cercle).
Industria farmacèutica: Antoni Esteve (Laboratoris Esteve), José Amargós Anoro
(Laboratoris Andreu), Isidre Bultó Blajot.
Col·legi de farmacèutics: Pere Puig Muset.

Pel que fa als dos cercles psicològics la seva aparició està lligada a la recuperació
d’aquesta disciplina en el nostre país després dels primers anys de tancament cultural
a que havia sotmès la dictadura tot el país. En el Cercle psicòlógic hi participaren diferents
membres o habituals del Cercle mèdic. Ara bé el Cercle es volia multidisciplinar -no
únicament tocava el tema des d’una perspectiva mèdica. Com els altres dos Cercles es
volia un instrument de diàleg amb els especialistes francesos a través de:

Conferències, per exemple, pels dos primers cursos que funcionà dit cercle 1951-
1952 i 1952-1953, dels psicoanalistes Dalbiez (Universitat de Rennes, Facultat
de Lletres), el Dr. Bouvet (de l’Asociació psicoanalítica de Paris; institució que
hauria donat suport a la constitució del Cercle amb la participació del seu president
Dr. S. Nacht); també participaren Monsieur Georges Hahn (Institut Catòlic de
Toulouse). Aquest últim tornaria a Barcelona durant el curs 1958-1959 per impartir
la conferència “La psychologie, puissance nouvelle de notre civilisation”.

Cursos, sobre la“Culpabilitat”, els “Problemes psicològics de la dona moderna”

Finalment pel Cercle de psicologia infantil -probablement una extensió de l’anterior
cercle-, només disposem d’algunes refèrències a alguna conferència, i cursos organitzats
en el marc de l’Institut Français de Barcelona, els anys 1960 i 1961. P. Folch Mateu
promogué una sèrie de cicles de confèrencies, així:: “Les Problèmes actuels de
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l’adolescence”; Cal cal afegir una sèrie de conferències sobre pedagogía i
desenvolupament de l’adolescent realitzades per professors francesos i catalans.

No pretenem ser ara molt més precisos ja que volem tot just fer una aproximació de les
tasques que assumí l’Institut Français en la promoció cultural en l’àmbit sanitari. Amb
aquest propòsit ens centrarem en el cas del Cercle mèdic, que fou, com s’ha dit, el
primer dels cercles sanitaris, i dels primers dels cercles creats a l’Institut Français de
Barcelona, atès el pes de la francofonia en l’àmbit mèdic català.

6. CERCLE MÈDIC

Pel Cercle mèdic disposen d’un testimoniatge: el del Dr. Josep A. Salvà i Miquel que
participà en l’homenatge a Pierre Deffontaines l’any 1994; havia d’anar acompanyat
d’un testimoniatge del Cercle farmacèutic que no arribà a realitzar-se. La tasca d’aquests
dos Cercles, malgrat que el Cercle farmacèutic tenia també una vessant industrial, és
molt similar fins el punt que en els informes anuals de l’Institut Français apareixen junts.
La principal tasca d’aquests dos cercles era:

-per una banda, l’organització de la vinguda de professors francesos –pels quals
demanava la intermediació de l’Institut ja fos per realitzar conferències en el
marc del mateix Institut o bé en el marc d’altres esdeveniments mèdics organitzats
a Barcelona (o Catalunya) per membres del mateix Cercle.

-per una altra banda, els Cercles proposaven els beneficiaris de les beques
d’ampliació d’estudis.

Els seus membres més destacats estaven doncs connectats amb la vida acadèmica i
professional i tenien un viu interès en recuperar els contactes que la medicina catalana
ja tenia d’abans de la Guerra civil, amb la medicina francesa i , així, orientar els seus
estudiants a través de les beques ofertes pel govern francès en la millora i
desenvolupament de les seves disciplines. Aquest voluntat de mantenir els lligams
científics fou reconeguda a França a través de la concessió de:

-condecoracions sanitàries i de recerca Ordre de la Santé: Així Frederic Corominas
Pedemonte (1955), Cañadell (lliurat durant el Primer Col·loqui Europeu
d’endocrinologia, 20 i 22 de maig de 1960), Xavier Vilanova i Montiu; Ordre du
Mérite à la Recherche et à l’Invention, atorgada al Dr. Puigvert (1963).
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-doctorats honoris causa : de Toulouse principalment (així com l’entrada en
acadèmies mèdiques, com per exemple l’Académie National de Médecine).

-o bé la màxima condecoració de la República: Legió d’honor: Exs: Agustí Pedro
Pons, Antoni Puigvert, Antoni Subirana; Salvador Gil-Vernet; a més a més d’integrar
les diferents acadèmies mèdiques professionals.

Que els hi eren atorgades en actes d’homenatge realitzats en el propi Institut Français
de Barcelona (a la Gran Via); homenatges presidits per Pierre Deffontaines i el cònsol
francès –tal com recull les fotografies de l’homenatge al Dr. Pedro i Pons i a la
condecoració a Antoni Puigvert i Joan Ainaud (15).

Pels metges catalans l’Institut Français esdevingué una font de contactes i, també,
d’informació ja que disposava d’una biblioteca i d’una hemeroteca que anà creixent
paulatinement –molt més important en els primers anys del franquisme, o sigui fins els
anys cinquanta:

“Els primers anys de la de la postguerra arribaren pocs llibres i revistes tècniques
de França i la biblioteca de l’Institut Français ens en facilitava la lectura. / Així
permetia conèixer les novetats de caràcter mèdic ocorregudes a França i disposar
d’un suport bibliogràfic necessari per a la redacció de tesis doctorals o articles
científics” (16).

Aquest suport bibliogràfic ofert per l’Institut Français –extensible a tots els altres cercles-
es completà amb:

-la donació de llibres a diferents biblioteques entre les quals la biblioteca de la Facultat
de Medicina de Barcelona per exemple de els anys 1951, pel qual rebia una donació de
75 llibres, i l’any 1963; o més concretes com a la Reial Acadèmia de Medicina, l’any
1945. Aquesta acció d’omplir buits bibliogràfics també fou acompanyada per una política
de promoció com és el cas de l’Exposició del “Livre médical” (Octubre de 1963), que fou
inaugurada per una conferencia a la Reial Acadèmia de Medicina per part del Dr. P.
Milliez.

-la recuperació per part de les institucions mèdiques i acadèmiques dels intercanvis de
publicacions per exemple la sol·licitud que l’any 1949 feu l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques a través de l’Institut Français, per tal de omplir els buits de les principals
revistes mèdiques franceses des de finals dels anys trenta fins l’any 49, grosso modo.
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Amb aquest objecte la responsable de la secció científica es posà en contacte amb les
cases editorials per transmetre les demandes.

-altres iniciatives : com per exemple el suport a la difusió de l’obra dels metges catalans
a França com passà amb la difusió de l’obra “Ulcères d’origine vasculaire des extrémités
inférieures”, del Dr. Piulachs per ser editada per l’editorial Masson, que l’any 1950 no
pogué fer-ho però que en feu parlar en la “Presse médicale” i el “Journal de chirugie”; i
la referenciació de llibreries susceptibles a rebre llibres mèdics francesos les llibreries
especialitzades, o bé més generalistes eren Argos (Pg. de Gracia, 30), Bosch (Ronda
Univ., 14); Herder (Balmes, 22), Jiménez Sánchez (Menéndez Pelayo, 52), Llibreria Francesa
(Pg. de Gràcia. 61), Llibrería Martínez (Banys Nous, 5), Llibreria de Ciències Mèdiques
(Provença, 255) (Informació transmesa a Éditions médicales Flammarion acompanyada
d’un exemplar de la Guia médica de l’any 1949).

Membres del Cercle medical:
Pel pes de la influència francesa, i per l’ acollida que feu Pierre Deffontaines als
professionals de la medicina el Cercle médical és dels cercles que des d’un bon inici
atragué un nombre important de membres que es xifren entre 100-150, segons els
primers “rapports” de l’Institut Français; els altres cinc primers cercles disposant de 65
(literari), 28 (geográfic), 75 (artístic), 30 (musical), (70) científic. No disposem,
malauradament d’un fitxer de membres: probablement existien uns carnets de membres
dels cercles ja que n’hem trobat un exemplar de membre del Cercle Maillol. Els seus
membres, però, actuaven també com a representants de les diferents institucions
mèdiques del nostre país, en especial les situades a Barcelona. La Universitat de
Barcelona, la Reial Acadèmia de Medicina, l’Academia de ciències mèdiques; així com
de centres mèdics: per exemple l’Hospital d’Infecciosos, ... ; i també la Casa del Médico,
que acollí algunes activitats del mateix Institut Français en els primers anys 40.

Entre els seus membres trobem metges amb una carrera ja iniciada i/o consolidada, i
joves metges, en molts casos beneficiaris de les beques, per les quals els seus mestres
els avalaven –“(...)abundaven els estudiants de medicina (...). Hi venia també el bo i
millor de la medicina catalana” (17). Podem citar, doncs, els següents metges que
participaren i mantingueren una estreta relació amb l’Institut Français.

Agustí Pedro Pons , que presidí el Cercle mèdic i que inicià ja l’any 1943 un procés de
normalització amb la publicació de la revista “Mèdicina Clínica”, juntament amb Ramón
Sarró i Burbano; Dr. Cañadell; Pere Piulachs i Oliva, (Nota: juntament amb la seva secretaria
Valérie Selignan, de qui el Dr. Josep A. Salvá i Miquel diu “que ens ajudava molt en les
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tasques administratives i gaudia de moltes amistats en els mitjans catalans i francòfons
de la ciutat” –p. 89); Antoni Subirana; Lluís Trias de Bes; Máximo Soriano Giménez;
Vicens Carulla; Francesc Gallart Monés; Ramon San Martín (degà Facultat de Farmàcia);
Frederic Corominas; Joaquim Trias Pujol. I també becaris com J. A. Salvà i Miquel; Cristobal
Lamothe de Grignon, Joan Ripoll, Lluís Oller Daurella, Dr. Sagarra (18).

També trobem els doctors assidus al mateix Cercle, i/o que establiren una relació de
col·laboració amb l’Institut Français per tal de fer venir metges francesos a casa nostra:
Ramón Sarró (promotor del Cercle psicològic), Antoni Puigvert i Gorro, Dr. Barraquer i
Ferré, Oriol Anguera, Josep Alsina i Bofill, Xavier Vilanova (19), Antoni Carreras i Verdaguer,
Dr. Soler-Roig, Salvador Gil-Vernet, Vicenç Carulla Riera, Victor Conill, Dr. Garcia Tornel,
Dr. Balcells, García-Valdecasas, Jacint Reventós i Bordoy.

Era, molt sovint, un assumpte de família el lligam amb l’Institut Français de Barcelona –
i altres com el Lycée o les escoles franceses Ferdinand de Lesseps, per les quals passaren
molts catalans fugint de l’ensenyament franquista. En el cas dels metges s’inscriu també
com veurem en la continuïtat de la influència francesa que fa que els mestres francesos
dels anys d’abans de la segona guerra mundial els puguem retrobar després : a través
d’una filiació (vegis el Dr. Subirana, el Dr. Trias de Bes, etc., fills de metges que es
beneficiaren de beques) o de mestratge, pur, com per exemple pel cas de Joaquim Piñol
a qui Xavier Vilanova “considerava (...) com el seu deixeble” i que havia “d’ocupar el seu
lloc al mig de la dermatologia francesa” (20) i molts altres que com s’ha dit eren el
resultat de l’orientació per abastar el màxim de novetats i poder-les traslladar a Catalunya.

Les activitats del Cercle, mèdic a més les conferències públiques comprenien unes
reunions mensuals que servien per “ (...) reunir els sanitaris de formació francesa en un
lloc on podrien mantenir-se en contacte amb la medicina del país i tenir un lloc de reunió
i d’informació”. Els debats que es pogueren mantenir, així com els intervinguents no
semblen que existeixen pel cas del Cercle mèdic, ni tampoc dels altres cercles sanitaris
–en realitat són pocs el Cercles que mantingueren un format de funcionament i que
puguem resseguir un resultat tangible. Tenim una petita mostra de la vida interna del
Cercle pel curs 1947-1948. D’aquell curs sabem de tres sessions plenàries amb un
programa concret :

29 de Desembre de 1947 : presentació del tema “Crisis en la medicina actual
(perspectiva para una medicina pròxima)” tema presentat pels Drs. Joaquin Trias
Pujol, A. Oriol Anguera.

28 de Febrer de 1948 : Projecció de dos films cedits per la Facultat de Medicina de
Paris i debat obert sobre el tema presentat en la sessió anterior.
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Posterior a l’anterior data : en l’anterior sessió plenària es convoca una altre al
voltant del tema , “¿ Medicina libre o Medicina planificada?” (21).

Posteriorment, com ja s’ha anotat més amunt, els “Rapports” anuals fan referència a la
invitació de metges i professors francesos i la adjudicació de les beques  -els Rapports
que hem pogut consultar són els dels cursos 1952-1953 fins a 1961-1962 (22). Una
evidència, però, del dinamisme en l’àmbit sanitari dels cercles fou la constitució d’altres
Cercles a més del mèdic els quals en els seus àmbits desenvoluparen els contactes amb
els professionals francesos.

Cal potser constatar que la vida del Cercle mèdic passava molt més per la relació directa
dels qui en formaven part  amb l’Institut Français i especialment amb el seu director
Pierrre Deffontaines, al llarg de vint-i-cinc anys.

a. Els Conferenciants i referents mèdics:

En efecte si prenent els RAPPORTS oficials, enviats a diferents instàncies a les que
estava lligat l’IFB, llegim que fer venir professors francesos de visita a Catalunya era una
tasca principal. Trobem ja propostes de conferenciants des del mateix any 1945. Les
propostes també eren fetes per que poguessin intervenir fora de l’Institut Français de
Barcelona, en cursos monogràfics, organitzats per la Facultat o serveis mèdics –en els
quals podien fer alguna demostració pràctica.

Com ja s’ha dit la promoció cultural que realitzava l’Institut Français de Barcelona formava
part de l’acció de propaganda francesa, o sigui d’una acció de política exterior, per la
qual es mobilitzaren importants esforços des del mateix any 1945.

Entre la documentació consultada, que correspon molta a correspondència, hem pogut
extreure els següents noms a qui es cursà una invitació on se’n feren gestions:

Cursos 1944-1945 a 1947-1948 (23)
Curs 1944-1945: (i així per a cada any)
Polonowski, Professor a la Facultat de Medicina de Paris, de química-biológica. Fou
invitat en diferents ocasions, tant pel Cercle Mèdic, com pel Cercle Farmacèutic.

Heizt-Boyer, 1944, Institut Français: “L’homme et la maladie”. A proposta del Dr. Puigvert
l’any 1945. Aquest any pronuncià una conferència divulgativa, a l’Institut Français; i dues
altres a Barcelona: una sobre el càncer de pròstata en la Acadèmia de Ciències mèdiques;
una a l’Hospital de Sant Pau o a l’Institut d’Urología; i realitzà una sessió operatòria
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G. Marion, a proposta del Dr. Puigvert l’any 1945, amb el qual s’havia format durant la
seva estada a l’Hospital Lariboisière. Parlà sobre tuberculosi del ronyó a la Acadèmia de
Ciències Mèdiques.

L. Tavernier, Professor de Clinica de Cirurgia Infantil i d’Ortopèdia de la Faculté de
Médecine de Lyon. A proposta del Dr. Piulachs pronuncià diferents conferències: una de
divulgativa a l’Institut Français de Barcelona; participà al “Cursillo Monográfico de
Traumatologia” organitzat pel Dr. Piulachs (Facultat de Medicina de Barcelona.

Merle D’Aubigné, Professor a la Facultat de Medicina de Paris. Realitzà una estada a
Barcelona entre els dies 17, 20 i 21 de Novembre de 1947. Durant aquests dies pronuncià
diverses conferències: així un curs sobre traumatologia el dia 17 de Novembre de 1947
Auditori de la Càtedra de Cirurgia de la Facultat de Medicina.

Mallet-Guy professor a la Universitat de Lyon, invitat per la Universitat de Barcelona l’any
1947.

Bernard Fey, professor d’urologia de la facultat de medicina de Paris. Invitat pel Dr.
Puigvert. Fou objecte d’una recepció el dia: 11 de maig de 1948.

curs 1949-1950
Jacques Leveuf, Professor de Clínica Infantil i Ortopèdia de l’hôpital d’Enfants malades
de Paris. A proposta del Dr. Antonio Morgadas Novell (Hospital Clínic). Participà en el
curs de Traumatologia del Dr. Piulachs.

Dr. Gosset, invitat al “II Curso intensivo de cirugia del aparato digestivo”, per a post-
graduats, del Dr. Soler-Roig.

Mollaret, membre de l’Institut Pasteur. A proposta del Dr. Trias de Bes. Realitzà diverses
intervencions en diferents institucions mèdiques; i pronuncià una confèrencia a l’Institut
Français, on fou organitzada una recepció. Durant la seva estada fou rebut com Acadèmic
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina.

Guy Laroche, professor a la Facultat de Medicina de Paris. A proposta del Dr. Cañadell.
Participà en el curs d’endocrinologia a la Facultat de Medicina.

Simonnet, a proposta del Dr. Cañadell. Pronuncià dues conferències a la Facultat de
Medicina. Com en el cas de Mollaret durant la seva estada fou rebut Acadèmic
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina.
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L. Tavernier, (Professor de Cirurgia infantil i ortopèdia de la Facultat de Lyon) a proposta
del Dr. Piulachs. Conferències: “Cursillo monográfico de Traumatología” en el servei del
Dr. Piulachs.

Laubry, a proposta del doctor Trias de Bes; durant una setmana realitzà diverses sessions
clíniques a l’hospital d’infecciosos; Societat de Cardiologia de Barcelona durant la seva
estada fou rebut Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina.

Prof. Fabre, (Degà de la facultat de Farmàcia de Paris) tres conferències a la Reial
Acadèmia de Medicina, la Facultat de Farmàcia i al Col·legi Oficial de farmacèutics; a
més d’una recepció a l’Institut Français.

M. A. Pacault, (membre del CNRS) a la Reial Acadèmia de Medecina de Barcelona:
“Études des structures par voie magnetique. Reaction entre le magnetisme de certains
corps et leurs propiétés biologiques (propiétés cancérigiques et mitoclassiques)”.

Lieutenant colonel Juliard (directeur du Centre de Transfusion et de réanimation de
l’Armée) a l’Institut Français de Barcelona; Recepció

Kopaczewski invitat per la Societat de Fisiologia on donà una conferència; Reial Academia
de Medicina, membre honorari: “Le diagnostic précoce du cancer”; i amb la intenció de
realitzar el mes d’abril una conferència a l’Institut sobre “Claude Bernard” o “L’Esprit
Scientifique”.

Paul Cordier, (Professor a la Facultat de farmàcia),  a l’Institut Français, 11 de Maig de
1950: “La science au service de la thérapeutique”, més la projecció d’un documental
“Histoire de la Pharmacie”.

Curs 1956-1957
R. Diatkine, (metge cap de l’Institut de Psychanalyse de Paris) a l’Institut Français de
Barcelona “Les conceptions actuelles sur la formation du caractère”.

Curs 1962-1963
J. E. Courtois (secretari general de la Société de Chimie Biologique) a l’Institut Français
“Relations entre quelques enzymes et diverses maladies”, el 24 abril.

L. Hedon, a l’Institut Français: “La pancréatectomie chez le chien et les troubles du
métabolisme qui en résultent”; “Les diabètes alloxanique et métahypophysaire
comparées à celui qui provoque la pancréatectomie”.
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A més dels que cita Josep A. Salvà i Miquel: Bernard Halpern (Collège de France), el
bioquímic Lavollay, el químic farmacèutic Lespagnol i el farmacòleg Cheymol (24).

Aquests són algúns dels noms que passaren per Barcelona. També caldria afegir els
noms del metges francesos amb els quals els metges catalans mantingueren un contacte
professional, per exemple a través dels becaris.

També cal recordar els noms de Barré, Bernard, Bordet, Canselaire, Debré (pediatria),
Donzelot (cardiologia), Garcin, Gutmann, Guy-Mallet, Fey, Forestier, Lelong (pediatria),
Lenègre (cardiologia), Lian, Marcena, Moricard, Milovanovich, Rohmer, Sèze, Thiébaut,
Valéry-Radot.

En conjunt podem distingir unes activitats més divulgatives, per un públic, més o menys
ampli i altres més especialitzades en les quals l’institut participava directa o indirectament
ja que en molts casos es duia a terme a l’exterior del centre

b. Les Beques d’ampliació d’estudis:
Una de les principals tasques dels Cercles era participar en la assignació de becaris (en
el cas de l’art i de la música existí un Concurs públic pel qual s’organitzava una exposició
i una sessió musical). Els Cercles mèdic i farmacèutic, tenien entre les seves funcions
aconsellar en la designació de candidats a les beques que eren gestionades per l’Institut
Français de Barcelona. Les reunions per tal de debatre d’aquest assumpte eren en el
mes d’abril.

Per tal de promoure les sol·licituds s’enviava còpia de la convocatòria de beques a
diferents institucions mèdiques i centres; com per exemple pel 21 abril 1950:

Facultat De Medicina (Dr. Soriano, degà)
Acadèmia De Ciences Mèdiques (Dr. Pedro Pons, president)
Hospital Ntra. Sra. Del Mar (Dr. Lluís Trias de Bes, director)
I molt probablement a d’altres institucions mèdiques,.

Les beques atorgades per l’Estat francès foren molt apreciades pel fet de representar
una oportunitat per a accedir a un coneixement del qual Espanya n’estava al marge, en
especial en els anys 40 i 50. Posteriorment la lleugera obertura del règim permeté un
intercanvi més fluid: Els seus beneficiaris feien un “rapport” dirigit a l’Institut explicant
les impressions de la seva estada: (exemple realitzar recerca). Les beques atorgades
eren però poc nombroses així que també trobem metges catalans que realitzen el viatge
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a França pagant-se ells mateixos l’estada. En aquests casos la intervenció de l’IFB i en
especial del seu director servia d’aval (veure correspondència guardada a l’arxiu del
Institut) i també certificava el coneixement de la llengua francesa. Els mesos totals que
representaven la medicina i per extensió les disciplines sanitàries, feia que aquesta fos
la segona disciplina que més es beneficiava dels ajuts; vegis per la següent distribució

Any 1948-949: Medicina i farmàcia ................................................... 13 mesos

Any 1950-1951: Medicina: ................................................................ 19 mesos

Any 1951- 1952: Medicina. .............. 9 mesos ( + 4 mesos de química-biológica)

Any 1952-53: Medicina ..................................................................... 12 mesos

Any 1961-1962: 80 mesos de beques otorgades pel govern francès

Ciènces i tècniques ..................................................................... 40 mesos
Medicina ..................................................................................... 17 mesos
Literatura ...................................................................................... 6 mesos
Pintura-escultura........................................................................... 4 mesos
Música .......................................................................................... 5 mesos

Any 1962-1963: 75 mesos de beques atorgades pel govern francès
Ciènces i tècniques ..................................................................... 40 mesos
Medicina ..................................................................................... 16 mesos
Literatura ...................................................................................... 6 mesos
Pintura-escultura........................................................................... 5 mesos
Musica .......................................................................................... 8 mesos

Un llistat dels becaris  catalans a més de proporcionar-nos els noms ens donarà altres
informacions tan o més importants per tal de copsar la importància i l’impacte de les
beques sobre la medicina catalana. També són, doncs, importants a citar no tan sols els
becaris sino aquells que sol·licitaren una beca. Com ja hem indicat les beques foren
atorgades des del 1945. En l’àmbit sanitari foren sol·licitades tant les beques pel curs
com les beques per l’estiu, orientades més de cara a la participació en congressos i
altres. Les beques eren, en una gran majoria, per anar a Paris. Hi hagueren altres ciutats
que atragueren l’atenció dels nostres metges degut a que posseïen importants centres
mèdics: és el cas de les ciutats de Strasbourg, Lyon, Aix-les-Bains, Montpellier.

Pel que fa a les especialitats trobem: Bioquímica, Cardiologia, Cirurgia, Dermatologia,
Endocrinologia, Farmacologia, Neurologia, Patologia, Psiquiatria, Radiologia, Urologia.
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Aquestes beques del govern francès inicialment atorgades sense contrapartida foren
sumades a un acord entre l’Institut Français de Barcelona i l’Ajuntament per tal de
promoure l’intercanvi recíproc de tres becaris i per les quals sembla que intervingué
decisivament el Dr. Lluís Trias de Bes (25).   La competència dels altres centres culturals
i l’atracció científica realitzada per altres països es feu a partir de finals del anys cinquanta
cada cop més evident.

c. Biblioteca/Hemeroteca:

La Biblioteca i l’hemeroteca es trobaren molt malmeses a causa de la Guerra Civil i
calgué reconstituïr-la. Era quelcom de fonamental una biblioteca i hemeroteca per un
centre cultural com aquest que així participava de l’acció de difusió de la producció
francesa a l’hora que afiançava la influència francòfona en els àmbits professionals

El nombre de consultes era alt, així com els camps i disciplines que tocava, i no únicament
la literatura francesa, a causa de l’amplíssima activitat cultural que desenvolupava l’Institut
durant aquells anys del franquisme, i de les demandes com ho demostren la documentació
oficial: “(...) Pour satisfaire de nombreuses demandes, il nous faudrait des livres et des
revues: sciences économiques et sociales; littérature et théâtre modernes; les derniers
romans parus; revues médicales et de sciences appliquées; revues de géographie,
d’histoire contemporaine, etc.” (26).Entre les revistes franceses que l’Institut Français
rebia podem citar un primer grup, per l’any 1946,  que de segur anà ampliant-se.

Revue médicale Française, La France médicale, Le médecin Français, Journal de médecine
de Lyon, Diagnostic et traitements, Revue de paludisme,  que es completà, amb una
acció de difusió de la bibliografia mèdica .

A partir dels anys cinquanta, malgrat, la normalització de les relacions entre França i
Espanya, i les publicacions anaren poden entrar novament a casa nostra, tal i com ja
s’ha indicat, el Dr. Salvà i Miquel ens diu que “la biblioteca de l’Institut Français continuà
essent un lloc de referència per a l’estudi de la literatura mèdica catalana” (27).El
Cercle havia de prendre la iniciativa d’indicar els buits bibliogràfics

A més de la bibliografia un altre punt d’interès pel Cercle mèdic foren les pel·lícules
mèdiques que hem pogut veure reflectides en alguns documents – s’ha trobat referència
en poques ocasions; però sembla que despertaven un fort interès per part dels
professionals que en sol·licitaven. Ja n’hem citat per la “Semaine Pasteur” (1945).
Alguns eren més especialitzats com pel cas de 28 de febrer de 1952 a l’Institut Français
de Barcelona, dos pel·lícules: una sobre la “Gastrectomia” i l’altre sobre el “Càncer de
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laringe” o bé més de divulgació com els cas d’un film d’educació sanitària presentat pel
Secretari general de “Union pour l’éducation sanitaire de la population”, Lucien Viborel,
en el curs 1957-1958 (28).

L’impacte de l’acció del Cercle mèdic:
Els resultats de la tasca duta a terme pel Cercle mèdic i per la resta de cercles sanitaris
–en especial el Cercle farmacèutic, ja que també estava directament implicat en l’el·lecció
dels becaris- al llarg dels vint-i-cinc anys de direcció del  professor Pierre Deffontaines
potser no són molt evidents a primer cop d’ull atès el funcionament propi dels citats
cercles, com s’ha vist més amunt. A més de restablir els ponts de comunicació amb la
medicina francesa, des la mateixa finalització de la Segona Guerra mundial, podem
pensar que es produïren beneficis científics a través d’aquests contactes; ja fos a través
de:

- les conferències i cursos organitzats a, o amb suport, de l’Institut Français de
Barcelona.
- la bibliografia facilitada o obtinguda per l’Institut i el seu director, i del que ja
hem vist algun exemple més amunt.
- els becaris que realitzaven un programa d’estudis i que en alguns casos treballs
de recerca –incloses tesis al menys anunciades entre els objectius- o participaren
en congressos, etc, a França –existència d’una correspondència dirigida a Pierre
Deffontaines o bé als seus col·laboradors pels temes científics, que ens posa
sobre la pista de treballs i col·laboracions mèdiques establertes pels becaris.

Així doncs podem atorgar una sèrie de resultats científics dels nostres metges al fet de
formar part del Cercle mèdic de l’Institut Français de Barcelona i a la recuperació dels
lligams amb França. Josep A. Salvà i Miquel indicava el bon estat de salut del món mèdic
francès i que podia ser un referent: “(...) la investigació científica a França estava en un
bon moment. Citem solament com a exemple la introducció dels antihistamínics i la
creació de la psicofarmacologia amb els neurolèptics i tècniques tan noves com la
hibernació i la cura del son”  (29). Pel cas dels becaris podem citar per exemple:

Jaume Rotés i Querol, que gracies a la seva estada, entre 1947 i 1948, primer a Paris a
l’Hospital de Lariboisière treballà com assistent en el servei de reumatologia del Dr.
Sèze, on feu estudis sobre la columna vertebral i la ciàtica, i després a Aix-les-Bains on
participà primer en el Congrés Internacional de reumatologia (24 de juny 1948) en el que
presentà dos comunicacions; participà en descobrir el que es denomina malaltia de
Forestier-Rotés Querol (30).
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Masó Subirana, que becat a Strasbourg l’any 1953-1954, ens deixa un informe en forma
de carta de les seves activitats i dels resultats a més d’algunes recomanacions per tal de
treure més profit dels antics becaris com ell. Reproduïm aquí un fragment de la seva
carta dirigida a Pierre Deffontaines:

J’ai orienté mes études vers:
1)l’étude de la séméiologie, de l’exploration clinique et de l’examen
electroencéphalographique des malades; étapes que j’avais déjà commencée à
Barcelone en tant qu’assistant du dr. Subirana et que j’ai poursuivi à Strasbourg
sous la direction immédiate du Dr. Rohmer.
2)l’étude du système nerveux périphérique et, plus particulièrement de
l’électrodiagnostic de stimulation et détection, sous la direction du Dr. Isch. Je
sius surtout intéressé à l’électromyographie, technique dont les nouvelles
orientations sont presque inconnues en Espagne. Étant donné la vaste expérience
du Professeur Thiébaut et du Docteur Isch en cette matière, ainsi que le grand
nombre des tracés réalisés les années précédentes, j’ai pu acquérir de solides
connaissances  électromyographiques, ce qui a conduit à l’installation d’un Service
privé d’électromyographie chez le Dr. Subirana.
La description des applications de cette nouvelle technique serait interminable,
mais afin d’en montrer ses possibilités, je puis dire qu’elle est tout particulièrement
utile pour le diagnostic des atrophies musculaires d’origines diverses; pour les
paralysies de type périphériques, comme la poliomyélite, les polynévrites, etc.
pour l’étude des mouvements involontaires et pour une meilleure connaissance
du complex syndrome tétanique.

Comme résultats de mon travail et de mes études, j’ai obtenu le “diplôme
d’Assistant Étranger” de la clinique Neurologique. J’ai aussi participé à deux
travaux présentés à la Réunion de la Société Française de Neurologie (5 mai
1953), publié ensuite dans la Revue Neurologique. Leur titre est: “Études
électromyographique de quelques cas d’hémispasme facial (par Thiébaut, Isch,
Isch-Treussard et Masó-Subirana) et “Contribution à l’étude du signe de
Trousseau” (par Borenstein, Isch, Masó-Subirana). Rentré en Espagne, j’ai
présenté aussi une communication à la société Neurologique de Barcelone, lors
de la réunion mensuelle: “delimitación electromiográfica de la tetania”.

Cal considerar que un dels objectius marcats pels propis becaris era iniciar o concloure
una tesis doctoral, i els projectes científics , com per exemple el presentat pels Drs.
Xavier Vilanova i Joaquim Piñol. Foren els descobridors de la hipodermitis subaguda
migratòria per primera vegada en els Annales de Dermatologie, 1956, “Hypodermite
nodualaire subaigüe migratrice”, pp. 135-162 (31).
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En un altre nivell de resultat es troba, també, la fluïdesa en els intercanvis que
paulatinament s’establí entre les dues bandes, que feu que metges francesos
participessin en seminaris, cursos i congressos a casa nostra i a l’inversa, alhora que la
medicina en general a casa nostra retrobava un nou impuls a través de publicacions,
organització de societats mèdiques, congressos locals i internacionals, i altres. L’Institut
Français de Barcelona, promogué i difongué l’existència dels cercles de salut entre les
Universitats, bàsicament, franceses; per exemple l’anunci de la refundació del Cercle
medical i del Cercle farmacèutic, l’any 1949. El pes del cercle a casa nostra també es pot
mesurar pel fet que els seus membres participaren activament en l’organització de
certàments locals i internacionals a Catalunya i a França i pels quals trobaren una
col·laboració per part de l’Institut com s’ha vingut dient fins ara. Algun d’aquells certàmens
foren (33), entre molts altres:

1r Congrés National (espagnol) de Chirurgie.-Barcelone, 23 au 26-XI-1949: que
organitzat per l’Asociación Española de Cirujanos; i presidit Dr. Joan Puig Sureda
i la col·laboració del Dr. Pere Piulachs Oliva, Dr. Antoni Morgadas Novell, etc. Fou
promocionat entre les Facultats de medicina i Escoles de Medicina de Paris,
Marseille, Alger, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy,
Montpellier, Strasbourg, Toulouse.
Congrés International d’Urologie, Barcelone, 20 au 25-IX-1949. Presidit: Dr. Gil
Vernet; i on consta en l’organització el Dr. Puigvert.
Congrés Internacional d’Oto-Neuro-Ophtalmologie, Maig 1950, Barcelona/Palma
de Malllorca 25/30-V-1950: “Son organisation est en grande partie l’oeuvre du
Dr. Subirana. Il y eu environ 250 inscrits dont presque une centaine de Français.”
Congrés Internacional de Psicoteràpia (Barcelona, 1958). El tema dels congressos
era present en les reunions del mateix cercle que com hem dit debatia sobre la
vinguda de professors francesos, de la distribució de beques i de llibres francesos
entre diferents institucions acadèmiques i professionals de la medicina.

Així coincidint amb les vingudes dels metges francesos a aquests congressos l’Institut
Français organitzava recepcions on es trobaven els metges catalans i francesos. Un altre
marc de contacte entre professionals foren en el marc de les “relacions llatines” (33), en
especial a les quals s’organitzaven recepcions a l’Institut: la Unió Mèdica Llatina, i la
Societat Urològica del Mediterrani llatí.
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7. CONCLUSIÓ

Per tot el que s’ha dit els metges catalans han participat activament en els diversos
homenatges al professor Pierre Deffontaines, pel qual la seva estada a Catalunya fou
cabdal. Amb motiu del trenta aniversari de la mort (1978-2008) és un bon moment per
tornar a recordar la seva acció en favor de les disciplines sanitàries. Un estudi que
d’altre banda ja fou iniciat per Miquel Alsina i Torres amb l’estudi del Cercle Manuel de
Falla, l’any 2003, i que seria necessari fer per tots els diferents Cercles sanitaris pels
quals sempre tingué, Pierre Deffontaines, un viu record ja que a l’hora de repassar la
seva trajectòria situa els cercles sanitaris devant de tots els altres: “Il à crée une série de
Cercles autour de l’Institut, qui ont une grande activité dans les différents domaines:
Cercle Médical, Cercle Pharmaceutique, Cercle littéraire, Cercle juridique, Cercle
d’Études européennes, Cercle Maillol (qui réunit les artistes barcelonais- Carrefour, qui
est le cercle des Étudiants et anciens étudiants de l’Institut Français- Cercle Lumière,
Cercle Manuel de Falla”.
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1. Moisès Broggi i Vallès, Anys de plenitud (1945-2005). Barcelona. Ed. 62, 2005, p. 57.
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Gimbernat, 2009 (**), 52, 197-224

TOT PASSANT PER GÒSOL

MIRET i CUADRAS, Pere

Si no et rentes les orelles
qui te les netejarà?,

 digué el mussol a la rata:
la teva mare ja és morta,

sinó ho fas tu, qui ho farà?

RESUM: Memòria llarga i detallada de l’estada a Gòsol,  com a metge de poble, en un

període  breu de la dècada dels anys de 1950. Es reflecteixen alguns trets de la vida a la

localitat, l’aïllament,  la manca de comunicació, d’electricitat i aigua corrent. Referència

a les divisions entre el poble i alguns episodis.

Paraules clau: Gòsol. Medicina rural. Aïllament sanitari.

RESUMEN:Memoria detallada del paso por  Gòsol,  ejerciendo la medicina rural, , en un

período  breve  de la dècada de 1950. Se comentan  diversos aspectos de la vida en la

localidad: el aislamiento,  la falta de comunicación, de electricidad, de agua corriente.

Referencia a las divisiones entre la población y a algunos episodios.

Palabras clave: Gòsol. Medicina rural. Aislamiento sanitario.

*

INTRODUCCIÓ

No crec que avui trobéssiu a Catalunya un poble com era Gósol a principis dels anys

cinquanta. Tot i que havia perdut més de la meitat dels seus estadants, conservava

encara, un nucli d’habitants autòctons que mantenien el tarannà ancestral de la seva

mena, un caràcter format per segles d’aïllament. El poble, molt fred, a mil cinc-cents

metres d’alçada, sense carretera, sense electricitat, sense telèfon, sense aigua corrent,

sense aparells de ràdio, amb algun diari que arribava per correu d’espardenya, des de

Saldes dos dies més tard, i amb els habitatges incòmodes, mal condicionats, caldejats
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només pel baf dels animals que ocupaven la planta baixa i per la «poele», un estri rodó de

ferro colat comú als pobles d’alta muntanya, que coïa el menjar i escalfava la cuina,

marcava el caràcter dels seus veïns. De finals d’octubre a primers d’abril els homes

passaven, el dia i part de la nit a algun dels cafès i encara que en alguna ocasió

comentaven que feia fred, mai acceptaven que ells tenien fred, com feien els individus,

blans, de la plana.

Des de molt enllà, pel dia dels Sants Innocents, es nomenava un Ajuntament de la

Pallofina, amb autoritat il·limitada, i que cometia mil barrabassades. A mitjans del segle

dinou, mossèn Joan Boix, rector de la parròquia, no volgué acceptar, que aquest

ajuntament de burla, amb vestits estrafolaris, capes, bastons i barrets de copa, assistís,

com tenia per costum, a la missa des del presbiteri,  fent el pallasso durant tota la

celebració i especialment al final en l’adoració de la Vera Creu, i els foragità de l’església.

En sortir de missa, el Sr. rector fou pres per homes armats, lligat, i conduït a la presó.

Incomunicat,  sense pa ni aigua, estigué així quaranta vuit hores. Mentre el lligaven cridà

al vicari que marxés corrent, a la Seu d’Urgell i avisés el bisbe. Dos regidors armats,

sortiren darrere d’ell però el pobre home corria més que una llebre i no l’atraparen. Tot

i que el bisbe li assignà una altra parròquia, ell volgué quedar-se a Gósol, i deixà en

marxar, passats uns anys, una carta molt bonica, dirigida als senyors rectors venidors, en

la que descriu els fets, on cregué morir, disculpa els autors i  adverteix, als futurs rectors,

perquè no es deixin enganyar.

 Aquests antecedents ens poden ajudar a entendre la divisió del poble i els conflictes

vehements que causà la meva arribada a Gósol i que ara són contats amb la placidesa i

la calma que dóna, a les peripècies, el temps.

Curiosament, quan als anys seixanta arribà la carretera, el telèfon, l’electricitat, l’aigua

corrent i l’ajuntament adquirí un jeep per a ús públic, la desbandada de gosolans

s’intensificà. Restaren fixes al poble un centenar, no massa joves, que instal·laren

calefacció i anaren a passar les tardes dels diumenges a Berga; els que emigraren, el

recordaren amb enyorança, reformaren les seves antigues llars i hi retornen cada mes

d’agost; s’edificà un hotel, es construí un nou Ajuntament i unes escoles, alguns forasters

hi edificaren residències d’estiu; un parell de càmpings acullen a apassionats admiradors

de la muntanya,  l’atenció mèdica és com la de tot arreu, Gósol ja no és el que va ser,

nosaltres tampoc, però els gosolans, allà on es trobin, estan sempre orgullosos del seu

origen.

Jo li donaria una caputxeta
i a la muntanyeta la faria anar

Pere Miret i Cuadras
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A finals de desembre de l’any 1952 anàrem a ocupar la titular de Gósol. El poble, a mil

cinc-cents metres sobre el nivell del mar, el més alt de Catalunya, tenia aleshores 560

veïns, més els 14 o 15 de Josa del Cadí, municipi agregat, els 7 o 8 de l’Espà i 3 o 4 en una

masia feréstega i aïllada a la muntanya. Un tren de via estreta que sortint de la Plaça

d’Espanya, de Barcelona, travessava pel mig del carrer tots els pobles de la conca del

Llobregat, et deixava a Guardiola de Berga, com es deia aleshores o del Berguedà com és

diu ara. Un camí, acceptable, fins a Saldes era transitat per camions que transportaven

el carbó de les mines i que et col·locaven a la cabina o a la caixa, si aquella anava ja

plena. De Saldes a Gósol, una tresquera de 15 kilòmetres, que les pluges i les neus de

l’hivern feien sovint intransitable, especialment al coll de la Trapa, era recorregut la

majoria de les vegades a peu. Anys enrere, els camions de carbó arribaven a les mines de

l’Espà, a 5 kilòmetres de Gósol, però la matinada d’un dilluns de Pasqua, una explosió de

grisú matà els 43 homes de l’equip de manteniment i la desgràcia hauria estat molt més

gran si el gas hagués esclatat en un dia no festiu. Amb tot, quaranta-tres taüts folrats de

negre i arrenglerats en una gran sala de parets blanques i nues et recorden que, anaven

menjant i bevent, prenent muller o marit, i no se’n adonaren fins que va venir el diluvi i

se’ls va endur a tots.

Una altra manera d’arribar a Gósol era aprofitar el camió, amb tracció a les quatre rodes,

dels Calmet. Els Calmet eren dos germans  transportistes de Guardiola, que un o dos

dies a la setmana proveïen les minses necessitats materials del poble i facilitaven, en el

mateix trajecte, el transport de dos passatgers a la cabina del camió. Arribant a la vigília,

amb l’últim trenet, sopaves i dormies a «ca la Bòrnia» i l’endemà de bon matí, un Calmet

venia a despertar-te, per conduir-te sotraguejant i esquivant sots profunds, fins el poble,

tot i que la prudència i el mateix Calmet aconsellessin baixar, i fer a peu el pas del coll de

la Trapa.

No hi havia telèfon, ni aigua a les aixetes (tampoc hi havia aixetes) tot i que un reguerot

abundós que alimentava els safareigs i els abeuradors públics, travessava tot el poble.

Una dinamo instal·lada en un petit salt d’aigua al molí, proporcionava, sinó estava

espatllada, un corrent elèctric continu que, des de que es feia fosc fins a la mitja nit,

il·luminava amb bombetes de quinze watts, d’una llum pampalluguejant, les cares i les

mans terroses, i els ulls mig closos, rogencs i plorosos dels vells gosolans asseguts al

voltant de l’estufa de carbó.

Un dia de finals de desembre de 1952, caminant des de l’Espà vaig entrar a la plaça de

Gósol. El sol de mig dia i la caminada carretejant la maleta, varen fer que arribés a un

dels pobles més freds de Catalunya amarat de suor i ofegat de calor. A dir veritat va ser

l’únic dia que vaig passar calor a Gósol. Al mig de la plaça, s’acostà un home amb brusa

de tractant de bestiar i un llarg bastó, que es diferenciava del de Sant Josep perquè no

Tot passant per Gòsol
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estava florit, em preguntà si era el metge nou i es presentà com Dot, el jutge.  M’explicà,

allà, drets al mig de la plaça, que el poble estava dividit entre els qui volien un metge,

capitanejats pel propi jutge, les altres autoritats i el rector, i aquells que avorrits de que

tots ells marxessin al poc temps de ser-hi, el que era cert i comprensible, preferien no

tenir-ne i ser atesos per un practicant curandero que portava anys a la vila. Els seus

partidaris havien demanat al cap provincial de Sanitat que l’autoritzés a firmar

certificacions de defunció i tota mena de documents oficials i aquest, que com molts

altres funcionaris no sabia resoldre situacions enutjoses i tenia pànic de perdre el càrrec,

em va fer canviar la sol·licitud que jo havia fet de la titular de Noves de Segre, per la de

Gósol, i em va enganyar enaltint les grans condicions i els ingressos extraordinaris

(“mentida gorda”) que s’obtenien a la vila recolzada al peu del Pedraforca i no va parlar-

me de la situació molt conflictiva, que patia el poble. A l’ajuntament de Gósol els comunicà

que enviava un metge, que resoldria definitivament aquell malestar (moltes gràcies,

home), que en un poble petit i tancat augmentava dia a dia i havia conduït a una divisió

entre dues faccions que es detestaven fortament. La lluita fou ferotge i dura, el grup

capitanejat per un carnisser de mitjana edat, anomenat «el Tacany» no m’acceptà i vaig

trobar-me al mig d’un conflicte sense haver fet res per entrar-hi. El practicant curandero,

era un pobre home amb dona i dos o tres fills amb qui vaig entrevistar-me tres o quatre

vegades, però l’hi havien ficat al cap que ell era la màxima autoritat sanitària i no hi va

haver manera de convèncer-lo de que es limités a fer la seva feina. La separació entre

els dos bàndols era total, compraven en diferents botigues, passaven l’estona a diferents

cafès, els parents no es saludaven i els amics s’odiaven. Hi hagué baralles, insults i

amenaces, invasió de l’ajuntament per un grup dirigit per l’esposa del Practicant en el

moment en el que em donaven possessió del càrrec, intervencions de la Guàrdia Civil,

judicis al jutjat de Sant Llorenç de Morunys i crisis histèriques que feren que mossèn

Pere, es precipités i administrés l’extremunció a l’esposa del Practicant que es rebolcava

al mig del carrer, arrencant-se alguns (pocs) cabells i espeternegant furiosament, fent

creure a tothom, que es moria.

Vaig comunicar a l’ajuntament la meva intenció d’abandonar el poble, però vist el terror

de l’alcalde, els vaig prometre, després de llargues converses i concessions que no me

n’aniria abans de que en marxés el Practicant, i així va ser.

Que li va bé, que hi tornu,
que no li va bé, que no hi tornu

A la plaça, que era el centre de la població hi havia grans abeuradors pel bestiar i

adossat, sota teulada carregada sobre quatre pilars, el safareig públic obert als quatre

vents; les vaques hi transitaven calmosament, tot i que en alguna ocasió els picava la

mosca i aleshores, cames ajudeu-me, era necessari refugiar-se en algun portal.

Pere Miret i Cuadras
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Però els espectacles no eren corrents, i sense cap banc per seure, la plaça, la major part

del temps deserta, era transitada per alguna vaca tranquil·la, que anava a abeurar, per

les nenes i nens que a unes hores determinades, entraven o sortien de l’escola, i per

algunes dones, que amb un gibrell ple de roba al cap, s’encaminaven al safareig públic,

per a informar-se i per contar el secret acabat de descobrir al veí.

Aquell hivern va ser molt dur, el termòmetre que mossèn Pere conservava al defora dels

finestrals de la galeria de la Rectoria, marcava als matins, disset i divuit graus sota zero;

la neu glaçada i endurida conservava la blancor, lleugerament blavosa els dies ennuvolats,

als camps, a les teulades, a les voreres no petjades dels carrers i embolicava amb cotó

fluix els boscos, però en els llocs de pas havia adquirit el color fosc cendra, brut i trist que

agafa la neu malmesa pel trepig d’humans i de semovents. Els homes, que dormien amb

la família a les cambres que hi havia sobre l’estable i que conservaven bona part de

l’escalfor que exhalaven els animals, de bon matí, amb una grossa bufanda o un

tapaboques, anaven a cal Bepus, a ca l’Amagat, o a algun dels altres cinc cafès del

poble, on feien una barreja i començaven una partida de dòmino o de botifarra que

durava fins a l’hora de dinar; després seguia fins a l’hora de sopar i a voltes finalitzava a

les tres de la matinada. La terra, gelada, dura com la roca i erma, no permetia cap

manipulació, fins que a primers d’abril, ja un xic estovada, acceptava que la rella obris els

solcs que acollirien les patates primerenques recollides abundosament al mes de juny.

D’immediat una nova sembra, donava una segona collita a la tardor. El cultiu de la

patata, o trumfos que en deien, i la sega i emmagatzement de l’herba eren les tasques

dels homes, tot i que les dones també hi participaven; la resta dels dies els passaven a

algun dels cafès que obrien tots els dies de l’any fins ben repicada la mitja nit. Durant

molts anys i fins a finals dels quaranta, en arribar el mes de juny, colles d’homes amb la

falç a l’esquena travessaven el Cadí pel pas del gosolans i segaven el blat de la Cerdanya,

l’Alt Urgell i el Pallars Jussà; alguns en acabar, s’encaminaven cap el sud de França a la

verema i no retornaven fins a primers de novembre. També colles de xolladors passaven

els estius a Andorra, eren altres temps i altres homes, deia un pagès mal afaitat, davant

d’una copa d’anís a ca l’Amagat; ell ho havia fet de jove i ja sabia quin pa s’hi coïa.  Les

mares, esposes i filles, amb els marits a la Cerdanya, França i Andorra antany,  o a ca

l’Amagat enguany, trastejaven la llar, procuraven la menja diària, rentaven al safareig

públic amb les mans nues de dits rogencs i pell prima i clivellada dins de l’aigua gelada,

fregant amb sabó «el lagarto» i estovant la roba aspre i rústega  amb furiosos cops de la

robusta paleta de fusta, que servia també per picar el cul del marrec que acudia a la

mare pretextant excuses per a no assistir a l’escola, llauraven i sembraven, carretejaven

l’herba de la pallissa a l’estable per donar menjar a les tres o quatre vaques estabulades

tot l’hivern, que amb els dos o tres vedells que engendraven cada any, els dos porcs que

engreixaven, les gallines i ànecs i les patates, mantenien l’economia de la família, munyien

i feien després formatges, i nenes i nens portaven els animals a la pastura, des del mes
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de maig fins el mes d’octubre, no assistint, durant aquest temps, a l’escola. Es tractava

evidentment d’una societat poc feminista.

Vaig instal·lar-me a la fonda de ca la Rita. Els propis de la casa, com tots els habitants del

poble, dormien en unes cambres sobre l’estable,  però a mi em donaren un habitacle

aïllat i sota teulada. La temperatura dins de l’habitació baixava per sota dels zero graus.

La gerra que contenia l’aigua, que suposadament devia servir per rentar-se al matí,

tenia, quan calculaves si en faries ús, un gruix de gel, que calia rompre, picant fort, amb

el taló de la sabata; no cal dir que la major part dels dies el glaç quedava intacte. L’únic

lloc amb una temperatura acceptable, era la cuina; la poele, el gran utensili circular que

cremava llenya tot el dia, proporcionava una temperatura agradable a l’estança i a més

coïa el menjar ajudat per la mestressa, la Roseta. Aquesta remenava sempre una olla i

per trencar el ritme, amb el mànec de la cullera, de tant en tant, es rascava el monyo o

l’esquena. En un banc de fusta que contornejava les parets s’asseien, buscant l’escalf

i la tertúlia, una colla de parroquians i algun viatjant que venia per primer cop al poble i

no tornava mai més.

Altres estadants ocasionals eren els guàrdies civils de Sant Llorenç de Morunys que,

almenys un cop al mes, després de caminar unes sis o set hores amb les seves grosses

sabates de pell dura i sola enravenada, guerrera de llana verda, estiu i hivern, amb el coll

rígid de làmina folrada i clos amb un ganxet metàl·lic, tricorni, corretjam, cartutxeres i el

mosquetó creuat sobre l’esquena,  travessant el riu Cardener prop del molí d’en Monegal,

arribaven cansats i estropellats amb alguna truita que havien caçat a escopetades durant

el trajecte i que passava d’immediat a la paella. Es queixaven i no comprenien com la

vigilància no era encomanada al destacament de Saldes molt més proper a Gósol i que

tenia quatre guàrdia civils de cognoms ben curiosos, l’un es deia Cura, l’altre Cordero, un

tercer Lobo i el darrer Sacristan; ja es pot suposar la broma que els feien quan sortien en

parella: el Lobo i el Cordero junts o, el Cura i el Sacristan, bé, podran parlar de les seves

coses. Alguns habituals, es deixaven caure a mitja tarda a la tertúlia de ca la Rita, com

l’alcalde en Joan Cardona,  bon home, modest, entenimentat, de parla tranquil·la, sempre

conciliador, l’agutzil, el Blasi, el Cília, fent que sí amb el cap, quan parlava el batlle, el

“Tacany” carnisser, d’idees fixes, ric i influent, el “Puxica,” el “Febre”, el “Fenec”, el

“Mitjaire”, el “Triuet”, el “Carric”,...el sr. Sabater el mestre i la Srta. mestra, que, fatigats

del xivarri, del fum i del soroll del cafè, uns, i en acabar la feina a l’escola els altres,

acudien a la cuina de ca la Rita per gaudir d’una conversa més seriosa.  En Llorençó cap

de la casa, que no estava mai quiet, no seia,  participava a sotragades en la conversa,

entrava llenya que devorava contínuament la gran cuina circular, portava aigua, i baixava

saltant les escales a la planta baixa on hi havia una botigueta, quan s’oïa el crit de “Au

Maria” d’algun comprador que necessitava una escombra, un paper d’enganxar mosques,

mig kg d’arròs o una arengada.

Pere Miret i Cuadras
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Les converses eren les habituals en aquestes ocasions, política internacional, incursions

del maquis i el Massana, que jugaven al gat i a la rata amb els guàrdies civils en travessar

el Cadí, destinació del producte de la venda d’arbres provinents dels boscos  comunals,

que un cop a l’any marcaven els enginyers forestals senyalant amb creus vermelles

aquells que anaven destinats a taulons. En acabar la feina, tècnics i forces vives

consumíem, sota els arbres condemnats i xarrupant-nos els dits, un plat únic de xai

esquarterat allà mateix, cuit sobre una gran llosa que mantenia  roenta sobre un gros foc

de llenya (“tai” a la llosa), des d’unes hores abans l’agutzil municipal i ben acompanyat

amb un traguinyol de “xampany” llençat amb força per un bot de pell comprimit

vigorosament amb la mà dreta. Pocs anys abans, havien reconstruït   la Rectoria. Amb els

cabals recollits en la tala d’enguany, uns, proposaven  fer escoles, altres la carretera,

uns tercers instal·lar el telèfon, alguns preferien l’electricitat, hi havia qui sol·licitava un

cinema i saló d’esbarjo i fins i tot qui creia que una estació d’esquí, afavoriria, en gran

manera, a tot el poble. No s’arribà mai a una entesa, transcorregué el temps que preveia

la llei per fer un bon us dels diners públics i hisenda s’apropià del capitalet aplegat. Ja ho

deia, jo, exclamaren, però calgué esperar un altre any per caure en el mateix  defecte.

 L’avi Llorenç, pare d’en Llorençó, tenia prop de noranta anys i no semblava  pas un vell;

gens encorbat, pensament lúcid, bona condició física, no parlava gaire quan hi havia

gent, però a última hora, quan la cuina anava perdent els clients usuals, però el gran estri

de ferro colat conservava, encara, el caliu que feia poc atraient el trasllat a la cambra

gelada, i quedàvem només amb l’olor persistent de l’oli poc refinat i el ferum residual de

les costelles de porc conservades i fregides al sopar, els tres gats i la  mestra, a ell li

agradava contar fets ocorreguts anys ha, i esdeveniments que ens mostraven la manera

de viure i de conviure de la gent del poble. Recordava, amb admiració, l’arribada del

carter, un gegant el veia ell, caminant des de la Seu d’Urgell, després de travessar el

Cadí, en ple hivern en mànigues de camisa, espitregat i amb caramells de gel enganxats

al pelatge del pit descobert. També feia memòria del ball de les coces, típic de la Festa

Major, que antigament ballaven només homes i que de mica en mica anà degenerant i

passà a ser un desori, repartint les coces a dojo i oblidant la dansa. En aquells anys

cinquanta era tan sols un record llunyà; actualment s’ha recuperat i civilitzat i es pot

veure, de nou, el dia 15 d’agost de cada any quedant de les coces només el nom. (La

paraula coça equivalent a guitza, fou una paraula molt emprada en la Catalunya rural

fins fa pocs anys, quan mules i rucs d’ofici en repartien sense  gaires miraments, el

dimoni dels pastorets també en ventava alguna a en Lluquet i a en Rovelló; el cavall era

més primmirat i quasi mai n’etzibava. Creiem que el mot hauria de ser recobrat, ja que

els rucs i les mules actuals, tot i que caminen erectes, tiren coces molt més punyents.

Quan l’avi Llorenç  era un bordegàs, la seva mare patia, perquè groc i esprimatxat tenia,

creia ella, poca gana. Un dia, preocupada, decidí consultar un metge d’anomenada de la

Seu, el Dr. Llangort, que encara avui té néts metges, ara ja vells i besnéts a la població.
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Un vespre la mare,  va fer un farcellet amb pa, formatge, una llonganissa i bitllo bitllo,

agafaren el camí cap a la Seu. Embolcallat en una llarga i flonja bufanda i les espardenyes

bones a la bossa per no destrossar-les pel camí, pantaló de vellut, sortiren una nit de

lluna, havent sopat, per Torrentsenta i el coll de la Mola fins a Tuixén, Fórnols, Ges ja a la

vessant nord del Cadí, Cerc i arribaren al matí a la Seu, travessant el Segre, després de

caminar unes onze hores. Reposaren una estona en un banc del passeig, esmorzaren

pa i formatge, begueren aigua fresca de la font, i cap a la consulta del Dr. Llangort.

Aquest s’interessà per la caminada, per la vida que duien a Gósol, per la salut dels

vedells i pels coneixements d’aritmètica i gramàtica del noi, li mirà atentament la llengua

i les dents, els ulls, l’orina, li prengué el pols, l’auscultà amb un estetoscopi de fusta, i

digué a la mare que no trobava cap malaltia, que era un xicot sa i que no calia cap remei.

La dona quedà perplexa i un xic decebuda, tenia la sensació de que retornava de buit;

aleshores, en un últim intent demanà: digui Dr. Llangort, què li he de donar jo a aquest

noi per a menjar, que fins i tot el pa se li floreix a la boca?. Ell la mirà seriosament uns

moments i contestà, en la pronúncia pròpia de la comarca: doneu-lu lo que vulgu. Que li
va bé, que hi tornu. Que  no li va bé que no hi tornu. Durant el camí de retorn, la mestressa

semblava distreta, només de tant en tant repetia: que hi tornu?, que no hi tornu?, però

ell recordà i aplicà el consell fins el final de la seva vida. Veig encara l’avi Llorenç, amb els

seus noranta anys, trencant el costum dels veïns i traient la vaca a la  pastura, en ple

hivern, en mig de boira i aiguaneu, que difuminaven la seva figura i la de l’animal, dret,

immòbil, concentrat en si mateix durant hores mentre els altres ben calents al cafè

arreglaven el poble i el món sencer. Morí poc abans de complir cent anys.

Recorda amb quina passió desitjaves coses,
que ara et son indiferents.

Dot, el jutge, era un home important, poc contertulià, l’únic home del poble que no anava

mai a cap cafè, a més de terres i bestiar era l’únic que posseïa animals mascles destinats,

només, a la procreació. Quan era el temps de cobrir una femella, el pare deia al xicot o a

la nena: porta la vaca a “tori” i digues-li al Dot que ja li portaré les cent pessetes. Un matí,

en obrir la portella del baluard per complir alguna visita professional i entrar en l’espai

obert davant la casa on hi havia, com sempre, sota el porxo, el carro potes enlaire amb

gallines sobre els braços, ànecs perseguint trossos de pa mullat, paques de palla, sacs

plens de segó i de gra i guarniments penjats en estaques clavades a la paret, es percebia

també un moviment poc usual. El Dot en veure’m, va fer un gest enèrgic per indicar-me

que em quedés quiet en un racó.

El matxo, híbrid de cavall i burra, era l’animal preferit dels pagesos; amb potència

arrossegava el carro, llaurava fondo, ascendia i baixava bé la muntanya, tirava fort a les

pujades junyit a un vehicle sobrecarregat de portadores, amb les potes del davant
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arquejades,  clavant en terra la part anterior de les peülles i flexionant les de darrera

arquejant el llom, feia saltar guspires en picar els rocs amb les ferradures, esperonat per

les xurriaques que li masegaven les anques i els renecs del carreter i si alguna vegada

doblegava els genolls i queia sobre la terra, panteixant s’aixecava esfereït, en redoblar

l’espetec de la tralla i els disbarats del traginer. Es deixava collar amb facilitat, au!, un

pas “atrás”, més, mééés, i ja està, menjava palla i un grapat de garrofes que ficaven al

boç, no reia però tampoc feia mala cara, no bramava ni tirava coces i els fems es recollien

per abonar la terra.

El que jo ignorava, és el greu escull que cal vèncer per aconseguir un animal d’aquests.

La burreta, pobre, estava atabalada i neguitosa i no entenia ben bé el què passava. Un

li agafava el cap, un altre li aixecava la cua i un tercer l’empenyia per les anques d’un

costat a un altre; el cavall, castany clar, crin molt llarga quasi bé blanca, pel lluent,

conscient del seu paper de protagonista i de que ingressava cent pessetes, per sessió,

en el compte del seu amo, entrà en el pati sacsejant el cap amb força, manotejant en

l’aire, els ulls enrogits i deixant escapar alguns renills, però en veure a la somera somrigué

amb sorna i es desinteressà de l’afer. Prou el Dot i els acòlits l’esperonaven i l’empentaven

i li recordaven el seu deure professional, però ell com si sentís ploure. Vatua l’olla, això

s’ha acabat, porteu l’euga; aleshores tragueren de l’estable una euga ben plantada,

disposada i polida, que entrà a la palestra movent la testa a un i altre cantó i ventant

sorollosament les mosques, amb la cua pentinada i llustrada i que refregaren una i altre

vegada pels nassos del semental. Home!, això és un altra cosa, podien haver començat

per aquí, es digué el quadrúpede. Total que després d’un estira i arronsa, ara l’amago

ara l’exhibeixo, quan ja l’animal no sabia on era ni el que li succeïa i era arrossegat per

un impuls cec, zas! substituïren l’euga, que retornà al camerino amb indiferència

professional, per la burreta i és de creure que un nou híbrid apareixeria en el seu moment.

Cobrat el servei, el Dot s’eixugà la suor  i digué: passi, passi sr. metge, uf no sap el que

costa...i continuà: un tractant de bestiar de Berga, que té molts duros, sap, explicava

l’altre dia que ell allà lluny, Tànger em sembla que deia, havia anat a un teiatrus on les
dones feien estritise, naltrus no ho creiem pas, però sembla que hi ha algunes similituds,

que em perdonin les senyores eh, entre la conducta humana i la dels equins, en el ben

entès, però, que aquests no en són responsables, ja que l’home els manipula per

interessos comercials.

...t’has quedat sota les alzines escoltant la flauta del pastor flauta, i en despertat
només hi havia la nit.

Era rector de la parròquia mossèn Pere, fill de Montal. D’uns quaranta i pocs anys,

esprimatxat, amb els cabells sobre el front, la sotana sorgida i esfilagarsada dels baixos,

tenia molt de compte en no fer-se fusades però no ho aconseguia, el que provocava la ira
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de la seva mare que havia de cosir-les. «Monsen Peree, vejam si et sortiran les moques

pels forats de la sotana» solia dir-li. Pobre, no es pot dir com una rata però si com un

ratolí, cobrava quatre-centes pessetes, al mes, del Govern i cinc, que ha voltes quedaven

a deure, per alguna missa escadussera, ja que la gent de Gósol era poc d’església i rebia

algun cistell de trumfos quan n’era la collita. Els diumenges, amb la pica de l’aigua

beneita gelada deu mesos l’any i l’entorn més gèlid encara, les dones arraulides als

bancs i cobertes amb mantellines gruixudes que s’embolcallaven al coll, els homes als

últims seients o drets prop de la porta, recolzats a la paret amb la gorra a la mà i els joves

a dalt el cor, vigilant abocats a la barana i clavant-se un cop de colze cada vegada que a

una mosseta li queia la mantellina, mossèn Pere predicava la bona nova, conscient de

que una gran part de la llavor queia en terreny pedregós. En aquells dies patí també la

divisió del poble i tot i els seus afanys per evitar-ho, els  fidels partidaris del practicant,

deixaren d’assistir al culte.

 No tot era pobre a la parròquia, l’ajuntament amb els diners de la venda d’arbres

municipals, havia edificat anys enrere, una casa rectoral  amb una galeria coberta i tres

arcades envidrades orientades a migdia, que es divisen, ja, des de la creu quan t’acostes

al poble i  que van ser per a mi  com l’illa descoberta per un nàufrag, al mig de l’oceà.

L’inconstant sol de l’hivern gosolà, tot i que els dies clars hi penetrava d’esquitllentes,

no era capaç d’escalfar-la, però al menys, quan podia, li treia un xic la gelor, tenyia de

daurat les parets i reconfortava l’esperit. D’acord amb mossèn Pere, hi col·locàrem una

estufa i amb una carretada de carbó de pedra que em portaren de les mines de Saldes,

vaig disposar d’una estança confortable. Allà passava les hores mortes estudiant,

preparant oposicions, i endarrerint l’hora d’anar a sopar.

Algunes tardes havent dinat ens reuníem a la rectoria amb l’alcalde en Joan Cardona, un

pagès de setanta anys que no havia sortit del poble, però intel·ligent i amb molt sentit

comú,  el secretari en Martí Pons, allistat als disset anys a la legió estrangera francesa, on

adquirí per mèrits de guerra el grau de subtinent en la segona guerra mundial i que havia

recorregut i patit en els camps de batalla nord-africans i del Pacífic, autodidacta, lector

empedreït i tot i que algú pot no creure-ho,  bona persona, mossèn Pere, nat a Montal, un

petit poble d’Urgell apartat de les vies de comunicació i internat dels tretze als vint-i-set

anys al Seminari de la Seu, amb un parèntesi de tres anys, en els que canvià l’estola pel

corretjam i l’encenser pel fusell durant la guerra civil, preocupat per la salut espiritual dels

feligresos, però sense saber, ben bé, què fer per millorar-la, la Sta. mestra, que acudia els

dissabtes que no tenia classe a la tarda i els diumenges, molt jove, amb empenta, que

procurava augmentar la cultura i les bones relacions en les seves alumnes i que discutia, ja,

els avantatges de la coeducació amb l’alcalde i el sr. rector i jo, que amb poca experiència

i decebut per la situació del poble, cercava amb l’ajuda dels assistents el retorn de

l’harmonia i la bona convivència dels gosolans. Per animar un xic els ànims, preníem una
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copeta d’un licor que preparava mossèn Pere amb un sobret de pols d’essència d’anís,

que costava una pesseta i que adquiria a la Seu quan un cop a l’any hi acudia per una

reunió amb el bisbe i que barrejàvem amb un petricó d’esperit de vi i tres quarts de litre de

l’aigua saludable de la cisterna. Tots els concurrents érem partidaris de la pau i de la bona

convivència i desitjàvem una solució amistosa i favorable per una i altra part, però no va

ésser fàcil. Les condicions de vida molt dures, l’habitatge incòmode i fred, que no afavoria

la permanència dels homes a la llar, la immobilitat, asseguts en una cadira dura, durant

moltes hores al dia, en un cafè ple de fum, amb una copa de licor i unes fitxes de dòmino al

davant, el clima extremat, l’aïllament per la dificultosa comunicació amb l’exterior, no hi

havia un sol vehicle de motor en el poble, i ni tant sols una bicicleta,  l’isolament, i l’educació

i la cultura que proporcionava una escola unitària de nois i una de noies, a la que acudien

els més entusiastes fins els catorze anys, però altres als deu ho deixaven per anar a guardar

vaques, feien a bona part dels gosolans terriblement desconfiats i pendents, sobretot, de

les faltes i de les dificultats dels veïns.

Veritablement la monotonia s’imposava i ni tant sols els dies de festa, es modificava

gaire la rutina. Algun diumenge a la tarda  si s’aconseguia contractar un músic, que quasi

sempre era el Cerilla, un acordionista fill de Gósol, hi havia ball de tarda en un local a mig

construir, per haver-se esgotat els diners dels arbres comunals. L’edifici, amb les parets

nues de maó vist, a l’interior i a l’exterior, per falta de pressupost no pas per estètica, no

tenia lavabos i de les finestres només hi havia els forats. Sembla que tapar-ho o si més

no posar-hi cartons no havia de ser difícil, però ningú se’n preocupà i el griso que entrava

per les obertures obligava els balladors a no parar i a convulsionar-se espasmòdicament,

no deixant descansar ni un sol moment el Cerilla que, de tant en tant, havia de bufar-se

els dits i col·locar-los sota les aixelles perquè no se li congelessin. Les poques persones

grans, que seien en uns taulons de fusta ran de la paret, i que hi acudien per observar  les

intencions d’algun pretendent de les seves filles o només per tafaneria, estaven arraulides

amb abric i bufanda, guants folrats de pell, casquet de llana cobrint les orelles i portaven

a voltes, petits brasers amb nansa de ferro que col·locaven curosament als seus peus.

Amb tot, la gelor era tant intensa, que acabaven saltant pels racons, oblidant l’artrosi del

genoll i la diabetis sacarina. La manca d’un lloc apropiat obligava a algun ballador, que

portava una bona estona contorçant-se de manera especial, a sortir escopetejat  empès

per les seves necessitats; com que el carrer era completament fosc i gens transitat, a la

cantonada i arrambat a la paret hi havia un lloc prou convenient si un era prou llest per

evitar la congelació de la part exposada a l’aire tallant i gèlid de l’exterior. Retornava

somrient intentant dissimular, amb la llarga bufanda, la mullena involuntària dels

pantalons, amb el nas vermell i un lleuger llagrimeig estimulat per el gebre de la nit.

El quinze d’agost de 1953, dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, era la festa major de

Gósol i es volgué celebrar amb un ball extraordinari. Per dificultats econòmiques i de
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transport, no s’aconseguí contractar una orquestra i es conformaren amb la presència

del millor acordionista, del Berguedà i la Cerdanya, conegut pel «Tots Quiets». Aquest era

un home baixet, amb poquíssima capacitat visual i que abans de començar cada peça

del concert pronunciava, amb veu imperiosa la frase: tots quiets; si durant la interpretació

sentia brogit o xerrameca del públic, interrompia d’immediat l’audició i cridava més

enèrgicament: tots quiets!, si no li feien cas, guardava l’acordió dins la seva funda i

marxava, dolgut i enfadat cap a casa. Ell, es considerava un concertista, i ho era, però

també, era un professional i acceptava tocar per a fer ballar la gent, naturalment que en

aquest cas, no tenia la  pretensió de que tots estiguessin quiets. Aquell dia quinze, el ball

de tarda seria a la plaça de la que s’havia, bonament, procurat treure una part dels rocs

i de les buines; els xicots es posaren un bon raig de brillantina i corbata i  totes les noies

estrenaven el vestit de l’efímer estiu. Després de dinar el cel s’havia anat tapant i

algunes ratxes de vent aixecaven, a batzegades, la pols mal escombrada de la plaça. El

fum, que fugia esvelt  per  les xemeneies, es decantava, de sobte, capolat i s’arrossegava

descabdellant-se per sobre de les teulades, per desaparèixer mesclat en la boirina que

envaïa, poc a poc, l’atmosfera; per l’altre banda del Cadí, i ben aviat per damunt de la

Serra del Verd, aparegueren núvols compactes que ocuparen, amb rapidesa el cel i que

abans de tancar-se totalment deixaren, per uns moments, veure les puntes rocoses del

Pedraforca blanquejades, ja, per la neu. La festa major era un sol dia a l’any, i els anys a

Gósol són molt llargs, els joves, els madurs i alguns de la segona joventut, no volgueren

renunciar al ball, el «Tots Quiets», pressionat per tothom inicià el «Danubio Azul» traït

probablement per l’inconscient ja que hi hagué molt més de Danubio que de blau. L’aire,

agafant embranzida, sacsejava els fanalets de paper amb una espelma a dins que

havien preparat amorosament des de setmanes abans nois i noies i que acabaren

esparracats i rebotits per terra i aixecava i voleiava les faldilles amples, flabel·lades i

sota genoll, com eren en aquell temps, de les  xicotes, provocant grans riallades i descobrint

unes interioritats a les que els observadors de l’època,  no estàvem acostumats. Aquests,

agrupats per protegir-se, sota dels porxos, aguantaren fins que fines volves de neu,

aigua, rufagada i temperatura que baixà a dos graus,  obligaren al «Tots Quiets», a les

jovenetes somniadores que per primera vegada havien aconseguit permís patern, a les

que ja tenien  un ballador fix per tota la capvesprada, però a qui es proposaven fer patir

comprometent, a altri, algun ball, als que tenien el propòsit de no deixar passar

l’oportunitat per declarar-se, i a aquells que preocupats per la poca disposició a la

dansa, havien passat la tarda assajant amb la germana o amb una escombra, a abando-

nar amb les mans al cap, el veral per refugiar-se a les vivendes properes o a ca l’Amagat.

I aquí acabà la Festa Major de Gósol 1953.

Ca l’Amagat era el cafè més important del poble. Per sota el nivell del carrer, com era

corrent en les entrades dels estatges per facilitar l’entrada i estabulació dels animals

calia davallar dos escalons per trepitjar el terra; quan els ulls havien deixat de llagrimejar
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i la vista s’havia esforçat per travessar el fum, es podia veure, al mig, una estufa de carbó

roenta els dies freds, que eren quasi tots, i una gran sala, de sostre baix, plena de

tauletes rectangulars de marbre blanc i potes vigoroses de ferro colat, envoltades de

figures masculines, amb boina o gorra, un caliquenyo, pudent, a la boca i unes cartes

corbades a les mans. El cel ras, el sòl, les quatre parets, els vidres i tot el contingut

tenien el mateix color gris fosc, blau plom; en els espais més propers a les bombetes de

quinze  watts, que penjaven del sostre protegides per un pàmpol de vidre ondulat glaçat,

substituïdes quan no funcionava la dinamo, per llums de carburo que penjaven d’un

ganxo, un cercle més il·luminat mostrava unes espirals atapeïdes, semblants a nebuloses

blavoses, que giravoltaven lentament encreuant-se entre elles i comprimint-se cada

vegada que arribaven, des de sota, noves alenades de fum; semblaven les imatges de

les grans pertorbacions que ens assenyala l’home del temps o potser els remolins que

veuria un nàufrag submergit en el fons del mar i que mirés cap amunt, en el moment de

morir. Regit per una mestressa, de l’ofici, vinguda de la plana, ben aviat captà la major

part de la clientela habitual dels establiments d’aquest tipus en els poblets d’alta

muntanya; aquella, la mestressa, prop, o ves a saber, si passats els cinquanta-cinc, de

faccions dures, mànigues arremangades, pleneta, musculatura fofa i oscil·lant darrera

el braç  i ulls petits i foscos, no deixava que ningú marxés sense pagar, feia la vista grossa

si alguna de les taules s’arriscava en un joc prohibit, col·locava el braç sobre l’espatlla

d’algun client de confiança i de tant en tant contractava una companyia de “varietés”.

Aquella nit calia sopar aviat i amb presses o corries el risc d’haver de portar la cadira de

casa teva i entaforar-te entre les taules. En aquestes ocasions, hi acudia alguna esposa

amb el seu marit, que amb esforç es contenia, mirant de reüll a la parenta, per no

aixecar-se de la cadira amb les mans enlaire i cridar, com ho feien els companys solitaris.

El conjunt estava format per dos o màxim tres artistes; dues dones d’edat indefinida,

ventrelludes, llavis molsuts, vermells i brillants, pintades a dojo, vestits generosament

escotats amb predomini del roig, tenyides de ros i sabates amb la pell clivellada i la sola

foradada i un home de seixanta anys, prim, escarransit, de nas llarg,  mal afaitat i amb

elàstics.

L’espectacle, monotemàtic omplia, però, la sala a vessar i divertia a la concurrència; una

de les artistes apareixent de l’extrem de la sala, s’aproximà amb presses i desassossec

als seus companys i demanà: cuita, per favor, el tocador de senyores?. El galant s’aixecà

sol·lícit i inclinant-se cerimoniosament, amb la mà dreta sobre l’estómac contestà: ser-

vidor. Aquest és, entre tots els acudits el que es pot contar sense ofendre i l’únic que té

una certa gràcia.

Un altre esbarjo tradicional a Gósol era el passeig al Molí i a Torrensenta. En arribar al

poble i protestar de la climatologia, la mestressa de cala Rita i qualsevol altre gosolà que

ho sentís replicava: ja ho veurà quan faci bon temps, les passejades que farà al molí. Bé,
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bon temps per passejar en feia a l’hivern, que durava fins el juny, alguns dies, pocs, que

no plovia o nevava, entre dues i quarts de quatre de la tarda, hora en que el sol s’esforçava

per trencar la gelor i l’aire s’apaivagava per facilitar la modesta caminada; però en

tombar el dia sorgien boires i el sol, decebut, coneixia que li havia arribat l’hora d’amagar-

se i l’aire, inactiu durant la treva, emprenia de nou la seva embranzida i tallant com una

navalla, mortificava la pell descoberta, entre la bufanda i la gorra. Des de final de juny,

quan de la neu en quedava només un manyoc enquestat entre les puntes del Pedraforca,

fins a finals d’agost, la temperatura era, durant el dia, agradable i el passeig relaxant;

sortint de la plaça en direcció sud-oest seguies un corriol que descendia suaument entre

prats d’herba verda, i que agafava diversos tons ocre a primers d’agost; en la divisió que

separava les propietats, per on s’escorria, en petits reguerots, l’aigua de la pluja, creixien

matolls i arbusts que dividien la vall en un mosaic de parcel·les irregulars, vista des de les

altures. Deixant el camí, que segueix fins a Torrensenta  i agafant una tresquera a

l’esquerra que travessava herbassars i algun aiguamoll, baixaves fins el riu i arribaves a

l’antic molí fariner que conserva les paletes i les grans rodes de pedra i que funcionà fins

els anys quaranta.  Vorejaven el riu una filera de pollancres esvelts i gentils, amb les

fulles tremoloses que trencaven la llum i  remorejaven suaument sacsejades pel ventijol

de la tarda tranquil·la. Alguna d’aquestes tardes, amb mossèn Pere, un pescador de

truites entusiasta, convençut sempre de que aquella seria la nostra tarda, amb la canya,

mosquit, cullereta i cuc de terra, ens arribàvem a uns petits gorgs prop del molí. En aquell

temps no hi havia repoblació ni piscifactories, les poques truites que quedaven sabien

defensar-se i els més escassos pescadors vivien d’il·lusions. En el bassal hi havia tres

truites, dues eren petites i amb poca personalitat, però l’altra feia almenys trenta

centímetres i a mossèn Pere quan se l’imaginava sobre la seva mà i posava l’altre

perpendicular a mig braç, per imaginar la seva llargària, li brillaven els ulls i la cara se l’hi

il·luminava. Ens aproximàvem al pèlag amb precaució, procurant no fer cruixir  fulles

seques i branquillons, i quan llençàvem l’ham, mig amagats darrera la soca d’un arbre

sec, la truita, sortint del fons de l’aigua transparent i dissimulant un mig somriure,

s’acostava amb cadència, movent la cua lleugerament, a l’esquer  i jugava amb la cullereta

passant, una i altre vegada, per sobre i per sota dels reflexos irisats del metall i quan hi

posàvem un cuc, ens ho agraïa amb un moviment de cap i lliscant amunt i avall, mossegava

lleugerament, amb cara de satisfacció i per seguir el joc, l’extrem del verm que penjava

més enllà de la punta de l’ham. Mentre el sol escalfava, no tenia pressa i li agradava anar

i venir ran de la superfície i capbussar-se breument per dirigir-se a la carnada (ara, ara si,

exclamàvem), però en ser-hi prop amb un cop de cua girava en rodó, ens mirava de reüll

i dissimulava nedant lentament cap a  l’altre extrem del toll.  Més tard, quan les ombres

dels arbres cobrien l’estanyol, amb moviments ondulants de tot el cos, es dirigia, poc a

poc, a refugiar-se entre les roques del fons mentre ens deia un xic compungida: per

favor, torneu demà, no sabeu com és d’avorrida la vida en el rierol, amb l’única companyia

d’aquestes dues ties conques.
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L’infortuni en ocasions,
ha fet obrir els ulls a la veritat.

Poc a poc sorgiren alguns fets que anaren modificant el comportament de la gent. Un

nadó de tres o quatre dies, patí una síndrome convulsiva molt aparatosa i repetida;

creient que es moria, el practicant s’espantà i fugí i amb ell, la colla de velles ignorants,

harpies, nigromants, bruixes, i donadores d’encanteris que l’envoltaven. La família es

terroritzà, en fer-li veure, alguns parents, que el nou nat, no podria ésser enterrat sense

el certificat mèdic. Aleshores vingueren a buscar-me. Era ja de nit i a l’entrada de la casa,

un pam per sota el nivell del carrer, sobre un sòl irregular de terra endurida pel trepig dels

animals, en un habitacle de parets irregulars blanquejades amb calç, en el seu temps,

sense cap moble, s’hi reunien una vintena de persones que no es volien perdre la funció

i entre elles, amb el rostre cobert, alguna confident del Practicant. Una vella seca i

arrugada, amb el nas ganxut i un mocador negre al cap lligat sota la barbeta, aixecava

una espelma a l’alçada del nas, que il·luminava de manera irregular el conjunt d’un color

groc brut i en primer lloc, més clarament, la seva cara fosca, amb punts negres de pols de

carbó encastat als porus de la pell, on ressaltava la fosforescència de la mirada fixa i

desafiant. Dintre el petit cercle que descobria la claror vacil·lant de la candela, quatre o

cinc rostres més, immòbils i eixuts amb els ulls brillants orfes de pestanyes, esperant

amb neguit els esdeveniments; de la resta, cada cop més a la fosca a mesura que

s’allunyava de la minsa claror i que en els racons figurava com un conglomerat de diferents

tons negres, només s’ensumava la seva ansietat i es percebien algunes espurnes

refulgents en relliscar alguna escadussera i oscil·lant ona lluminosa sobre una còrnia

abrillantada per una llàgrima, no pas de contrició sinó d’infecció o una dent que conservava

encara,  part de l’esmalt. En entrar-hi, el silenci es feu absolut.  A l’escala, de rajola

vermella d’argila cuita i vorell de fusta molt desgastat que hi havia al fons per pujar al

dormitori, tres o quatre persones que es creien amb més drets que els de la planta baixa

però que no s’atrevien a pujar a la cambra, eren palplantades als escalons. Un home, avi

del nou nat, amb un llum de ganxo aparegué al replà i demanà que pugés mentre

m’acostava la llàntia i m’advertia, tingueu compte, de la irregularitat d’algun esglaó.

Dintre l’estança, petita i amb el trespol irregular, hi havia una calaixera amb els calaixos

mig oberts i roba penjant, una tauleta de nit de potes altes, que trontollava, i que tenia

damunt del marbre un tros de ciri dins d’una palmatòria, un flascó d’un líquid tèrbol, uns

brins de romaní i una estampa de la Mare de Déu de Queralt.

Quatre comares de més confiança que vorejaven el llit, en veure’m, restaren rígides amb

les mans entortolligades al davantal. Des de l’exterior, les més agosarades no podent

resistir la curiositat, s’aproximaren a l’entrada de l’habitació estirant el coll i procurant

no fer fressa amb els peus. Sobre un antic llit de caoba mig desfet que cruixia cada
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vegada que la partera giravoltava, cobert en part, amb llençols terrosos protegits  amb

uns flassada masegada i un cobrellit esfilagarsat de quadres verds i vermells, una dona

no massa jove, grossa i entresuada, que reposava sobre un matalàs esfondrat, recolzava

el cap en un coixí en el que ressaltava la taca circular, fosca i difuminada, originada pel

greix dels seus cabells desordenats, no pentinats des d’abans del part; espitregada i de

galtes molsudes i roges, vestia una camisa de tela basta tacada de la pròpia llet, que

regalimava dels pits i de la regurgitada pel nadó i mantenia comprimit sobre el seu cos,

un farcell de tovalloles que deixà veure una petita cara arrugada i rogenca, quan el

desembolicà.

La situació era compromesa i tensa; jo tenia ben poca experiència professional i uns

coneixements limitats, i en aquells moments era vigilat per unes persones que desitjaven

rabiosament el meu malencert, per altres indiferents que volien només contemplar

l’espectacle gratuït, per unes altres preocupades per l’enterrament i per una mare que

esgotada i atabalada, confiava poc i em presentava el seu primer fill sense gaires espe-

rances; darrera meu només quedava la caixeta blanca i el toc d’albats. Procurant que la

torbació que sentia no es reflectís a la cara, seriós i amb poques paraules vaig demanar

que despullés completament el nen. En destapar-lo, estirà les cames primes i arquejades

amb els dits dels peus separats com un ventall, arrugà el front i l’entrecella i mostrà una

cara de sofriment i una lleugera deshidratació. Tenia unes contraccions moderades,

quasi contínues, en el cos i en les extremitats, la llum de ble no permetia observar la

possible icterícia hemolítica del nadó i una exploració neurològica matussera, poc hàbil

i feta en condicions pèssimes, no aportà dades d’interès. El silenci era espès i molest i

t’adonaves que calia fer, ràpidament, alguna cosa. No hi havia farmàcia, la més propera

a Guardiola del Berguedà era a trenta kilòmetres, i cas de que ni hagués hagut no hauria

sabut què anar-hi a cercar. En una cartera hi portava els medicaments que usàvem per

solucionar les urgències i situacions compromeses que no permetien esperar el remei

que algun voluntari recolliria, dos o tres dies més tard a Guardiola del Berguedà, i

mentalment buscava la possibilitat, no de trobar-ne un d’eficaç, sinó algun que almenys

no li fes mal. La morfina, que portàvem sempre els metges rurals a la cartera, utilíssima

en tota mena de còlics, angoixes, isquèmia coronària aguda i defalliment del ventricle

esquerre, i que ens havia solucionat moltes situacions compromeses, no era apropiada;

tampoc podíem usar la papaverina, atropina, eufilina i estrofantina, que eren els altres

medicaments de què disposava, ens quedava només sulmetín, el sulfat de magnesi

injectable, un medicament poc tòxic molt emprat en aquells anys, que tenia un efecte

relaxant de la fibra muscular i una sedació, lleugera, del sistema nerviós central. Mai

havia sentit parlar, ni llegit del seu ús, per la via intramuscular, en un nou nat, ni crec que

ningú l’hagués fet servir en cap ocasió en un ésser humà de tants pocs dies, però no

comptava amb res més i un examen, ràpid, de consciència no ho rebutjà. Amb parsimònia

i trencant el coll de l’ampolleta d’un cop sec amb el mànec d’una cullera, vaig extreure
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un centímetre cúbic de la solució, injectant-la amb una xeringa de cristall i una agulla que

mantenia en un problemàtic bany d’esperit de vi dintre un tub de baquelita i que servia

per a tothom, en l’anca del petit pacient. Assegut als peus del llit, inquiet, vaig esperar

uns minuts; en alguns rostres s’insinuà una certa decepció en veure que el nadó no

començava a espeternegar, més aviat semblà que es tranquil·litzava. Vint minuts més

tard, havien desaparegut els espasmes i el nodrissó s’havia adormit. L’endemà al matí,

a la llum del dia i sobretot perquè les convulsions havien desaparegut completament, la

tibantor havia minvat en gran manera, les darreres observadores que acudiren de

matinada esperant encara alguna desgràcia, retornaven moixes a les seves cases i em

desitjaren un bon dia amb veu baixeta i el cap cot; fins i tot la cambra, il·luminada

transversalment pel primer raig de llum del sol que traspassava la petita finestreta orien-

tada a l’est, havia deixat de ser tètrica, tot i que la calaixera seguia amb els calaixos mig

oberts i la coixinera bruta de la suor grassa dels cabells.

Poc temps després, una xicota oficialment soltera, patí una intensa hemorràgia

ginecològica, d’aquelles que la gent comenta dient que “baixaven rius de sang”. La

veritat és que de rius no en baixen, però veure degotar la sang després xopar tovalloles,

de travessar el matalàs i regalimar formant un petit bassal en terra, produeix en la

parentela i en tots aquells que ho contemplen una forta sensació de malestar i el

convenciment de que cal una acció immediata i decidida i així és. L’entorn era similar al

que hi havia en el cas anterior, el cor de les fúries s’havia reunit de nou i esperava per

iniciar el seu cant, la noia havia arribat al domicili sagnant i era impossible conèixer si es

tractava d’un avortament espontani o provocat per alguna fetillera aficionada. La

possibilitat d’una hemorràgia per alteracions hormonals era molt poc probable i

l’interrogatori íntim no era possible, ja que la mare i l’àvia es quedaren a la cambra, tot

i el prec que vaig fer a familiars i veïns perquè sortissin, i la confessió de la culpa, davant

testimonis, suposava l’expulsió del domicili patern i el rebuig de tota la família i de tot el

poble. Tampoc aquí la meva situació no era envejable, no hi havia cap possibilitat d’una

maniobra mecànica i l’únic medicament que tenia, l’ergotamina que té una potent acció

vasoconstrictora i estimula fortament la contracció de la fibra muscular llisa, podia cau-

sar danys importants a la pacient si quedaven restes de secundines dintre la matriu. La

malalta, pàl·lida com la cera, lleugerament suada i freda, ulls brillants, pupiles dilatades

i taquicàrdia començava a mostrar signes d’hipovolèmia i col·lapse perifèric; calia deci-

dir-se i sense pensar-ho més l’ampolla d’ergotamina fou injectada ràpidament en el seu

gluti. Els acompanyants tornaren a ficar-se a l’habitació i quasi d’immediat la mossa

quedà rígida un instant i seguidament inicià unes convulsions tetàniques intenses, molt

aparatoses, esteses a tot el cos i a la cara, amb les dents serrades i períodes de

contractura violenta dels músculs espinals, que arquejaven la columna vertebral, i

deixaven a la noia per uns moments quieta, només recolzada sobre l’occípit i els talons,

fins que nous espasmes la feien botar sobre el matalàs. Tots els presents fixaren en el
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meu rostre la seva mirada astorada i interrogadora; vaig quedar tan enravenat com la

malalta, però aparentant una calma que no tenia, amb un moviment inconscient, vaig fer

un gest amb la mà  que es podia interpretar com una petició de calma i de que aquella

crisi era transitòria i benigne (Res home, això és el que passa quan el medicament és

eficaç, vaig voler creure).  En cap farmacologia de les consultades ni en els prospectes

del laboratori, apareix la crisi tetànica com un possible efecte secundari del medicament,

però en aquest cas, possiblement la vasoconstricció intensa de les arterioles d’una zona

cerebral provocà l’accident. En aquell temps, per alguna causa que ignoro i segurament

per recomanació d’alguna persona virtuosa (que ara ja m’ha abandonat), l’àngel de la

guerra devia ser al meu costat amb l’espasa refulgent fora de la beina, per això, en el

moment crític en el que jo, amb l’ajut d’altres persones, subjectava fortament a la pacient

perquè no caigués del llit, no colpegés el cap contra els barrots, no es mossegués la

llengua o no es trenqués un os, i rumiava, al mateix temps, alguna explicació per pal·liar

la catàstrofe que semblava imminent, la malalta deixà d’estremir-se, obrí els ulls, ens

mirà tranquil·la i l’hemorràgia s’estroncà ràpidament. Es un fet, que he observat diverses

vegades, que en els primers temps d’exercici professional o en començar un treball en

un nou lloc, es presenten situacions problemàtiques repetides, que mai més en el seu

conjunt, tornen a aparèixer.

Dies més tard, una dona d’uns cinquanta anys inicià una febreta contínua que passats

deu dies havia augmentat lleugerament i feia sospitar una febre tifoide, una malaltia

corrent i que cada any transportava, com la barca de Caronte, alguns camperols i

ciutadans a l’altra riba de la llacuna, però no havia aparegut cap trastorn ni modificacions

del ritme intestinal; en la visita domiciliària diària, cercava minuciosament algun altre

símptoma, petites taques rosades a l’abdomen, llengua seca i torrada, meteorisme,

restrenyiment, les diarrees apareixen en les formes greus, lleugera obnubilació, fetge i

melsa palpables. Vigilava també, l’aparició d’una altra xacra molt freqüent a Gósol i a

altres pobles dels Pirineus català i aragonès, les febres de Malta, transmeses per les

cabres, vaques, ovelles i porcs, directament o per mitjà de la llet i el formatge. Les

senyals inicials són inespecífiques i pobres i calia esperar l’aparició de  febre ondulant,

dolors musculars generalitzats, violents i persistents propis de la malaltia i suor que

amarava el cos. Un matí, la mestressa presentava un agreujament evident, però tot i

l’aparent empitjorament sobtat des de la nit anterior, la família no digué res i esperava

tranquil·lament la meva visita quotidiana. Els símptomes de perforació intestinal eren

clars i notoris i la intervenció quirúrgica obligatòria i l’únic tractament, tant prompte com

fos possible. Per la protecció especial que tenen alguns dels habitants de poblets

abandonats de muntanya, aquell matí, per única vegada, aparegué, un vehicle i sense

preguntar-li que volia, ens traslladà a Berga amb la rapidesa possible en aquelles

comarques,  asseguda la pacient al seient del darrera i sacsejada, a dojo, pels nombrosos

sotracs que generaven els sots del camí. Ja a l’hospital, el Dr. Comellas, molts bergadans
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es deien Comellas, dissentí del meu diagnòstic acadèmic que era de perforació intesti-

nal d’una placa de Peyer en un tifus de símptomes somorts i digué: mira noi, vosaltres els

joves sabeu molt (no és pas cert), però en ser grans coneixereu a més, que el que té la

gent ordinària són les coses corrents com l’apendicitis i això és el que té aquesta dona.

Estic d’acord en que la intervenció és urgent. Naturalment era una apendicitis perfora-

da, que extirpà amb una gran habilitat.

Per aquells mateixos dies un llenyataire, d’un cop de destral, es tallà mig peu; vaig suar

tanta sang com la que ell va perdre, per reparar les destrosses causades però se’n sortí

prou bé. Tot això va fer que, poc a poc el Practicant entengués la seva posició i un dia,

sense acomiadar-se dels seus avaladors, desaparegué del poble. Vaig escriure al cap

provincial de Sanitat, pregant-li assignés a l’infortunat personatge, un lloc de treball en

una població prou gran perquè pogués fer la seva feina sense interferir la del metge.

                                                            Del savi i de l’ignorant,
                                                                                       de tots pots aprendre.

El poble retornà de mica en mica a la tranquil·litat, tot i que els capdavanters i algun

fanàtic d’ambdós bàndols continuaren enemistats (potser ja ho estaven abans), però

eren pocs i la quasi totalitat dels gosolans arxivà els fets passats i confià en els meus

coneixements quan els hagué de menester. Fins i tot el Miro el Llarg, hi donà el vist i plau.

Era el Miro un home singular, que en aquell temps, molt vell i malalt estava sempre

enllitat, assistit per la seva dona callada, obedient i fidel. Es comentava amb veu baixa i

la mirada inquieta vigilant a banda i banda i amb regust d’enveja, que de jove i no tant

jove feia tronar i ploure, tocava el violí d’oïda i li anaven al darrera, no les rates (que

seguien el flautista), sinó donzelles i maridades, i esposes madures l’hi exposaven la

solitud i els desenganys que suportaven i sol·licitaven, amb sospitosa freqüència, el seu

consell i el seu parer. Organitzava els balls, havia fet de barber, de taverner i sobre tot de

curandero coneixedor de tota mena d’herbes que ell mateix recollia, aplicava i

proporcionava als clients. En ocasions desapareixia del poble i es deia que viatjava a

París. Va ser alcalde uns quants anys i quedava, deien, un poema “Cançó del Miro el

Llarg” del que algú recordava alguna estrofa. Molts anys després, per casualitat i lluny de

Gósol, vaig trobar el document original. Diu així: BRINDIS. Dedicat al bon amic «Miro»

Alcalde de Gósol. Festa Major de l’any 1924.

Si per Gósol aneu mai - l’alcalde coneixereu - és home un xic coix d’un peu -
tranquil, amable i bon xai.

«El Llarg» de mot li han posat - i si bé d’alt no et te gaire - és llarg de vista i de flaire
- vull dir que és espavilat.
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En vostra vida heu tractat - un home de més oficis - per ell no té desperdicis - el
temps que Déu ens ha dat.

Per començar us diré - que a tot Gósol pren el pèl - Ei! no penseu amb recel - el
pren perquè és el barber.

Us juro pel meu pare - que de rival no en té pas - per a posar el dit al nas - i
ensabonar-vos la cara.

És un gran aficionat - a l’art de la medicina - tant fa córrer la quinina - com l’aigua
de rubinat.

Si patiu de cagarrines - ell us torna la salut - amb subnitrat de bismut - i unes
quantes aspirines.

És el rei de les barates - car no si mira pas massa - en baratar una carbassa - per
un quilo de patates.

Coses així n’ha fet mil - i és fet seu i ben cabal - canviar un ruc amb un portal - i un
gramofó amb un pernil.

I no acaba pas aquí - l’esment de les seves arts - és especialista en parts - i toca
molt bé el violí.

També és un bon cafeter - i de lletres cobrador - i si algun ruc no està bo - per a
curar-lo intervé.

Alcalde, metge, dentista - llevadora, apotecari - pagès i violinista - el mateix fa de
barber - que serveix per dallar alfals - arrencar-vos els queixals - o preparar-vos
cafè.

Presideix l’ajuntament - i les discussions concentra - i us fa un bon pegat pel
ventre - en menys d’un santiamen.

Reverenciós i admirat - alço doncs la meva copa - brindant per l’autoritat - i sa
dona que ens ha dat - bon pollastre i bona copa. (potser seria millor sopa o coca
ja que la copa ja l’havia alçat)

Us desitjo per molts anys - que tingueu festes felices - pugueu destapar xampany
- i lligar amb el vostre guany - els gossos amb llonganisses.
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Signat: P. Puig Adam. Catedràtic de l’Institut de Sant Isidre de Madrid. Gósol a 15

d’agost de 1924.

Partidari, primerament, del Practicant, al poc temps d’haver arribat jo al poble, em feu

cridar. Dintre una cambra fosca i una sola finestra petita, ajagut al llit, amb la seva cara

ampla i riallera, barba de quatre dies de pèl blanc sobre una pell colrada i ulls negres

grans i oberts, em saludà amb paraules molt afectuoses. Asseient-me a una cadira de

boga prop del capsal, vaig observar la seva mirada intel·ligent i franca on, molt en el fons,

s’hi entreveia una expressió múrria. La parla era pausada, la veu clara, el to baix, el

timbre greu, el pensament despert, les idees judicioses, les crítiques mesurades; conscient

de que el temps que li restava de vida era limitat i poc modificable tant per la ciència com

per la màgia, s’interessà escassament per la seva malaltia i descobrí, sense manifestar-

ho concretament, la preocupació per una propera etapa de la vida amagada per un

domàs que tothom traspassa, però que no permet des del nostre cantó, aprofitant el

vent que de tant en tant el sacseja, ni tant sols donar una llambregada a l’altra banda i

aquell que marxa, la travessa com “el Comendador” les parets i portes tancades, sense

que facin el més petit moviment. Amb la meva incapacitat i la impossibilitat de proves

analítiques i complementàries, no sé pas quina malaltia tenia, però igual que ell, jo sabia

que es moria. Des d’aquest moment, cada matí en fer el meu recorregut pel poble,

visitant els allitats, recalava una estona a casa seva i allà, a la cambra, amb l’únic

testimoni d’una gata negra, vella i amb clapes sense pel a la pell i la cua descarnada a

trossos, estirada sobre un petit seient trencat i esfondrat tapat per un coixí brut i

esquinçat, ple de palla, escoltava els arguments reflexius i ponderats que feia Miro el

Llarg. Havia anat poc a estudi, menys encara a missa, els capellans no li agradaven, tot

i que només els havia vist de lluny, no recordava ni  les dones, que havia vist més de prop,

ni el seu pare que havia mort de jove, però tot i aquests oblits, conservà un pensament

clarivident i una memòria selecta fins el dia de la seva mort. Autodidacte, com són

sempre aquests personatges, tenia en una prestatgeria i al costat del càntir, el llibre de

les aventures de “Gil Blas de Santillana” que llegia periòdicament.

En la primera visita digué: m’he adonat que, des que m’he fet gran el temps passa molt

accelerat i els dies són cada cop més curts i...

- La gata botzinà:

- Vinga home, tots sabem que el mes de desembre el sol es pon poc després de

dinar.

- Et f.... una puntada de peu que aniràs a parar al capdamunt del Pedraforca.

Tot passant per Gòsol
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Perdoni, sr. metge, però és que aquesta gata no té vergonya i només em fa dir

disbarats.

- Ja ho veu, sr. metge, no li porti mai la contrària, si no vol que respongui con un

foll, contestà la gata.

El Miro continuà:h

- No és que ho semblin, sinó que són veritablement més curts; quan el dipòsit és

ple, no ens adonem de que el nivell baixa de mica en mica en escórrer-se el líquid

per la petita obertura del fons, però quan ja en resta poc, el veiem minvar

ràpidament i sorgir un petit remolí sobre el forat de sortida. De la mateixa manera

quan tenim molts dies per endavant no ens adonem de que van disminuint, però

quan en queden pocs els veiem desaparèixer ràpidament.

- I un bon soroll, taaraaaaa.. que fa, en escórrer-se, l’últim raig d’aigua pel desguàs

de la banyera, però les teves orelles ja no el senten Miro, replicà la gata.

M’obligarà a cometre un assassinat, aquest animal, digué el Miro, llançant-li una mirada

ferotge i prosseguí: i és que els nostres rellotges mesuren només el temps astronòmic,

conten el que tarda la terra en donar un tomb sobre si mateixa i el que triga per voltejar

el Sol, però l’essència del meu ésser no ho valora, pas, així i els períodes de la vida en els

que ha anat descobrint coses i fets nous, ha forjat projectes entusiastes que han reeixit,

ha definit el caràcter, ha entès les veritats, ha entès i valorat l’existència, i la distància

que ens separa, temporalment, del principi etern, i ha treballat amb entusiasme convençut

de la utilitat de la feina per a sí i pels altres, tenen una durada molt superior a la d’aquells

altres dies, en els que  ficats dins una rutina, amb peresa intel·lectual, han anat rodant

completament mecanitzats, monòtons, sense buscar res de nou, repetint les mateixes

accions i recordant el passat, que no era millor ni pitjor però en el que nosaltres sí que

érem millors; mil anys d’aquest tipus de vida ningú no els recorda i un cop passats, no fan

més gruix que una mil·lèsima de segon i està clar que quan ets vell, el defalliment del cos

i el decaïment de l’ànim no fan gens fàcil conservar una forma de viure il·lusionada i que

són pocs els que ho aconsegueixen. Però jo no vull desaparèixer, continuà, no he tingut

temps per fer tot allò que voldria, ni en tindré mai prou, la major part de la capacitat que

tenim els éssers humans no ha pogut desenvolupar-se,  i els somnis, on els podrem

aconseguir?. Miri que gran és l’univers i per alguna cosa i deu ser dic jo, alguna força

creadora l’hi ha posat, espero, i les realitats (i no hi ha major realitat que el cosmos) no

es fan mai perquè si, sempre tenen una finalitat; en una galàxia hi ha d’haver un indret

on pugui donar l’abast als meus anhels i continuar gaudint dels sentits, de l’emoció, de

la parla que ens deixa expressar les nostres idees i de l’atenció que ens fa participar del
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pensament aliè, de l’esforç útil, de la bellesa, de la bondat, de la beatitud, de

l’aprenentatge i adquisició de nous coneixements, on ningú compri, vengui, posseeixi,

domini, envegi, faci propaganda electoral, ens avanci a la carretera..., i on poder entendre

el secret de la Creació. Crec que el fet de néixer dóna dret a la immortalitat. Si no fos així,

quin significat tindria l’ésser viu?. Què hauríem vingut a fer?. Quina seria la finalitat de

l’home?. La vida humana seria un miratge, un engany; bilions d’éssers humans han

viscut, només per patir, passar fam, set, malalties, tortures, vexacions, esclavitud, sense

mai sentir una paraula de consol i molts sense arribar a la pubertat. Ni ells, ni els seus

pares ni els seus fills no han pogut aixecar els ulls per veure el sol, el riu, la muntanya, la

mar,  no han tingut l’oportunitat de veure el que passa més enllà de la seva vista,  no han

tingut accés a la cultura, al saber, no han fullejat un llibre. Per què han existit?. Pocs, i

que sempre ens queixem, no traiem cap profit dels grans avantatges que tenim a l’abast

de la mà, malversem el temps, destruïm i llencem  infinitat de coses que salvarien a bona

part de la humanitat, correm d’un lloc a un altre sense saber què cerquem, menyspreem

la cultura, rebutgem la instrucció, no suportem la calor ni el fred, envegem, odiem,

arrambem tot el que podem, necessari o no, ens preocupa la humanitat de la mateixa

manera que ens preocupen els dinosaures i quan som vells ens terroritza la mort i volem

ignorar-la. Per què?. Alguns ascetes, místics, gurus, missioners, gent de bona fe, rebutgen

les comoditats immediates, però passatgeres de la vida terrena, per les més

problemàtiques però perpètues de l’eternitat. Tots van errats?. Ni tant sols la persona

rica, poderosa i dominant, adorada com les hienes (animal de vida nocturna) adoren el

lleó, ha conegut la felicitat i ha hagut de conformar-se amb la vanitat transitòria seguida

de la decepció, i la magra adulació interessada, dels carronyers.

    

La gata, ajaguda sobre un costat, estirà les potes, i retorçant el coll aixecà un xic el cap

esbiaixat sobre el coixí i digué, amb veu ridícula i algun miau intercalat, interrompent el

seu amo: no tinguis tanta por de morir vestit, Miro, nosaltres des del galliner, si ens

deixen i Francesco vol fer de portaveu,  cridarem: deixa-ho córrer Senyor, deixa-ho córrer,

que molts d’ells, tot i que ens han torturat a gratcient, han estat uns infeliços, accepta’ls

i anem a complaure’ns en l’eternitat, que el temps que tant et preocupava, Miro, ja ha

deixat d’existir.  I girant un xic el cos, per reposar sobre les quatre potes doblegades,

continuà:  i tu, Miro el Llarg, que n’has fet de tots colors,   tens ara al teu davant, la ciutat

de la saviesa, de  l’ocupació, del  benestar i de la pau, administrada per la Justícia i la

Bondat, on tothom satisfet, no desitjarà res del parent ni del veí, una ciutat, sense cap

herència per esperar, ni sobre tot, per repartir.

 Però què c... diu ara aquest gat.? Amb què surt, aquesta bèstia.? Calla home, calla, ...

calla, feixista, més que feixista. Què sabrà el carallot.

Tot passant per Gòsol
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El petit felí, el mirà amb el seu iris verd i la pupil·la en forma de fus i seguí: tu molta

xerrameca, però jo, he complert la meva feina d’acompanyant, o és que creus tu, que no

deixes pell ni os, que segueixo al teu costat per la miserable espina d’arengada que em

dónes els dissabtes i les molletes que et cauen al terra i que tu no reculls, perquè no pots

ajupir-te. He fet la feina encomanada i si he corregut per les teulades les nits de prima-

vera, entonant marramaus que aparenten el plor d’una criatura, ha estat per advertir els

gats que altres vells necessitarien nous animals per fer-los companyia, amb una espina

setmanal i una tasseta de llet si un dia se’ls tornava agre, i tu has agafat les petites cries

que jo havia parit amagades al rebost, i embolicades dintre un sac esparracat i un roc

perquè anessin al fons les has f.... al riu i si he robat un tall de cansalada de la cuina de

la veïna, ha estat perquè la teva tacanyaria m’ha portat a la desesperació i saps què et

dic, que d’ara en endavant les empaitaràs tu, les rates. A mi no em jutjaran, i quan es

recordin les llunyanes històries de la nostre estada, en un antiquíssim planeta milions

d’anys enrere destruït, t’avergonyiràs del mal tracte que m’has donat.

El Miro restà callat una bona estona, resseguint amb la vista els racons foscos de la

cambra a la recerca d’algun rosegador; finalment s’acaronà el front, obrint i tancant

pausadament la mà esquerra i digué brandant lleugerament el cap: feu-li un nus a la cua

a aquesta bèstia.

Quan el sol es pon,
s’emporta una part de la teva vida

El Miro anà decandint poc a poquet, les relacions amb la gata no milloraren gaire, però es

necessitaven l’un a l’altre i la meva visita cada matí era obligatòria. En una ocasió, em

regalà dos gossets de porcellana, que tenia sobre la calaixera, heretats de pares o avis

i que em sap molt greu però no conservo. Dies més tard, un capvespre de primavera,

després d’administrar-li mossèn Pere l’extremunció dels malalts, s’adormí, i ja no despertà

aquí. La gata, que fou qui s’adonà de la mort, arrencà a plorar amb desconsol, molt

abans de que l’esposa descobrís el traspàs i la sentiren fins a l’alba. Quan al matí

anàrem a posar el Miro a la caixa, l’animal arraulit sobre el coixí, ran del cap del difunt,

també havia finat. Llavors quan un veí l’agafà per la cua i anà a llençar-lo al femer, vaig

demanar fer un clot ran del fossar i soterrar-la, amb un gran roc al damunt, demanant a

Sant Francesc que la recollís en el seu ramat.

El Miro, sobre llitera de fusta i a l’esquena de veïns, que esbufegaven fort, remugaven en

veu més o menys baixa i descansaven tres o quatre cops durant el trajecte, fou enterrat dalt

del turó, en el vell cementiri del poble medieval  abandonat a finals del segle divuit i

traslladat al peu del serrat.  Els difunts no pogueren o no saberen desplaçar-se i seguiren

dalt de l’elevació, frec a frec de l’antiga església romànica esfondrada i a l’abric de nombroses
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parets, d’antigues cases enrunades, de carreus rectangulars encaixats sense argamassa,

esveltes, serioses, orgulloses, de perfil irregular, que no suporten, ja, cap teulada, aprofitada

en les construccions del nou poblat, i que protegeixen tant sols a alguna sargantana i els

esbarzers que creixen al seu redós i que son testimonis colpidors d’un poble dur i diligent,

abandonat pels seus habitants. Un cementiri viu, dins d’un poble mort. Sepultat a la terra,

l’antic fossar no té nínxols, el Miro contempla sobre el coster de ponent del serrat, els

innombrables marges de la mateixa roca resistent i brillant, que contenien la terra conreada

al seu temps, per mantenir la població, i que enguany és posseïda per la brossa i els

matolls. Més enllà, la vall, el riu, el vell molí. Allà lluny, l’infinit.

T’has quedat sense cap fulla, digué al salze la guineu;
 no m’amoïna contestà, sempre hi ha una primavera.

Els contertulians de la rectoria, entre xarrup i xarrup del mesurat licor artesanal, en una

petitíssima copeta que mai s’omplia dues vegades, comentàvem els darrers

esdeveniments amb una moderada satisfacció. Joan, l’alcalde, solucionada la divisió

general del poble, va entendre i acceptar la meva marxa; malauradament una estona

abans em demanà uns «polvos» per la cremor que li rosegava, els darrers dies, el païdor

(poca cosa) i movia suaument els dits de la mà dreta sobre l’estómac, en un moviment

circular, en explicar-ho. En mirar-li la cara atentament, vaig veure amb claredat la mort

somrient des de la profunditat dels seus ulls, com si volgués demanar-me disculpes.

Sota la meva petició exigent i difícil d’entendre, el secretari, en Martí Pons, es comprometé

i així ho complí a endur-se’l l’endemà mateix a Lleida, per a ser visitat per un digestòleg

amic, però l’àngel de la mort des del fons de la seva mirada anava dient, no cal, no us hi

capfiqueu, només heu d’acompanyar-lo fins el final.  Joan Cardona, alcalde, amic, gran

persona, just, ple de sentit comú, tingué poques oportunitats però les aprofità, nasqué i

visqué sempre a Gósol i morí en pau, a casa seva, als setanta-un anys, d’un mal dolent al

païdor, set mesos més tard.

Fou  nou alcalde en Llorençó, que amb la venda dels arbres comunals, va fer edificar un

nou Ajuntament i noves escoles i traslladà, anys més tard, el cementiri a la vall, prop del

naixement del riu, entre altres coses perquè no remuguessin tantes paraulotes els qui

carregarien un dia el seu cadàver a l’esquena.

Martí Pons es traslladà a Barcelona amb la família, per treballar a les oficines de FECSA

a la Plaça de Catalunya, fins els quaranta-set anys en que morí d’una malaltia que li

ocasionà llargs i intensos sofriments que suportà amb estoïcisme i acceptació i que el

deixaren amb la meitat del seu pes, però que no li alteraren la memòria, l’enteniment ni

la voluntat; per  tant, amb molt de temps per meditar, va marxar a ocupar el lloc que li

corresponia entre els immortals.

Tot passant per Gòsol
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Dot el jutge, continuà a casa amb la família i el bestiar, mai al cafè, sempre seriós, amb

la brusa negra i la vara, va morir passada la setantena i tenim la certesa de que el bàcul

va acabar florint amb exuberància.

Mossèn Pere, passats uns anys, fou traslladat al Santuari del Sant Crist de Balaguer on

sojornà durant trenta-tres anys, s’acredità com un excel·lent administrador i pogué ad-

quirir una sotana de recanvi, un dos cavalls i envellir practicant la caritat. Avui, nonagenari,

trempat i eixerit, passeja vora el Segre, sense canya, i recorda, ocasionalment, amb

satisfacció, els temps durs, molt durs de Gósol que l’ajudaren a aconseguir una salut

física i mental envejables, que encara conserva

La mestressa de ca la Rita, morí jove i ara amb les galtes encara vermelles i el seu mig

somriure satisfet, ha deixat de remenar l’olla i seu al voltant de la taula amb tots els

convidats.

El metge es casà amb la senyoreta mestra i en el present esperen, sense impaciència,

confiant en el futur.

Als nominats i als no nominats partidaris de l’un o de l’altre, agraïm tot el que aportaren

a la nostre formació mèdica i humana en un període fonamental, com és el començament

de la vida professional. Les mancances i errors que tinguérem supliquem siguin perdonats

i així poder marxar tots junts, sense presses, cap a ponent, per a seguir el camí del sol i

de la llum. Amen.
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NOTA SOBRE ALFRED ARRUGA I FORGAS, GRAN ESTRABÒLEG I
GRAN PERSONA*

NADAL I ABELLA, Josep Maria

RESUM: Referència a l’obra d’Alfred Arruga i Forgas en el camp de l’oftalmologia. Activitat
més rellevant en l’esudi de l’estrabologia.  Notes sobre la seva personalitat. Estudi de
les publicacions. Altres aspectes. Articles històrics. Anecdotari.

Paraules clau: Alfred Arruga. Oftalmologia catalana. Estrabologia.

RESUMEN:  Referencia a la obra de Alfredo Arruga Forgas en el campo de la oftalmologÍa.
Actividad más importante en el estudio de la estrabología. Notas sobre su personalidad.
Estudio de las publicaciones. Otros aspectos. Artículos históricos. Anecdotario.

Palabras clave:  Alfredo Arruga. Oftalmología catalana. Estrabología.

*

Senyores i senyors, es per a mi gran honor exposar la vida d’un gran oftalmòleg, que va
fer de l’estrabologia (ciència que tracta de la desviació ocular) una part molt important
de la seva vida oftalmològica, acompanyat d’ésser una gran persona en tots els aspectes.
Motius per escriure sobre el Dr. Alfred Arruga? Des de que tinc ús de raó (14-15anys) tinc
coneixement de la família Arruga, doncs el meu pare Manuel Nadal Vilallonga  va treballar
allà molts anys. Jo crec, va  treballar des del 1927-1928 fins l’any 1953, inclòs durant la
desgraciada guerra civil (1936-1939).

A l’Alfred, al “Sedet” (li deien els íntims), el meu pare el va conèixer ben petit (tenia 10
anys) i sempre va tenir una bona amistat i relació amb ell.

L’Alfred sempre em deia “el teu pare m’ha ensenyat a fer les graduacions de la vista!!”.
L’any 1953 el meu pare deixà la clínica. L’Alfred tenia 37 anys. Jo li vaig seguir el seu camí
científic i assistencial.
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Josep M. Nadal i Abella

LA BIOGRAFIA ELEMENTAL ES CONEGUDA
Neix a Begur (Aiguablava), empordanès del 1920; un noi i tres noies va esser per sort, de
la quinta del biberó, però una oportuna pneumònia l’obliga a sortir d’Espanya durant la
desgraciada guerra civil (1936-1939).

Torna de Suïssa, estudià a la Facultat de Medicina de Barcelona, notes “justetes” amb
excel·lent d’oftalmologia (Dr. Soria).

Acabà la carrera 1949, llicenciatura amb excel·lent, Doctorat 1953, amb la tesi “substitu-
ción de los medios transparentes de los ojos por polímeros sintéticos”. La primera tesi
que es llegeix a Barcelona (data proporcionada pel Dr. Simón Tort, ell va ésser el segon).En
aquella època tothom havia d´anar a Madrid personalment a defensar-la amb tots els
inconvenients i despeses que representava.

Comunicació sol·licitada 1953- Bilbao sobre “Plàstics en oftalmologia”.

La gran ponència sobre estrabismes: Diagnóstico y tratamiento del estrabismo 1961-
Tres tomos- Biblia dels oculistes. Treball de tres anys,dissabtes i diumenges segons cita
Gomez de Liaño a Madrid. El Dr Gomez de Liaño, expresident de la Societat Espanyola de
Estrabologia durant molts anys,era un gran amic del Dr A. Arruga.

LLOCS TREBALLATS

- Hospital Clínic (Ajud. de classes pràctiques).
- Dispensari Camitas blancas (Dr. Roviralta).
- Dispensari del Angels amb el Dr Deó (Carrer València- Balmes)
- 1949-1951-1953, Leed General Infirmary amb Dr. Foster (anys molt feliços els passats
a Anglaterra).
- Oftalmòleg. Casa Provincial de maternitat.
- Metge col·laborador i agregat de l’escola professional d’oftalmologia durant 5 anys.
- Metge per concurs-oposició de l’Hospital Clínic adscrit a la Clínica Oftalmològica amb el
nº1.
- Fundà una subsecció d’estrabologia en l’Hospital del Clínic que dirigeix amb el Dr. Ángel
Fernández i Drs. A Sabala i Ferran González , molt estimats i ja traspassats (+).
- Cap de Servei de l’Hospital Sagrat Cor juntament amb el Dr. Palomar Petit (1971-1976).
- Treballà a la seva clínica amb altres col·legues. Els últims anys a la privada, en el seu
nou despatx del Carrer Modolell.
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Alfred Arruga i Forgas, gran estrabòleg i gran persona

PREMIS OBTINGUTS

- El màxim premi “ Prickler “ com estrabòleg ( provenia d’America-USA-San Francisco)
donat en el congrés Internacional de Kyoto.
- Premis Indo.
- Premi Congres Luso Hispano Brasileiro Rio Janeiro amb col·laboració amb el Dr. Palomar
Petit 1972, igualment el de Barcelona sobre coroiditis macular i coroiditis serosa central.

ASPECTES DE LA SEVA ACTIVITAT

Farem l’exposició-estudi d’Alfred Arruga:

1. Com a soci de la secció de història i Humanitats (dependent de la S.E.O)
2. Com a oculista polivalent (general, cataracta, estrabologia, retina).
3. Com a publicista general, o historiador.
4. Com a publicista oftalmològic, historiador, col·leccionista de dibuixos i de
cotxes antics.
5. Conclusions del treball.
6. Epíleg final familiar.

SECCIÓ HISTORIA I HUMANITATS

No seria just que la nostra secció d’història i Humanitats (depèn de la S.E.O) a la que
tantes sessions havia vingut no li dediquessin unes sentides paraules, i ja li ven fer en  el
penúltim congrés de Sevilla 2008 amb els Drs. R. Menacho i Daniel Vilaplana.

Era molt amic de Gustavo Leoz, Aguilar, Gómez de Liaño (Madrid), Hernández Benito
(Salamanca), Murube ( Madrid) , Munoa (de San Sebastián), Dr. Cotallo (de Cáceres).
Eren tots de l’escola Granjel de Salamanca i van confeccionar la ponència, la història de
la oftalmologia espanyola, que varen llegir a Santiago de Compostela el 1971.

També anaven sempre en la secció de Història i Humanitats els Drs. Menacho, Dr. J Mª
Nadal i Dr. González i Drs. Simon de Barcelona.

Ja sabem que era políglota (cinc idiomes correctament) , i de  temes tractats moltíssim.
Si Gaudi el  mata el tramvia perquè no veia (hipermetrop i anisomètrop); nostra pel·lícula-
video “La representación del ojo en el arte” ; estudis de Gómez Márquez, de D. Delmiro
de Caralt, Dr. Pallarès de Valencia, Dr. Carreras de Girona, de “la asimetría manual-
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binocular y arte” per Alfred Arruga. Es feia la sessió a última hora del congrés Nacional ,
les sessions eren divertides i amenes. Alfred sempre tenia el seu comentari.

Jo crec que Alfred Arruga s’ha de considerar en quatre facetes:

1. Oftalmòleg polivalent.

2. Com un metge oftalmòleg “tot terreny”, sobretot en la seva primera etapa
d’oculista, abans de passar esser un gran estrabòleg, el millor del últims
cinquanta anys com després veurem. Quan Alfred començà, ho va fer a la
clínica del seu pare, un del millors oculistes que ha tingut Espanya i Catalunya.
La seva clínica del Pasatge Mendez Vigo, tothom la coneixia sobretot polaritzada
a la cirurgia de les malalties de la retina, especialment cirurgia de DR. Però
també era un tècnic molt bo en la cirurgia de la cataracta (que treia en la pinça)
problemes de  còrnia (empelt), problema de llagrimall, el que es deia la
dacriocistorinostomia amb sac llagrimal i sense sac. La part d’òrbita,
neuroftalmologia i estrabisme era més parca i la tenia més abandonada.

3. La sortida de la clínica (1949-1951), pel que sigui se’n va a Anglaterra amb
el Dr. Foster de Leeds. Allí es formà com estrabòleg. Tenim gran quantitat
d’articles de l’Alfred Arruga escrits a la Revista Espanyola (antiga Societat-
Hispano Americana), per exemple un amb col·laboració amb el Dr. Jordi Bruix
veterà i senecto de l’hospital Clínic “a propósito del tratamiento de la oclusión
de la arteria central de la retina” quadre gravíssim que porta en un 100% a la
pèrdua de l’ull.

Tractament actual diferent de la meva joventut fent molta profilaxis del nostre
estat circulatori (Exploració del coll, ecodoppler, ja sabem que mitja Barcelona
pren Síntrom o similar) que cobreix molt el risc d’embolisme retinià.

1. ARRUGA-LENTE DE RIDLEY I LA CATARACTA

1939, J. Foster- Considerà la possibilitat d’una lent artificial, cristal·lí o lent de plàstic; ja
observaven la tolerància dels troços de la  carlinga del avió en el ull.

1949-1950, H. Ridley- parla de “Cristalino plástico”en el  Congrés d’Oxford que presentà
la seva tècnica i els seus primers casos.

Josep M. Nadal i Abella
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1952- en el British Journal els seus primers 27 casos, el material escollit el Transpex
(polimetil metacrilat). Descriu la tècnica extracapsular perfecta així com la indicació en
les cataractes unilaterals en persones joves.

1953- Inauguració Barcelona del curs de l’Acadèmia Societat Catalana. Pare i fill parlen
de la lent de Ridley- una publicació única per guardar. L’Alfred havia comunicat a la
Revista espanyola tots els avenços en implants de Ridley però el pare Arruga va dir que
ell tenia una clínica privada i no es podien tenir fracassos. Duke Elder, sant pare de
l’oftalmologia li va fer molt la contra a Ridley. La cosa costava d’introduir: Passem a
l’extracció pel fred (Crioextracció), facoemulsificació més lent. Per fi a Espanya el Dr
Manel Quintana y Dr J.L.Menezo introdueixen la lent intraocular però l´Alfred feia ja anys
que coneixia els avenços sobre aquestes tècniques.

2. LA RETINA

La retina també la tocava bé. Era de l’escola del mirall pla i còncau, dibuixava el fons d’ull
amb la busca dels forats per possible obturació dels mateixos però evidentment molt
més àgil en la medicina oftalmològica que amb la medicina quirúrgica. Tant que es parla
ara de la cirurgia ambulatòria ja en el 1953 es feia a la clínica Arruga quan el meu pare
treballava allí. També va treballar amb el primitiu làser, làser d’Argó i va treballar
intensament quan l’any 1968 el seu pare presentà en el Congrés d’Oporto les “mil
operacions de DR amb el llac d’Arruga”.

Evident, no era un retinòleg punter com el seu pare, però si ben preparat també en
aquesta super-especialitat.

3. ESTRABISME

En estrabisme (desviació dels eixos oculars) en las hetefòries (estrabismes latents) en
les paràlisis oculars i amb temes de neuroftalmologia havia treballat molt. Va esser
president de la societata d’oto-neuroftalmologia a Catalunya.

Recordem la seva ponència d’estrabisme (3 toms). Bíblia ,encara actual dels estrabòlegs.

Hem citat el premi Prizzler (Kyoto).

Alfred Arruga i Forgas, gran estrabòleg i gran persona
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Reconegut el millor estrabòleg dels 50 últims anys.

Va publicar i escriure varis articles amb Alfons Castanera. Eren bons amics i la sang mai
va anar al riu.

En tots els llibres d’estrabologia consultats (Mercè Zamora, Malbran, Castanera,
Hugonnier, Pigassou, Gómez de Liaño) en tots els capítols i en la bibliografia consta
Alfred Arruga.

Havia viatjat Arruga per parlar de l’estrabisme? Jo crec que en poques ciutats del món no
havia parlat de l’estrabisme. S’ha d’escriure en quina ciutat del món no havia parlat
d’estrabisme. A Europa, en les Amèriques.!!

A França era també molt respectat. Així ho deia J. Mawas, gran historiador ocular.

4. COM A PUBLICISTA OFTALMÒLEG

La font de la publicitat que us presentaré surt d’articles, per mi, bàsics d’Arruga: “Oculistes
trànsfugues” i de la Revista de la Societat Espanyola d’oftalmologia on varen col·laborar
Rafael Menacho, Josep Maria Nadal, Alfred Arruga i Galo Leoz en el centenari de la
fundació d’arxius. El president de la Catalana era el Quim Arumí i va costar incloure tres
catalans a la ponència. L’Alfred Arruga no va tenir cap problema en presentar els oculistes
extrangers que havien escrit els arxius.Tot  això, junt amb  la bibliografia seva i la del seu
pare resulta extraordinàri.

El Dr Arruga Forgas a més de ser un bon oculista era coneixedor de moltes coses....era
un gran historiador mèdic, un gran conversador. No era un home “bufat”.Modest, jo diria
en excés. Mireu la seva modèstia, que la majoria de gent desconeixem el nomenament
de “Acadèmic Corresponsal” de la Reial Acadèmia 1983. “Tot lo que ha vingut per el nom
que arrossego, honrat sempre, ho accepto però no faré blasó”, deia als amics, quan
parlava del seu ‘intim amic Dr Pérez Bofill (Gabriel) del Gabriel vaig aprendre que “una
bona obra pot ser útil com a virtut del donant, val ben poc si no és anònima”.

Jo que l´he estudiat quelcom, crec que Alfred Arruga,a més de ser un bon oculista era un
gran publicista i una persona molt culta. Sabia de tots els articles que feia afins a
l´especialitat els tinc guardats i arxivats .¡No tenen pèrdua!.

La veritat és que jo, el primer que feia era llegir els seus articles de difusió abans que la
part científica de la revista. Recordo el del Dr Buenaventura Carreras, el del Gran Gonin,

Josep M. Nadal i Abella
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Sir Harold Nicholas Lloyd Ridley (1906-2001) “Eminentes sobre ruedas”. El frustrat XII
Congrés internacional de 1914 amb tots els seus detalls (San Petersburg), “Un siglo H.A.
Año excepcional”.

Importants publicacions en arxius “Un estudiante de medicina golea al Barça”, ”Un
Hermenegildo Arruga menos conocido”,”Asèpsia de otros tiempos “ (inenarrable,sense
guants,sense tapaboques i menys infeccions que Anglaterra i Alemanya.”Aquellas ce-
nas de Santa Lucia “ celebrats en el saló Rosa,amb fotos originals dels nostres progenitors
(Drs. Sabala, Dr Nadal, Dr Burch,Dr Rubio, etc..), “El clínico cumple un siglo” 1903. El seu
pare surt en el trasllat i en el quadre pintat per Opisso, “Anys 1905-1906 un futur oftalmòleg
abat al barça”.(El pare Arruga era un gran futbolero). “Un siglo atrás, un estudiante de
Zofingue toma una decisión” (Dr Gonin ), personatge idolatrat per la familia Arruga, el
defineix com un savi, bo, profundament religiós, seriós i bromista, paradògic, modest,
generós, prudent, honrat, caute, il·lustrat, aventurer, viu com una àliga, guassó, mordaç,
càustic, incisiu i despistat.

J. Gonin es mereixia el Nobel però un compatriota  del Comitè li va denegar. El pare
Arruga Liró al entrar en la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia 1951  va fer una gran
lloança de ell. Altres articles molt importants: “Augurio de algo grande venidero” (Madrid
1933-Lucerna 1904). Asseu bases per a la curació del despreniment de Retina.

ALTRES AFICIONS

Els cotxes antics; un dia va venir a casa dels meus pares, jo era jove i  solter i ens va
ensenyar varies llibretes amb dibuixos de cotxes antics. Ell no els tenia, anava amb un
600 atrotinat! Estudis magnífics sobre cotxes antics.

Amb el temps vaig veure que l’aplicava a congressos no viscuts però si figurats, com San
Petersburg 1912 explicà que la dona del zar Nicolás II ja era aficionada a tenir-los.

El primer Delanay Bellevible, seguint un Rolls Cabriolet, Rolls Laudalet i Rolls-Royce
Silver Ghost... En un d’ells van introduir el Rasputin en el riu Neva amb dosis de cianur i
amb bales al cos, tenint també tenien Rolls, també Stalin, Brezhner malgrat tot, Norbert
Bilbey , catedràtic d’ètica diu que es imperatiu utilitzar cotxes elèctrics començant pels
polítics. L’oculista Dr. Bordas numerari de la Academia  tenia un AUSTRO-DAIMLER, era
l’enveja de tots i aquest cotxe constava en la bibliografia d’Alfred Arruga.

Alfred Arruga i Forgas, gran estrabòleg i gran persona
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ALTRES ARTICLES HISTÒRICS

“Asèpsia de otros tiempos”. Menys infeccions com si l’aïllament del mon espanyol,
misèria, mes de mil articles; entre ells, el sabó o si els microbis amb tanta penúria podien
ser dèbils, tractar-se en altres latituds, em refereixo en 1945, a Anglaterra durant tres
anys que vaig estar-hi.

Un altre article “També ells mereixen un lloc en l’oftalmologia”, però el seu treball no va
sonar més... Hem de citar Stoewer, Guillem Pellier, Jean Paul Marat. El primer alemany
(Stoewer) insinua la ventosa amb aire que Ignasi Barraquer  llença al mon d’oftalmologia
(1917). Guillem Pellier, hàbil cirurgià, prolífic escriptor (algo charlatán). Va néixer en el
regnat de Lluís XV. Precursor de l’empelt de còrnia. Vidre amb anell de plata i extracció
in toto de la cataracta amb una pinça amb resort. Jean Paul Marat, publicà un tractat
d’oftalmologia, va estudiar la visió cromàtica però es va desviar d’estudis. El van matar
apunyalat. Va esser un trànsfuga (als polítics canviar de professió els va fatal).

“Trànsfugues”, article que exposa en la Societat Catalana en una festa de Santa Llucia.
El Dr. Josep Roig Raventós, fill del conegut Juan Roig Solé, gran pintor català, tri-
pluritrànsfuga, practicà l’oftalmologia, obstetrícia i la pediatria. La seva gran labor en la
maternitat lluita contra la mortalitat infantil. Escriu en la “Veu de Catalunya”, contes i
poemes “l’ermità Maurici”. Numerari de la R.A.M.B. Dr Jaime Salom Vidal, oculista, fill
d’oculista i pare d’oculista. Discreció i eficiència en el exercici de la medicina i en el
teatre (res de fer-ho en el consultori ni en el quiròfan-teatre).

IMPRESSIONS QUE TENIA ARRUGA

Deia sempre que era molt conscient dels guardons que li hagin pogut caure i poguessin
influir el cognom que arrossego, deia també l’havia inspirat commiseració “el ridícul del
petulant que experimenta lluint llorers i res tan còmode com passar desapercebut”.
Com era Arruga o com ell volia esser considerat?

Permeteu-me plagiar el currículum vital d’un personatge del Popey: “Jo sóc el que sóc

perquè sóc el que sóc i això es tot lo que sóc”.

ANÈCDOTES EN OFTALMOLOGIA

Sobre Jules Gonin ingeniós, virtuós, pretós, modest, treballador, bromista, càustic,
meticulós en el treball, com dibuixant al mirar el fons d’ull i localitzar els forats de la

Josep M. Nadal i Abella
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retina, ho feia amb qualsevol papers i a la dreta li posava un número que tenia que
recordar el malalt. No l’oblidava mai el malalt. Parlava 8 llengües.

Jorges Sevrin, d´ell varem aprendre estrabologia, intim amic de Cuppers, Bangerten, flor
innata de l’ofalmologia mundial.

Jorge Malbrán, argentí, impressionà a l’Alfredo per la seva eficiència i elegància quirúrgi-
ca. No va esser admès en l’hospital per estar les places ocupades, quedant-se fent els
camps visuals, feina pesada i enutjosa. Publicà el seu fenomenal llibre de consulta
sobre camps quan era metge intern del servei d´Oftalmologia!!!

CONCLUSIONS

Era un oftalmòleg complert però molt polaritzat a l’estrabologia. Va esser una bona
persona, amb posat de desmenjat, tímid (la majoria de companys no sabien ni que era
acadèmic), conversador incansable i amb tothom!!!

Tenia molts amics de la professió; Dr. Menacho, Dr. Pérez Bofill, Dr.J Mª Nadal, Dr. Quintana,
Dr Burch +, Dr Muiños +. Va ajudar a molts col·legues a sortir d’Espanya per la gran relació que
tenia amb el Sants Pares de la estrabologia (Cuppers, Bangerter, Bagolini, Thomas, etc).

Quan volia organitzar quelcom mèdic quirúrgic, una picada de telèfon i ja els tenia aquí
(vaig veure venir a S. Pau el Dr. Fagioni, altres de l’escola de Lyon) tant nacional com
estrangers.

A altres (Dr. Burch, un gran dacriòleg) deia que no coneixia idiomes i li va portar a
Alemanya les seves pel·lícules i dissertacions. També perdut aquest any(+).

Va portar moltes ortoptistes (noies que tractaven la part sensorial amb exercicis de la visió
binocular) i aparells,  sobre tot des d’Anglaterra, generós amb els col·legues, ens regala al
desfer la clínica moltes diapositives, la laminilles de preparació de la Tesis “Etiopatogènia

del tractament del D. R” fetes per al seu pare (1930) i llibres antics oftalmològics.

No voldria acabar la meva dissertació recordant tota la obra de Alfred Arruga Forgas, gran
estrabòleg i una gran persona. També he pogut citar i alabar al meu pare Manel Nadal
Vilallonga, mort el dia de Nadal de 1960 i felicitar-me de entrar en aquesta casa, per mi
no estranya, ja que els meus besavi i rebesavi materns, odontòlegs i molt acreditats en
aquesta ciutat (1850-1902), tots dos acadèmics corresponents (Dr. Bruguera  Ribes i Dr.
Simó Bruguera Martí).

Alfred Arruga i Forgas, gran estrabòleg i gran persona
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Alfred Arruga i Forgas
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Gimbernat, 2009 (**), 52, 235-256

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es fa un estudi detallat d’alguns aspectes de la medicina al departament
actual de l’Aveyron. Record de les personalitats mèdiques més importants: J. Alibert, J.
Benoit, P. Chirac, U. Hémard, A. Souques.  També metges destacats a la vida local,
principalment política: Barsalou a Millau, Bonnefous a Rodez. Explicació de fets puntuals:
Víctor, nen selvatge de l’Aveyron; l’amnèsic de Rodez; estada d’Antonin  Artaud al sanatori
psiquiàtric de Rodez.

Paraules clau: Medicina Aveyron, Alibert, Benoit, Chirac, Hémard, Souques, Barsalou, Bonnefous, Antonin Artaud,

amnèsic Rodez, Millau.

RESUMEN:Se aporta un estudio detallado  de algunos aspectos de la medicina en el
departamento actual de l’Aveyron. Mención  de las personalidades médicas mas impor-
tantes: J. Alibert, J. Benoit, P. Chirac, U. Hémard, A. Souques. También médicos desta-
cados en la vida local, principalmente política : Barsalou de Millau, Bonnefous de Rodez.
Explicación de hechos  puntuales: Víctor, niño salvaje de l’Aveyron; el amnésico de
Rodez; estancia de Antonin  Artaud en el sanatorio  psiquiátrico de Rodez.

Palabras clave: Medicina Aveyron, Alibert,. Benoit, Chirac, Hémard, Souques, Barsalou, Bonnefous, Antonin Artaud,
amnésico de Rodez, Millau.

*

Aveyron, (Avairon),  és el nom actual del departament francés que correspon al que era
clàssicament el territori de la Rouergue, o Roerga. Ara està dividit en tres “arrondissements”,
Millau, Villefranche de Rouergue, i Rodez, que és la capital del departament. Forma una
unitat històrica bastant ben definida. És un territori amb poblament prehistòric, com ho
palesen els nombroses dòlmens trobats. Es coneix bastant el seu poblament, lluites i
economia des del temps preromà.  Era la terra dels rutens. En un temps molt reculat, al
segle XII, els comtes de Barcelona foren també vescomtes de Millau.

MEDICINA D’OCCITÀNIA

SOBRE ALGUNS ASPECTES HISTÒRICS DE

LA MEDICINA A L’AVEYRON



236 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 235-256, ISSN: 0213-0718

Jacint Corbella i Corbella

En aquest treball s’intenta presentar una visió de conjunt, relativament breu i esquemàtica,
d’alguns aspectes històrics de la medicina en aquesta zona.  En principi s’hi diferencien
tres punts:

1. Els metges que han tingut més pes des del punt de vista de la seva activitat científica,
docent o professional. Hi ha dos apartats, els de personatges de primera línia, que han
transcendit els límits locals concrets, en algun dels aspectes esmentats,  i els que han
tingut un ressò principalment local. Els límits entre els dos tipus no són sempre precisos.

2. Metges, o sanitaris,  que han tingut a més un vessant d’activitat política prou clara i
sovint llarga, molt més a nivell local de la seva ciutat o del departament. A més, en els dos
grups s’han fet separacions cronològiques, al llarg de les grans etapes històriques. S’ha
preferit no sobrepassar, més que excepcionalment, el límit de la meitat del segle XX, cap
a 1950, per evitar problemes de manca de perspectiva.

3. Referència a algunes institucions hospitalàries, i  també a aspectes concrets de la
biologia o la patologia dels seus habitants, que hagin tingut repercussió a la premsa
científica, o social i difusió més enllà dels límits del seu territori.

El mètode de la recerca ha estat primer analitzar els reculls informatius sobre cultura
aveyronesa que hem trobat, principalment el text clàssic d’Hippolite Affre sobre  Biografia
aveyronesa (1) i el Diccionari de l’Aveyron de Jean Cosson (2). També les dades sobre
metges de l’Aveyron que es troben en l’obra àmplia de Louis Dulieu, principalment la
seva monumental “Histoire de la Médecine à Montpellier” (3). Igualment les que hi ha
sobre l’edat mitjana recollides per Ernest Wickersheimer (4), i en el suplement per Danielle
Jacquart (5).  Igualment  el treball de Pierre Lançon sobre metges i llibres a la Rouerga en
els segles XVII i XVIII (6), i l’index biogràfic de membres de l’Acadèmia francesa de
medicina (7). Ja fa més de trenta anys hi hagué una exposició a Rodez sobre metges i
medicina de l’Aveyron, amb la participació de la Société des Lettrres, Sciences et Arts de
l’Aveyron. A partir d’aquí les referències monogràfiques més específiques que hem pogut
cercar, a més de l’ajut extraordinari que suposen les dades d’internet i, també la recerca
“in situ” sobre el país. S’ha volgut fer un article llarg, o monografia curta, que doni una
idea succinta del tema, però amb dades suficients. Un problema que cal remarcar,
sense que hagi de servir d’excusa, és que algunes vegades la informació, sobretot pel
que fa a dates concretes de naixement, no coincideix en totes les fonts. En aquest cas
ens hem recolzat en les que semblaven més fiables.

Els metges de l’Aveyron que han tingut projecció externa important no han estat gaires.
Només un és primera figura mundial en el camp de la seva especialitat: Alibert i la
dermatologia. És probablement el metge més destacat de la Roerga. Altres han tingut
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tasca docent, assistencial o acadèmica, prou notable, però amb una fama en principi de
nivell nacional. Són Pierre Chirac, Justin Benoit o Urbain Hémard. En temps recents ja
n’hi ha més. En alguns casos antics hi ha atribucions de focalitzacions probablement no
exactes. Recordem, de manera més aviat breu, què van fer.

Un petit aclariment:  partidaris com som de la diversitat, més que d’una excessiva
uniformitat normativa, en alguns casos quan esmentem les denominacions geogràfiques,
hem utilitzat adès el terme francès, adès el català, principalment en els casos de
Villefranche o Vilafranca, de Rouergue o Roerga i més potser en el de Montpellier o
Montpeller, sense donar-hi més importància.

I. METGES AMB MÉS OBRA CIENTÍFICA O DOCENT. ELS MÉS ANTICS.

Jean Louis Alibert va néixer a Villefranche-de-Rouergue, el 1768 i va morir a París, el
1837, on va fer pràcticament tota la seva carrera com a metge. Malgrat això volgué ser
enterrat a la seva terra natal, on hi ha una casa museu. Va tenir una activitat molt
important a l’Hôpital Saint-Louis de París, sobretot estudiant les malalties de la pell, el
que va convertir en l’impulsor més important del progrés de la dermatologia moderna, a
França, i probablement al món. Els seus textos, amb moltes il·lustracions, i el seu “Arbre
des dermatoses”, han esdevingut clàssics.  Fou també primer metge de Louis XVIII i de
Charles X, el qual li atorgà el títol de baró (8).

Pierre Chirac, nascut a Conques el 1657 i mort a Marly el 1732 destaca sobretot per la
seva activitat assistencial prop de la cor de París. Fou primer metge de Louis XV, posició
des de la qual va tenir una gran influència en la professió a França durant bastants anys.
Manava i controlava molt. En canvi l’obra científica va quedar descuidada. Va tenir molts
amics i enemics.  En tot cas, discutit o no, va ser un dels personatges de la medicina del
seu temps. Fou també professor de Montpeller (9).

Justin Benoit va néixer a Millau el 1814 i va ser professor de Montpeller, on va morir l’any
1893. Va fer una carrera clàssica de professor, catedràtic d’anatomia el 1853, degà de la
facultat de 1879 a 1885, home pacificador. Té una obra escrita relativament important:
Dulieu en cita una cinquantena de treballs, entre els que destaquen diverses obres extenses,
alguna relacionada amb la nutrició. Els seus treballs en revistes, més a Journal de médecine
et de chirurgie de Toulouse en el primer temps i a Montpellier Médical cap el final, tenen un
enfocament més clínic, detallat, a vegades gairebé de casuística, i són amplis principalment
en el camp de la patologia quirúrgica: lesions traumàtiques, perforacions digestives, algun
aspecte urològic, i altres. Va ser membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina de
Barcelona, des del 1858 i a la que va enviar bastants treballs per a la biblioteca (10).

Sobre alguns aspectes històrics de la medicina a l’Aveyron
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Entre els metges i cirurgians antics cal recordar en lloc relativament destacat el nom de
Urbain Hémard,  nascut a Entraygues el segle XVI.  S’establí a Rodez i va tenir una bona
fama com a metge i dentista. Va ser cridat pel cardenal d’Armagnac, bisbe de Rodez, que
patia molt de la boca, i Hémard fou el seu metge. Profunditzà en el tema de la patologia
bucal i és autor de “Recherche de la vraye anathomie des dents, nature et proprieté
d’icelles...”. (Lyon, 1582), un clàssic poc conegut.  Se’l considera uns dels capdavanters
de l’odontologia. Darrerament la seva obra ha estat més valorada, publicada de nou en
edició moderna, i analitzada (11). En l’anàlisi s’han discutit molts dels aspectes més
clàssics de la seva biografia, i més aviat s’ha tendit a donar-lo com a natural de Rodez,
que és on va viure.

METGES MÉS DE CAIRE ASSISTENCIAL.

Metges medievals.

Dels més antics, de l’Edat Mitjana,  se’n coneixen alguns noms, principalment pel recull
molt detallat i clàssic d’Ernest Wickersheimer, que té una cinquantena de noms, més de
Rodez, i en segon terme de Millau. També per algunes referències de Louis Dulieu,
estudiós de la medicina de Montpellier, sobre la que es recolzava bona part de la formació
dels metges de la Roerga. Així, com a exemple, i sense fer-ne llistat llarg, entre els de
Millau, d’origen jueu,  Abraham ben Reuben  b. Joseph b. Josua Amilabi, documentat el
1391 (12) o Abraham Vitalis de Milhano, documentat entre 1376 i 1417 (13). I entre els
de Rodez, Violas o Mordecai ben Josua, autor d’un comentari sobre les regles de
dosificació d’Averrois, datat el 1355 (14) o el cirurgià Vital Jacials, datat a Rodez el 1475.
(15). També P. Vaureilles, cap el 1400 a Rodez. En algun cas hi ha dades sobre la paga
en espècie, així el de Jean Bonefis  cap el 1340 a Millau. Però, repetim, són una
cinquantena els esmentats.

En el seu estudi sobre “Le milieu médical en France du XIIe au XIVe siècle” (16), Danielle
Jacquart, que àmplià amb dos suplements les dades de Wickersheimer, dóna algunes
precisions sobre metges de la Roerga.  D’una banda mostra la influència clara que va
tenir Montpeller en la seva formació. Esmenta l’existència d’un hospital a Aubrac. Els
mapes que acompanyen l’obra de Jacquart permeten comparar si més no la densitat  de
la cobertura sanitària entre les diferents regions (el mapa està per departaments moderns)
de França.  Es nota la gravitació entre Montpeller i’Aveyron.

Els “atribuïts” a l’Aveyron. A més d’això, cal dir que hi ha hagut algunes atribucions
menys documentades pel que fa al lloc d’origen, i que poden ser certament polèmiques.
Dos metges medievals prou coneguts Bernat Gordoni i Joan de Tornamira, han vist  atribuït
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el seu origen a les terres de la Roerga,  si més no per H. Affre, (17). Probablement eren de
terres properes, però no concretament del que ara és l’Aveyron.  Ni Dulieu ni Wickersheimer
els hi consideren. (18). En canvi Eloy, seguint a Astuc, el considera roerguès.
Més tard podem considerar en aquest punt a Raymond Vieussens. També se li ha atribuït
un origen roergués.  Fou un  anatòmic de primer nivell del segle XVII (n. c. 1641). Actualment
es  considera que va néixer a Le Vigan,  localitat propera, ara en el departament veí del
Gard.  De tota manera va fer els primers estudis a Rodez i després seguí medicina a
Montpeller (19).

Hem vist també un estudi important de Roger Nougaret sobre “Hôpitaux, léproserie et
bodomies de Rodez, de la grande peste à l’hôpital général (vers 1340-1676)”,  on hi ha
un estudi molt extens de l’organització hospitalària a Rodez i els seus canvis al llarg dels
segles, així com de les lluites entre el poder eclesiàstic i el poder civil, pel control de les
institucions. (20)

Del Renaixement a l’Ancien Régime.

Nascut a Espalion, exercint com a metge a Rodez, on tingué dues vegades el càrrec de
cònsul de la ciutat, és Durand de Baldit. Era de la segona meitat del segle XVI. Era
propietari d’un “domaine” a Verrières, on va morir el 1615 i hi fou enterrat. És autor de
“De hydrothermopatia ac de speculo sacro medico octogono” (21).

De la primera meitat del segle XVI  és Raymond Filhol, nascut a Rodez, autor d’un text “De
senectute”,  l’obra del qual fou elogiada, el 1565,  pel bisbe de Montpeller, esmenant-lo
com un dels metges més cèlebres de la ciutat. (22).

Algun metge destacà també en altres camps de la ciència, com la botànica, tan propera
a la terapèutica en segles més reculats. Així Jean Bernier (Saint-Geniez, c. 1570 – Espalion.
04.11.1648). Estudià a Montpeller, i sembla que també a Pàdua. Exercí a Espalion, prop
del seu poble, i va ser un bon herboritzador, principalment de la part alta  de la vall del riu
Lot. L’avi matern i un oncle seus  foren apotecaris, el que el vinculà a l‘estudi de les
plantes.  Va tenir alguna activitat en el govern municipal d’Espalion. Només va deixar
notes manuscrites, però ha estat citat per altres autors i se’l considera entre els primers
botànics de la zona. (23)

Jean Cassal era del país, però exercí molts anys a la Borgonya, a Dijon. L’any 1592 va
publicar la traducció que va fer dels Aforismes:. “Aphorismes d’Hyppocrates, prince des
médecins” (Lyon, 1592). (24).

Sobre alguns aspectes històrics de la medicina a l’Aveyron
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Antoine Fueldez era fill d’un cirurgià de Rodez. Nasqué probablement cap a 1580, i morí
cap el 1646.  Estudià medicina i exercí en aquesta ciutat. Fou cònsul de la ciutat de
Rodez, i personalitat d’una certa rellevància local.  Va publicar dos llibrets petits: “Le
chasse-peste du Rouergue” (Rodez, 1628) i “Observations curieuses touchant la petite-
verole” (Lyon, 1645). (25).

També amb actuació a Villefranche en temps de la terrible peste de  l’any  1628 cal
conèixer l’activitat de Durand de Monlauseur, fill de metge ell mateix, que va publicar un
“Manifeste de ce qui c’est passé en la maladie de la peste à Villefranche-de-Rouergue,
avec quelques questions curieuses de cette maladie”,  (Toulouse, 1629). Va morir al seu
poble el 1631. (26).

Encara que també fou metge el nom de Jacques Borelly és més conegut per altres
aportacions a la ciència.  Va néixer a Villefranche de Rouergue i sembla que va morir el
1689 a París. (27).  Feu estudis sobre astronomia, així, sobre els satèl·lits de Júpiter;
també sobre anàlisi química, i és autor d’unes “Remarques sur l’analyse de l’urine”.
Affre esmenta que fou membre de l’Acadèmia de Ciències de París.

Mathurin Dissés era un apotecari de Villefranche i es dedicà en part a l’anàlisi de les aigües
minerals de la regió. Publicà “Les vertus et analyses des eaux minérales de Cranssac, avec
la description, vertu, usage des Estuves et decomposition de leur Bithume” (Ville-Franche,
1786). L’any següent va publicar un estudi sobre les aigües de Feneyrols.  (28)

De la primera meitat del segle XVIII és Jean de Besse, que va ser deixeble de Pierre Chirac.
Es doctorà el 1703. Havia nascut a Peyrusse, a la Roerga, i va morir vell a París. Fou primer
metge de la que fou reina d’Espanya, Maria Lluïsa d’Orléans, esposa de Felip V. Affre
n’esmenta set obres, entre elles “Dissertatio analytica de febribus” (París, 1712). (29)

Mailhes, probablement Antoine, que era el nom del seu pare. Cirurgià, havia nascut a
Vilafranca de Roerga el 1685 i estudià medicina a Montpeller. (30). Va tenir bona fama
com a metge pràctic, principalment per les seves cures, i fou catedràtic de la universitat
de Cahors. Se sap que va actuar amb dedicació durant la pesta de Marsella de 1720, i
fou ennoblit.

François Calmette (n. Rodez, - m. 05.07.1718) estudià medicina a Montpeller i s’establí
a Rodez, on va tenir una bona clientela. Fou també metge de l’abadia de Bonneval. Autor
de “Riverius refformatus”, text de terapèutica, en volum petit, editat a Lió el 1704 (31).

Jean-Joseph Gally, de Rodez, va tractar també el tema de les aigües. És autor d’un
“Traité nouveau et curieux des eaux minérales de Cranssac” (Rodez, 1732?). (32)
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Jean B. Dubrueil  fou metge i literat. Va néixer a Vilafranca de Roerga el 31 de juliol de
1738. Es va graduar en lletres el 1763 i el 1764 es doctorà en medicina a Montpeller. Va
fer carrera a París, on aviat va ser metge de la charité de Saint-Germain-en-Laye, treballà
com a metge pràctic i va morir a Saint-Germain, el 17 d’agost de 1785 (33).

Jacques Malrieu,  (nascut a  Vabres) de la segona meitat  del XVIII), és autor d’un estudi
sobre les aigües minerals de Camarlès que eren fredes (1776) i les de Sylvanès, que
eren calentes (1776 i 1784) (34). Fou intendent de les aigües i en feu anàlisis, explicant-
ne les seves aplicacions i indicacions.

Lançon ha estudiat també els metges i apotecaris que tenien llibres, el seu nombre i
valor estimat i alguns detalls. Entre els metges  cal recordar la biblioteca de Jean-Louis
Merlin, exercint a Rodez,  important per la seva vàlua, estimada en 400 lliures. Va ser
comprada, més tard, pel farmacèutic, Leroux   Se sap que Jean Dennis, metge de Millau,
(1659), tenia una biblioteca amb 18 llibres de medicina. Però potser el més important,
des d’aquest punt de vista, va ser François Grand, metge de Mur-de-Barrez, que en morir,
el 1788, tenia una biblioteca amb 174 llibres, dels quals 78 eren de medicina, la gran
majoria d’autors contemporanis seus. (35).

Cap el segle XIX.

François Brassat-Murat,  potser més conegut només com a Murat, va néixer a Aubin el
1751 i morí el 27 de març de 1829. Estudià a Montpeller, on es doctorà el 1776 i s’establí
a Aubin on feu llarga carrera. Fou metge de les aigües minerals de Cransac i va escriure
una memòria sobre elles. L’Acadèmia de Marsella li premià un treball sobre el tractament
de les febres malignes. Va publicar una “Topographie physique et médicale du pays
d’Aubin” (36).

Georges Richard (Rodez, 12.10.1755 - 18.07.1840), va estudiar medicina i també era
farmacèutic, titulat el 1787. Quan la revolució, de la que fou fervent partidari, membre de
la “Société des amis de la liberté et de l’égalité”, fondada a Rodez,  va salvar de la
dispersió moltes obres de les biblioteques de convents, i recollí el que seria primer
element de la biblioteca municipal.  També va fer estudis d’agronomia, principalment
sobre el cultiu de la patata i de botànica i fou adjunt de l’alcaldia (37).

Joseph-Guillaume Virenque (Rodez, 20.03.1759 – Montpeller, 18.01.1829) fou metge i
després farmacèutic, amb oficina de farmàcia. Quan la Revolució va defensar el nou
ordre i participà en la creació de la nova “École de Santé” de Montpellier. Fou deixeble
i adjunt de Chaptal i després Director de l’Escola de Farmàcia de Montpeller de 1803 a
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1829, ocupant la càtedra de Química. Autor, entre altres escrits, de “Notice sur le sirop
de raisin”. També havia fet anàlisis d’aigües minerals  (1808) (38).

També metge i farmacèutic fou Jean-Antoine Calmette, originari de Villefranche-de-
Rouergue, que va viure a Narbona, i es doctorà en medicina a Montpeller l’any IX (1800),
amb el treball “Du catarrhe de la poitrine et de ses principales espèces” (39).

Felix-Joseph Pougenc va néixer a Requista el 16 de juny de 1772. Doctor en medicina a
Montpeller l’any XI (40). Exercí a Millau, on fou metge de l’hospici de la ciutat. Va morir el
18 de gener de 1845. Entre altres obres esmentades per Affre va escriure “L’art de
conserver la santé”  (41).

Simon Rogery fou un metge que va néixer i morir a Saint-Géniez-d’Olt (19.07.1773 –
14.12.1843). Com a altres la revolució el va apartar dels estudis religiosos i fou alumne
de l’Escola de Sanitat de Montpeller. Després tornà al seu poble, on fou batlle l’any XII.
Fou metge d’epidèmies i tingué una acció destacada en la lluita contra el tifus de 1814,
a l’Aveyron i la veïna Lozère. Affre n’esmenta algunes obres (42).

De la mateixa època és Antoine-Joseph Sarrois, (n. Bouzouls, 01.09.1774). Estudià
medicina a Montpeller, on publicà un treball sobre parts i es doctorà l’any XII (1804). Va
treballar per a la propagació de la vacuna de la verola. Més tard passà a l’exèrcit i morí a
Alemanya l’any 1817  (43).

Pierre Bousquet va néixer a Estaing cap el 1775, es va fer metge a París i participà a la
campanya d’Egipte, va estar a l’hospital de Jaffa i l’any XII va presentar la seva tesi
“Considérations sur l’escorbut”. Adepte fervent de Napoleó, fou creat “baron de l’Empire”.
Va morir cap el 1850. (44)

Paul-Léopold Caucanas, nascut a Saint-Jean du Bruel, és un altre dels metges d’origen
aveyronès, doctorats a Montpeller, en aquest cas l’any 1810, amb la tesi “Quelques
considérations sur les causes des maladies, ou Essai sur l’aetiologie” (45).

François Philibert Fontaneilles va néixer a Millau el 20 de novembre de 1775, on morí el
1831. Fou metge, autor d’estudis sobre la verola, defensant el mètode de vacunació de
Jenner. Autor de “Description de la variole” (1818) i “Fièvres  de Gènes” (1822).  Model
d’home de la Il·lustració va traduir de l’italià dues obres sobre els cucs de seda i el cultiu
de la morera, en un intent de fer créixer, o de ressuscitar la indústria de la sericultura al
seu país. És un cas més d’una època en que alguns  metges  es preocupen també
d’altres aspectes del progrés de la tècnica, sigui a l’agricultura o la indústria. (46).
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Charles-Auguste Maisonabe (també hem vist Maysonnabe), (Rodez, 17.09.1779 – París,
31.08.1851), va començar els estudis a l’Escola de Sanitat Militar d’Estrasburg, després
es féu doctor a Montpeller, l’any XII, exercí a Rodez un temps i després tornà a Montpeller.
El 1822 va a París, on es inspector d’aigües minerals. S’especialitza en ortopèdia. Els
anys 1837-38 els passa a Moldàvia per iniciar una escola de Medicina. Més tard torna a
París i segueix en els estudis i treballs d’ortopèdia, creant dos establiments de
l’especialitat,  de la que ha de ser considerat un capdavanter.  Autor, entre altres treballs,
de “Mémoire établissant l’incurabilité  de la déviation latérale droite de la colonne
vertébrale”  (1837) (47).

Antoine Bras, metge exercint a Villefranche de Rouergue, on havia nascut el 1801, (m.
1883), fou un excel·lent botànic, que va publicar el 1877 un “Catalogue des plantes
vasculaires de l’Aveyron”. A més d’aquest aspecte científic, fou “maire” del poble. (48).
Va recollir molts milers de mostres en les seves excursions per camins de la Rouerga, la
vall del Lot i zones veïnes. Fa poc temps, ja en aquest segle XXI, hem vist a la venda el seu
herbari a internet (49) i la polèmica que s’ha desfermat pel fet que el comprador sembla
que el volia portar fora de França.

Victor Trinquier va néixer a Millau el 17 d’agost de 1802. Començà a estudiar medicina
Toulouse i es doctorà a Montpeller el 1829.  Fou deixeble de Delpech, amb qui va treballar
fins a la mort d’aquest. Es dedicà a la correcció dels defectes esquelètics , defensant la
pràctica de la gimnàsia, a la que donava el nom de “somascétique”, en un treball publicat
al Journal des Sciences Médicales de Montpeller el 1834. Va estar un temps curt a Estrasburg,
però exercí gairebé sempre a Montpeller.  Se’l considera també entre els precursors de
l’ortopèdia. Va morir a Montpeller el 20 de febrer de 1851, relativament jove encara. (50)

Dins del camp de metges que es dediquen a l’estudi de les plantes cal recordar l’obra de
Gaspard-Joseph Martin-Saint-Ange, (Nice, 1803 - m. París, 1888), d’origen familiar
d’Espalion, autor entre altres d’un “Traité elémentaire d’histoire naturelle” (1834-1840),
i d’estudis sobre la circulació i les meninges. (51). Fou membre de la Societat de Lletres,
Ciències i Arts de l’Aveyron des del 1837.

Jean-Henri Magne, veterinari (Sauveterre, 1804 – Corbeil, 1895), fou director de l’Escola
de Veterinària de Maisons-Alfort, i també membre de l’Acadèmia de Medicina (52).

Pierre-Auguste Girbal, fill i  nét de metges, va néixer a Saint-Affrique el 4 de març de 1827.
Es va fer metge a Montpellier, doctorat el 1851. Va ser agregat per la secció de medicina
el 1854, passant després a la d’higiene. Va publicar bastants treballs, principalment en
el camp de les febres. Fou interessant en el seu temps el “Traité de Pyrétologie” (1862).
Va morir a Montpeller el 20 de gener de 1881. (53)
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Víctor Burq (Rodez, 1822 – m. L’Abbaye-aux-Bois, 1884), fill de farmacèutic, metge ell
mateix, considerat principalment com a neuròleg.  Fou un dels capdavanters, en un cert
moment, en la introducció en terapèutica dels metalls. Fou un defensor de la
metal·loteràpia, que va tenir el seu moment de volada. Un text important seu fou:
“Métallothérapie, traitement des maladies.... par les applications métalliques”, 1854.
Va ser traduït molt aviat a l’alemany i tingué notable difusió.  Es va intentar aplicar al
tractament de la histèria, i en cert moment va ser relacionat amb el mesmerisme antic.
Burq va publicar una vintena d’obres, entre elles “Traitement du diabète par les métaux
associés aux eaux de Vichy” . També va construir un dinamòmetre emprat en les
exploracions neurològiques. (54). Encara avui té actualitat en internet (55).
Més conegut com a naturalista i farmacèutic, però també metge, doctorat el 1860, amb
una tesi sobre “Étude très-complète du lait, des élements qui le composent et des
falsifications qu’il peut subir” fou Pierre-Bertrand Reynès, nat a Lapeyre, cantó de Camarès,
el 8 d’abril de 1829. El 1862 fou doctor en ciències i el 1869 director del museu d’Història
Natural de Marsella.  Després fou professor de botànica i zoologia a l’Escola mixta de
medicina i farmàcia de Marsella. Va morir a Montpeller el 8 de març de 1877. Va fer molts
treballs de geologia i paleontologia i la seva col·lecció d’ammonites  fou molt valorada
(56).

1837. Un moment de desplegament de la cultura aveyronesa.

La revolució de juliol de 1830 va tenir a França un sentit liberal clar, i va servir per
esperonar, en bona part des del poder, els estudis per a fer conéixer les cultures locals.
Així es va constituir l’any 1837, una “Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron”,
impulsada principalment per Hyppolite Barrau, que encara és activa. Va reunir molts
membres que es dividien en honoraris, titulars i corresponents. Entre ells hi hagué
bastants metges, alguns dels quals s’esmenten en el text. En donem un llistat dels qui hi
hagué en el començament.

Entre els 63 membres titulars que hem vist a la memòria de l’any 1842, (els deu primers
consten com a fundadors), en el llistat per ordre alfabètic, hi ha set metges. Són: Adolphe
Barrau (docteur en médecine, membre de la comission scientifique de l’Algérie, à
Carzenac);  Bras (docteur en médecine à Villefranche); Cabiron (id. à Sévérac); Coq
(Rodez), Murat (Cransac), Pougenc (Millau) i Rozier (Rodez).

Entre els honoraris, que són dotze, hi ha Loiseleur-Longchamps (professeur à la faculté
de Médecine de Paris). Entre els honorais ja traspassats hi ha Jean-Louis Alibert, que
havia mort el 1837.
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I entre els 40 corresponents hi ha també set metges. Són: Bessières, Pierre (que estava
a Alger), Dubreuil (de Villefranche, prof. a la fac. de Med. de Montpellier), Geraud, de
Saint-Izaire, (docteur-médecin à Paris),  Martin de Saint-Ange (id. Paris), Quatrefages,
Armand de (id. Paris), Rosy (id. à La Canourgue, Lozère) i Viallet (id. a Naucelle). (57)

Els del segle XX.

Aquí les referències han de ser més esparses. Ja s’ha dit que s’intenta no sobrepassar
el límit de la meitat del segle. Potser la personalitat més coneguda, entre els de la
primera meitat del segle, sigui la d’Achille Souques, valorat sobretot per les seves
aportacions a la clínica neurològica. Va ser l’últim intern de Charcot, 1890,   i després
d’una ampliació d’estudis  en diversos països, va fer la seva carrera científica a París i fou
cap de servei a la Salpêtrière, dedicant-se en part a la neurologia de guerra.  Va fer
donació de la seva biblioteca a la Salpêtrière, on va ser incorporada a la biblioteca
Charcot (58).  Nasqué a Peyre, comuna de Compregnac, prop de  Millau el 6 de febrer de
1860 i va fer la seva activitat principal a París, on passà la major part de la seva vida.  Morí
el 26 de desembre de 1944. Va ser membre de l’Acadèmia de Medicina, secretari de
1921 a 1927. Fou metge de l’Hospital Broussais. Va publicar molts treballs científics, fins
a més de quatre-cents (59, 60) .  Té dedicat un boulevard a la part nova de Millau, junt al
Centre Hospitalier, molt a prop de dos carrers més petits i sense sortida “impasse”,
dedicats a Justin Benoit i François Barsalou, nascut el primer i exercint el segon a Millau,
també esmentats. Des del punt de vista dels epònims s’ha donat el seu nom a un signe
típic de lesions del nucli estriat, i a un altre de separació dels dits en les hemiplègies
incompletes (fenomen dels interossis). i encara a altres coses (61).

Entre els professors formats a  Montpeller, també cal recordar Jean-Paul Ardin-Delteil
(Rodez, 1870 – Font-Romeu, 1929) (62),  que va fer treballs interessants sobretot en el
camp de l’epilèpsia i l’herència. L’any 1906 fou nomenat professor de l’Escola de Medi-
cina d’Alger, de la que fou degà el 1927. Era catedràtic de Clínica Mèdica.

En el camp de l’ensenyament de la Farmàcia, a la facultat de Montpeller, hi ha també
alguns aveyronesos, així A. Astruc, (n. Saint-Laurent-d’Olt, 1875), autor d’un “Traité de
pharmacie galénique”, que fou professor des del 1919 i degà el 1935 (63)

Un altre catedràtic de la facultat de medicina de Montpeller, d’origen aveyronés, fou
Fréderic Bosc, nascut a Aubin, que l’any 1912 va guanyar una càtedra de Patologia i
Terapèutica General de Montpeller. Es va dedicar als nens, publicant “Thérapéutique
infantile” i “L’alimentacion du nourrisson” (64)
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Henri Soulié, originari de Salles-Curran, morí el 1931. Fou professor de la facultat de
medicina d’Alger, i autor de bastants treballs sobre patologia tropical i africana (65).

Etienne Rabaud, (Saint-Affrique, 12.09.1868 – Villemade, 03.09.1956), doctor en medi-
cina amb una tesi sobre “Contribution à l’étude des lésions spinales postérieures dans
la paralysie générale”. També es doctorà en ciències amb una tesi d’embriologia: “Essai
de tératologie: embriologie des poulets omphalocephales” (1898). Professor a la
Sorbona, autor de més de 400 treballs científics, més en el camp de la zoologia, en el que
va ser  una figura destacada.  Fou president de la Société entomologique de France. (66)
Alguns metges aveyronesos són coneguts principalment perquè van exercir la medicina
en el medi militar o colonial. Així  Philippe Brengues, nat a Saint-Affrique el 1875, es
diplomà a l’Escola naval de Bordeus. Destinat a Indoxina, va morir en el riu Mekong, per
un accident en un ràpid, l’any 1906 (67).

II. LA MEDICINA, LA POLÍTICA I LA SOCIETAT.

Entre els metges, de poble o de ciutat petita, (les dues més grans del departament
estaven per sota dels 25.000 habitants), alguns es van dedicar a la gestió política local,
des d’enfocaments ideològics diversos. La majoria van ser alcaldes (maire) de la seva
ciutat, alguns foren membres de consell departamental i pocs van ser parlamentaris,
diputats o senadors a París. En farem una tria, que no vol ser completa sinó només
representativa d’una línia d’activitat dels metges. Cal dir que ja en temps de l’Ancien
Régime coneixem aquesta forma  de participació en els problemes i l’administració local
i s’hi ha fet referència.  Així hi hagué diversos cònsuls de les seves ciutats, més a Rodez,
però el fet és més visible en els segles XIX i XX.

a) En temps de la Revolució, l’imperi, la restauració,  es poden recordar alguns noms. Així
Jean-B. Bo, (Mur-de-Barrez, 01-07-1743 - Fontainebleau, 15.05.1814), exercí com a
metge al seu poble. Quan esclatà la revolució defensà les noves idees i fou elegit   diputat
de la Convenció, on estigué entre els jacobins, que l’enviaren un temps a l’Aveyron, on va
haver de resoldre problemes de subministraments (68). Amb la reacció després de la
caiguda de Robespierre fou empresonat per poc temps. El 1799 es retirà de la política i
exercí com a metge a Fontainebleau, on morí. Autor d’una ”Topographie médicale de
Fontainebleau” (París, 1811), i també d’un fulletó “Opinion de J-B Bo, deputé de l’Aveyron,
sur le jugement de Louis Capet” .

Louis Lobinhes (Villefranche de Rouergue, 1741 – id. 27.01.1815),  fou alcalde el 1790,
diputat a la Convenció. Partidari de les noves idees, la seva posició, però,  fou relativament
moderada. Quan el Directori va ser  membre del Consell dels Cinc-cents, fins el 1797.
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Continuà com a maire del seu poble fins que morí el 27 de gener de 1815 (69). A més fou
autor d’una traducció de l’Eneida al francès.

Adrien Rozier, que ja era fill de metge, nasqué a Rodez el 1808 i morí a Manhac el 1885.
Es va fer metge militar, anà a Alger, tornà a Marsella, i el 1836 a Rodez, on exercí, i fou
alcalde de 1853 a 1869 (70).

b) Quan la tercera república recordem que Eduard Mas (Recoules, 1830 – 1898), fou
alcalde d’aquest poble, diputat per la demarcació de Millau en les legislatives de 1876,
1877 i 1881, pels rengles dels republicans (71).

Jean-Marie Molinié (Sévérac-le-Château, 1868-1936), metge, diputat en els comicis de
1924, 1928 i 1932,  per les llistes d’Union nationnale (72) .

Victor Ouvrier nat a París el 1840 – m. 1923, fou metge i alcalde de Mur-de-Barrez, i
senador el 1894 i el 1903. Políticament la seva posició era bastant adaptativa (73).

c) En temps més moderns, entre els més coneguts hi ha  probablement els Bonnefous,
Louis i Raymond, pare i fill, metges a Rodez. Louis Bonnefous (1859-1942), estudià a
Toulouse i s’establí a Rodez el 1885.  Amb alguns amics metges va fundar una Clínica,
ara coneguda com a “Clinique Saint-Louis”. Fou membre de la federació de catòlics de
l’Aveyron. Fou alcalde de de Rodez el 1928 i 1932. Va morir a Rodez el 13 de juny de 1942
(74). El seu fill, Raymond Bonnefous, (1893-1979), cirurgià, fou alcalde de Rodez el
1935. Diputat a París el 1946, senador de 1951 a 1972. També va ser president del
Consell General de l’Aveyron de 1949 a 1976, succeint a Paul Ramadier, que era una
figura socialista (75).

A Millau, segona ciutat del departament, també els metges van intervenir en la politica
local. Un dels més emblemàtics fou el doctor François Barsalou, nascut a Montredon
(Aude), 1885  - m. a Millau el 1975, pràcticament als noranta anys. El 1925 va ser elegit
alcalde representant al partit radical-socialista. Va dimitir el 1930 i fou elegit altra vegada
el 1933, fins el 1935. En aquest temps hi hagué una vaga molt greu d’obrers de la
índústria de la pell (guants). Barsalou es va posar al costat dels obrers, però van perdre
la vaga, i al cap de  poc plegà d’alcalde. El 1953 va deixar la política (76, 77,78).

Durant el seu mandat va fer una obra d’higienitsació important, i va fer erigir un monument
a JH Fabre, un dels grans entomòlegs, que era nadiu del departament, vora Millau.
Barsalou ha de ser recordar també per l’ajut que va donar, personalment com a metge,
als refugiats republicans espanyols de la guerra que van anar a parar a Millau.
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Abans havia estat maire el doctor Fréderic Bompaire (Millau, 1869-1967),  que fou direc-
tor de l’Hospital-Hospici de Millau, alcalde el 1904, dimití el 1905, per conflictes en
l’aplicació de la llei de laïcitat. Després va contribuir al desenvolupament del turisme a la
ciutat (79, 80). Ambdós, Barsalou i Bompaire, tenen un record en el nomenclàtor de
carrers i places de Millau.

Igualment li té el doctor Étienne Quézac, que havia compartit lluites en eleccions
municipals, des d’un camp diferent, amb Barsalou i els radicalsocialistes.  Quézac havia
nascut a Aguessac, també a tocar de Millau, el 26 de juny de  1882, fill del metge del
poble, Joseph Quézac, que va morir molt jove. Va viure gairebé sempre a Millau on va
morir el 20 de setembre de 1969, amb vuitanta-set anys  (81).

Aquesta tendència dels metges a actuar en la política local no ens és estranya.  Però
Danielle Jacquart ens explica que és una característica del Midi, a França, ja des de
l’Edat Mitjana. Diu: “en tant que notables els metges (des praticiens) participaven a la
vida política local, des del segle XIII...”cita els noms de consols de Montpeller i Narbona,
i afegeix “Il est étonant de constater que les exemples connus concernent en grande
majoríté les praticiens des viles méridionales”, en contrast amb viles del nord. I explica
en una nota “entre els sanitaris coneguts per haver exercit responsabilitats a la seva
ciutat, visqueren al sud del Loira, 41 metges entre 57; 2 cirurgians entre 4; i 11 barbers
entre 13. I diu en una altra nota: “Notem que a l’epoca moderna a l’Aveyron per exemple,
que el metge fos alcalde, a vegades jutge de pau, de la seva localitat” (82).

A Conques també va ser alcalde molts anys, el doctor Fau, a la primera meitat del segle,
que igualment  va ser conseller general del cantó (83).

Paulin Cannac (Carcenac-Peyralès, 21.12.1858 - La Mothe, com. de Quins, 20.12.1935),
gran propietari rural, metge també, fou alcalde de Quins durant més de quaranta  anys,
senador de l’Aveyron, de 1912 a 1921, elegit com a radical.  Catòlic de mentalitat oberta
organitzà una xarxa d’organitzacions agrícoles laiques.  Fou doctor en medicina a Paris el
1886 (84).

Henri Malleviale (Coupiac, 1836 – 1892), fou metge, alcalde de Belmont, de 1875 a
1890. El 1881 fou elegit diputat  per la demarcació de Saint-Affrique, dins dels rengles
republicans (85).

Alguns metges van tenir una participació destacada a la Resistència. Entre ells recordem:
Jean Amans (1900-1989), que fou alcalde de Pont-de-Salars el 1942, amb ocupació
alemanya i el 1944 s’oferí com a ostatge, per salvar els seus conciutadans d’una repressió.
Després fou alcalde de 1945 a 1977 (86)
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Paul Pezet, nascut a Espalion el 1848 i mort a Montpeller el 1938, fou metge i farmacèutic,
amb oficina de farmàcia, alcalde de Montpeller durant dos períodes, 1901-1904 i 1908-
1919, i diputat de l’Hérault. (87).

Altres aspectes:

En les lluites polítiques i socials, en la banda dels qui van perdre hem de posar sovint
membres d’extrema esquerra, dels quals n’ha quedat un record més esvaït, si més no
perdut. L’any 1643 va esclatar la que es va dir “révolte des Croquants”, en el Baix
Rouergue. Era temps de misèria, epidèmies, fam, impostos abusius, i els pagesos es van
revoltar. És una entre les moltes “révoltes des Paysans”, nom amb que els repressors les
etiquetaren. Aquesta vegada estesa des de Tolosa a Bordeus.  Van dominar Villefranche
de Rouergue, però al cap foren vençuts. Entre els molts repressaliats, alguns caps foren
esgarrifosament torturats. Un d’ells, el cirurgià Jean Petit, va ser executat amb tortura.
(88).

Un destí desgraciat: Sabem que Guillaume Galtier (n. Saint-Affrique, c. 1600 – m. Toulouse,
1652), metge a Cahors, autor de “La Vie du canton abrégé contenant les moyens faciles
et vulgaires pour se guérir de la peste” (1628). Va ser condemnat amb l’acusació de
fabricació de moneda falsa (89)

En el sentit de benefactors socials, que van fer llegats útils al seu país, podem recordar
a Paul Bonnefé (Rodez, 1857 – Couesque, 1906). Era metge de l’hospital, u hospici, de
nens malalts, i molta part de la seva activitat era gratuïta. Va morir en accident d’automòbil
i va deixar la seva fortuna  als pobres de la comunitat i al Lycée de Rodez. (90)

III. LES INSTITUCIONS I ALGUNES DADES CLÍNIQUES.

En tots els territoris del nostre entorn hi ha hagut des de fa molts segles institucions
sanitàries, que sovint no han tingut més interès que el local. Hi ha algunes referències
d’hospicis u hospitals antics, sense més transcendència. En el cas de l’Aveyron una
institució ha tingut un plus de “popularitat”, per causa d’algunes persones que hi ha
estat internades, o per alguna relació diferent en el cas dels directors.

Aquest és el cas de l’Asile d’Aliénés de Rodez,  en el qual hi va romandre de 1943 a 1946
el poeta Antonin Artaud, (91) i es coneix el nom del seu director, que li practicà més de
cinquanta electroshoks, teràpia aleshores que tenia les seves indicacions, Gaston
Ferdière (Saint-Etienne, 1907 – Meudon, 1990) (92).
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En el mateix asil hi va estar, bastants més anys, de 1918 a 1939,  el que es va conèixer
com a amnèsic de Rodez, probablement Anthelme Mangin. Ambdós, Artaud i Mangin, van
passar després a París, on van morir, al cap de poc temps, el 1942 Mangin, a l’Hospital
Sainte-Anne, i el 1948, Artaud, a la clínica d’Ivry. (93).

També fou director de l’establiment a començaments del segle XX, el doctor Ramadier
(94), pare de Paul Ramadier,  polític que passà anys de la seva infantesa a Rodez,
s’arrelà a l’Aveyron, on arribà a cap del Consell General, 1945-49. Pertanyia al partit
socialista (SFIO), era diputat de la demarcació de Villefranche de Rouergue, des de
1928, alcalde de Decazeville durant bastants anys i també fou president del consell de
ministres de la República el 1947.

Un últim punt pel que fa a institucions, seria el cas del termalisme, la utilització terapèutica
o social de les aigües. (95). Ja s’han esmentat els escrits de Jean Malrieu en el segle
XVIII. Al llarg del segle XIX es coneixien i explotaven vuit estacions termals al departament.
Així com en altres llocs, com l’Ariège, o als Alts Pirineus, la utilització de les aigües termals
conegué una expansió, en el cas de l’Aveyron, van anar de baixa.

Les aigües de Cransac (les úniques avui en explotació activa i en expansió) i de Sylvanès,
eren conegudes des de l’antiguitat, ja en època romana, i amb un bon ús a l’Edat
Mitjana. També va tenir una certa difusió l’aigua d’Andabre.

Algunes dades clíniques:

L’estada d’Antoni Artaud a Rodez. Ja s’han esmentat dos casos de patologia psiquiàtrica
important, que va tenir més rellevància que el simple fet d’un malalt ingressat. Un va ser
per la transcendència de l’obra de la persona, el poeta marsellès Antonin Artaud, (1896-
1948),  que va escriure bastant sobre ell mateix, i els “Cahiers et lettres de Rodez”, on
explica bastantes coses de la seva estada. La seva obra s’ha reeditat mantes vegades i
ha estat traduïda. Aqui ens interessen més les “Cartes des de Rodez”. (96)

L’amnèsic de Rodez. El cas de Mangin era el d’un soldat que l’1 de febrer de 1918 baixa
d’un tren de presoners i invàlids a l’estació de tren de Lyon, i no sap qui és, repetint el
nom de “Mangin”. Al cap d’un parell d’anys el ministeri de la Guerra francès va fer una
crida pública per si li trobaven la família. De fet no fou identificat, si més no de manera
segura. i en morir, al cap de poc més de vint anys,  va continuar essent l’amnèsic
desconegut.. Sembla que no tenia cap relació personal amb l’Aveyron. El van trobar
perdut a Lyon, a l’estaciçó, probablement procedent d’un grup d’expresoners dels
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alemanys; va estar un temps a Clermont-Ferrand, i al final va anar a parar a l’asil de
Rodez, una mica com a dipòsit.  Allà el va cuidar el doctor Fenayrou (97)

Però potser el cas que ha tingut més difusió al llarg de la història de la medicina de
l’Aveyron ha estat el de Víctor, conegut també com a nen salvatge de l’Aveyron. La seva
història ha estat objecte de molts estudis, ha passat al cine i la televisió, i és potser el cas
més conegut de “nen salvatge” (98). El van trobar a Pousthomy, al sud de l’Aveyron, l’any
VIII (del calendari republicà). Va passar a Rodez on es cuidà d’ell l’abbé Bonnaterre. El
van enviar a París, on l’abbé Sicard l’acollí en un centre d’ensenyament per a sord-muts,
i fou objecte de l’atenció mèdica del doctor Itard, que no se’n va sortir en la seva educació
(99). Víctor va morir a París l’any 1828. Per altra banda l’ensenyament de sord-muts va
tenir una certa tradició a Rodez, amb l’activitat de l’abbé Pierre-Louis Perié (Rodez,
1756-1833) (100)

Dos casos extraordinaris són els d’Henri Cot i  Pierre Rouquié.  Henri Cot  (n. Mounès-
Prohencoux, 1883 – Lyon, 1912), fou una persona de gran alçada, i li deien “le géant
Cot”. Als 21 anys passava ja de 2,30 metres i pesava 160 kilos. Durant anys va ser
objecte d’exhibició al circ. L’any 1912 fou assassinat a Lyon, i fou enterrat a Mounès. Va
arribar a fer 2,55 m. (101).

En el cas de Pierre Rouquié, el fet extraordinari és diferent, la durada de la seva vida,
documentada. Va néixer a Vabre-Tizac, el 15 de desembre de  1715 i morí el 6 de febrer
de 1827 a La Capelle-Bleys .  Va viure doncs poc més de 111 anys  (102).

Alguns temes no tractats:

Hi ha dos aspectes importants als quals no ens hem referit: són les troballes en el camp
de la paleopatologia i la incidència de les grans epidèmies.

La Roerga, terra de població antiga, té evidentment moltes restes de primer ordre,
principalment els dòlmens. Ja s’ha apuntat al començament. Des de fa més de cinquanta
anys s’han analitzat amb mètode científic un gran nombre d’enterraments i les restes
trobades. Seria un capítol amplíssim i molt especialitzat. A Catalunya l’escola creada pel
doctor Campillo s’ha constituït gairebé en una especialitat pròpia, tant en el camp de la
medicina com en el de la prehistòria.  A la Roerga i al Gavaldà veí  també. Ja és un clàssic
el treball de Louis Balsan sobre “Paléopathologie aveyronnaise” de 1946, continuat
amb altres recerques (103). També la tesi de 1951 de Charles Morel (104), i encara
moltes referències més, que aquí només apuntem (105).
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Un altre és el camp de les epidèmies. Han sigut estralls continuats, durant segles, per tot
arreu, sense respectar límits administratius ni geogràfics. Les grans epidèmies s’han
difós sovint per gran part d’Europa i són més o menys simultànies. Així quan aquí teníem
la de la guerra dels segadors, a Saint-Geniez-d’Olt, en dos mesos d’octubre a desembre
de 1648, van morir més de set-centes persones, en un  nucli de població relativament
petit  (106). I aquest és un exemple entre molts més al llarg dels segles.

NOTES:
Per aquest estudi sobre els metges aveyronesos antics han estat fonamentals els reculls generals de H. Affre  sobre
biografies (1881 i 2003), el diccionari de l’Aveyron de Jean Cosson (2005), i els volums de Louis Dulieu sobre la
medicina a Montpeller
(1)  Affre, H: “Biografie aveyronnaise”,  Rodez (Impr. H. De Broca), 1881, 384 pàgs. Hi ha una reedició facsímil.
Nimes (C. Lacour, édit.) 2003.
(2) Cosson, Jean-Michel: “Le Dictionnaire de l’Aveyron” Portet-sur-Garonne (Loubatières) , 2005, 464 pp.
(3) Dulieu. Louis “La médecine  à Montpellier”, t. I. “Le Moyen-Âge” (Les Presses Universelles), 1971, fins a t. VI,
“De 1920 1 1960” (Quick Print) 1997.
(4) També el recull clàssic de metges francesos medievals d’Ernest Wickersheimer: “Dictionnaire biographique des
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Secció a cura de Josep M. CALBET I CAMARASA

CARLES MONTAGÚ.- (TIANA, MARESME, 1823; BARCELONA, 1903).

Rebutjat per la seva mare però reconegut per John Montagú, mariner solter de nacionalitat
britànica es va llicenciar en medicina a Barcelona el 1847. Doctorat amb la tesi “Brevísi-

ma reseña de la relación que ha existido entre la Filosofía y Medicina paganas” (Barce-
lona, Imp. Tomàs Gorchs, 1850). Fou metge dels sectors benestants de la societat cata-
lana. La tesi té un doble interès, ja que per un costat s’hi fa un resum conceptual de
l’evolució de la medicina, i per l’altre posa en evidència, que encara a mitjan segle XIX,
les doctrines hipocràtico-galèniques eren plenament vigents en el claustre de la Facultat
de Medicina de Barcelona.

LA FILOSOFÍA Y LA MEDICINA PAGANAS

(pàg. 5) En la infancia de las sociedades la filosofía era la universalidad de las ciencias.
Los patriarcas del país de Promisión y de la Tierra Santa, los Magos del Nilo, los
Brachmanes del Indus y del Ganges, los Héroes y Semidioses de la Iliada, los Asclepíades
de los Helenos encerraban en si los primeros deste-

(pág. 6) llos de todas las ciencias que debían tomar un incremento gigantesco en la
consumación de los siglos. La tradición en aquellas épocas oscuras y fabulosas, reveló
al padre de una familia, al jefe de una tribu ó nación, ó al místico sacerdote del templo,
la ciencia de su antecesor mientras pudieron contenerla los límites de una sola inteli-
gencia; mas luego que su desarrollo salvó el estrecho círculo que le formaba la compren-
sión humana, desgajáronse de cuajo y una por una todas las ramas del saber del tronco
que las reunía. Ya no se buscó en el Vadagasastir de los Indios, en el Zend de los Persas,
en la Hermeada de los Egipcios, en el Nuy Kim de los Chinos, ni en el Libro Santo mas que
las leyes é ideas religiosas con las fórmulas, sacrificios y ritos ceremoniales: quedaron
las ciencias divididas, con nociones propias de verdad, pero tumultuosamente, sin órden,
sin sistema: necesitaban un vínculo que las uniese, un amparo que las realzase y convir-
tiese en cuerpo de doctrina: este amparo se lo prestó la filosofia. Nacieron los sistemas
filosóficos y con ellos los sistemas de las otras ciencias.

TEXTOS ANTICS
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Textos antics

(pág. 7) A esta necesidad se agregó otra no menos imperiosa; la del raciocinio, la cual
recogió los esparcidos fragmentos de las naciones, teorías y hechos prácticos de las
ciencias, y los sometió á la fuerza reorganizadora de la filosofía. Por este motivo aquellas
experimentaron en su esencia, desde su nacimiento, las sucesivas modificaciones que
corrieron parejas con la ciencia de Pitágoras. Más no se doblegaron todas a este yugo de
un modo igual, sino que se situaron como satélites en la esfera de atracción que les
permitió su índole. Húbolas que sintieron el influjo en todo su ser, viviendo con los
mismos elementos que los de la madre común; y las mas recibieron de esta los principa-
les soplos de existencia, y roborándolos llegaron a medrar por sí, hasta constituir un
cuerpo de ciencia independiente: a estas últimas pertenece la Medicina.

Dijeron los oráculos de Cos y de Pérgamo que el arte de curar era un craso empirismo
antes de la aparición del sistema pitagórico; y esta verdad se halla confirmada siempre
que se establece un paralelo entre los princi-

(pág. 8) pios cósmogo-filosóficos y sociales, y los rudimentos que formaban el arte de
Esculapio. Notabilísimo es el contraste que nos ofrece la India entre su constitución,
filosofía, religión y la medicina. Es un caos, mezcla de verdades y de fábulas, de princi-
pios sublimes y de poesías extravagantes, de ideas santas y de sentimientos fanáticos,
en donde se hallan revueltos y confusos los dogmas religiosos y los preceptos de una
moral pura con una ignorancia bárbara y grotesca. La idea de la existencia de un Dios
increado, inmenso y eterno se ve entre ellos desfigurada por el extravío de imaginacio-
nes poéticas que multiplican el número de los dioses; adoran á la Santísima Trinidad
bajo la forma de seres caprichosos de virtudes y de hechos mas caprichosos todavía; y la
metemsicosis es llevada al extremo de ofrecer su vida en holocausto para nacer otra vez
y aproximarse mas al Ser supremo. El pecado deprime al hombre hasta asemejarle al
bruto, y una vez separado de Dios, nada mas que una expiación cruenta puede asimilarle
á él: mándales su filosofia desprenderse de las cosas terrenales y llenar

(pág. 9) su espíritu de la imagen de Dios hasta perder la idea del yo individual; y les
prohiben sus ritos, investigar las causas, interpretar los fenómenos naturales, hacer
adelantos en las ciencias y artes, evitar las desgracias y peligros, porque viene todo de
Dios; el bien y el mal están escritos; la fatalidad lo gobierna todo. ¿Nos admirarémos
pues que las instituciones y ciencias que enseñaron á los antiguos magos y á los filóso-
fos griegos sorprendan ahora á los europeos, y que permanezcan invulnerables á los
tiros que les asestan de continuo las sociedades actuales? Asi que pocos adelantos
pudo hacer la medicina entre gentes que aun hoy dia en honor de sus ídolos, no cuidan
de su salud, desprecian su vida, cortan voluntariamente su piel con afilados cuchillos,
penetran con agudos clavos sus carnes y se dejan pulverizar bajo las ruedas de la
inmensa mole del ídolo de Jaregat; y si las oscuras supersticiones de su filosofía y
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religión comprendieron en ellas la medicina, no nos será extraño la veamos disfrazada ó
convertida en una farsa grotesca, que unida á lo imperioso de sus creencias se oponga
á que

(pág. 10) la luz de la verdad y del estudio la levanten de la abyección en que yace
sumergida por tantos siglos. Esto evidencia lo que puede sobre la moralidad del indivi-
duo el fanatismo de la raza. Por la misma causa los Chinos, con algunas creencias
distintas acerca de su religión, filosofía é instituciones, han tenido las mismas tenden-
cias á conservar intactas las tradiciones de sus mayores y á negar el uso de la razón al
espíritu influyente de otras naciones..

Brillan por su originalidad en la filosofía de esta pueblo algunos principios que traslado
aquí: “Hay en el universo cinco elementos, el agua que es emanación de Dios, los
vegetales que nacen del agua, el fuego ó los espíritus ígneos que consumen los árboles,
la tierra ó cenizas hijas del fuego y los metales procedentes de la tierra: constituyen el
universo tres regiones: la superior celestial, cálida, influyente, llena de espíritus; la infe-
rior (tierra), tosca, fría y húmeda; la media ó el hombre, mezcla de lo espiritual con lo
terrestre, de lo caliente con lo frío”. Aplican estos principios al arte de curar y dan tres re-

(pág. 11) giones al hombre, la celestial ó superior, la terrestre ó inferior y la céntrica ó
mezcla de las anteriores; cada región tiene sus dos pulsos; la primavera, los sabores
amargos, los espíritus calientes influyen en la parte celestial; el invierno y la humedad en
la terrestre; el sabor dulce, los olores y colores suaves en la media. Y sin mentar los
fantásticos dislates sobre la estructura del cuerpo humano, hijos de la extravagancia de
imaginaciones exaltadas y fanáticas; es mas de admirar todavía que su semeiótica
estribe únicamente en la crecida multiplicidad de pulsos, á los cuales corresponden ya
un órgano, ya una enfermedad, ya un medio terapéutico, un dato pronóstico, un resta-
blecimiento próximo ó una muerte infalible. De esta suerte unas ideas teóricas tan
absurdas, debieron impedir precisamente las ilaciones indispensables para constituir
una colección de reglas ó una arte; y por esto la terapéutica en la China se reduce á la
aplicación de remedios según le dicta el sentido común al farmacólogo ó flebótomo que
la ejercita.

Olvidemos empero la secular y vetusta ilus-

(pág. 12) tración del Chino: volvamos el rostro al Hiran, y hallarémos edificado el templo
del Altísimo sobre cien columnas de fuego en la elevadísima cumbre de las cumbres, y
por entre llamas aparecer Ormuz y criar por órden del Señor la luz y las tinieblas, el bien
y el mal, dar la vida a todos los seres, organizar los millares de escuadrones celestes que
defienden á la divinidad omnipotente. Desde allí dice á los Persas: “Todos seréis juzga-

Textos antics
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dos por mi, la recompensa del bien será un goce eterno, la del mal eternos suplicios
atroces: reconoced cuatro elementos, admitid los números sagrados 3, 4 y 7: yo he
arqueado la bóveda celeste, sostengo la tierra, domino los genios del mal y he criado al
hombre á imagen de mi dueño el Ser de los seres, el Omnipotente en la omnipotencia, el
Eterno en la eternidad: los males vienen de Dios para azote de los perversos, la medicina
es un alivio que se digna concederles: separad de vuestro lado al leproso porqué es el
réprobo del Eterno”. Tales son las lineas que la historia deja trazadas en sus páginas
acerca del arte médica del pueblo del Hiran; y ella nos

(pág. 13) revela que las demás creencias de observación guardaron los mismos deste-
llos de vida que les dió el legislador Hom, y que comentó mas tarde Zoroastro. Las fatigas
de la guerra, el lujo y molicie de la ociosidad, y la desapoderada ambición de los magos
arrancaron los retoños que arrojaba la vid plantada por los primeros sabios.

Iguales causas é idénticos efectos han infincionado la filosofía é instituciones egipcias:
sus primeros genios bebieron en el manantial común, y la índole del pueblo disfrazó
torpemente las doctrinas que aquellos promulgaron; y mientras que la multitud se
prosternaba delante de imágenes groseras, emblemas de sus alegóricas creencias, los
magos, esto es, los sabios adoraban a un Dios que les habló en su revelación: “Yo soy
quien es, ha sido y será, y nadie ha levantado todavía el velo que me cubre” –Reinaban
entre este pueblo como dogmas certísimos la inmortalidad del alma, la metemsicosis,
los números sagrados, la reunión de la materia á un espíritu en todo lo que es, y una
porción ya de creencias ya de fábulas,

(pág. 14) que son otras tantas reminiscencias de las filosofías indiana y persa. Sin
embargo no han llegado hasta nosotros estas doctrinas sin haber atravesado una mul-
titud de crisis políticas, literarias y filosóficas, que encubriéndolas tal vez con un bello
colorido no han dejado ver sino la parte mas halagüeña y seductora. Ello es que los
filósofos y legisladores griegos fundaron sus sistemas después de haber escuchado las
lecciones de los Egipcios, ó tal vez después de haberse iniciado en los tenebrosos
secretos de Osiris. La herméada nos revelaría el saber de los sacerdotes de los Faraones
si tuviésamos una certitud moral de que nos ha sido compilada por los sabios de los
Tolomeos. Sea como fuere la medicina se presenta en un estado floreciente por el
órden de enseñanza médica, por los preceptos prácticos y por la inimitable perfección
de los embalsamamientos. Métodos antiquísimos, tan antiguos como sus creencias,
eran destinados a conservar la parte material del hombre para cumplir los infalibles
decretos de la Providencia. Obligóles la trasmigración de las almas á cuidar con ugual
esmero del cuerpo
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(pág. 15) de los animales sagrados, y en consecuencia el arte de embalsamar se exten-
dió á todo lo que simbolizaba un atributo de la divinidad ó la divinidad misma. Bien hizo
pues el árabe que acompañaba á Pariset, cuando desde la cúspide de la mayor de las
pirámides al ver la vasta llanura de cincuenta leguas cuadradas esclamó: “todo esto es
momia”. Empero esta es la única práctica que tiene una relación inmediata con sus
principios, porque fuese el deseo de evitar por un vínculo artificial la separación del alma
por no sufrir el terrible fallo del juicio eterno, fuese para conservar una morada á otra
alma destinada á alojar en ella, ó fuese como supone Pariset con el objeto de impedir la
emanación de miasmas, opinión mal fundada y absurda en mi sentir, una práctica tras-
mitida primero por tradición, luego por rito en el espacio de tres siglos y de generación en
generación, debe encerrar en sí un deber mas imperioso y absoluto que un capricho fútil,
una mónada fantástica ó un simple método higiénico. ¿Nada dice acaso, señores, la
suerte que ha cabido á los embalsamamientos? Destruyose la reli-

(pág. 16) gión egipcia y aquellos se extinguieron á su vez para nosotros, como una
precisa consecuencia.

Los demás preceptos del arte médica son hijos legítimos de la sola experiencia, recopi-
lados en espacios de tiempos transcurridos en medio de convulsiones mundanas de
todas clases, y puestos bajo un pié de doctrina puramente empírica y sin ninguna ilación
con las teorías cósmogo-filosóficas. Y este pueblo lumbrera de la antigüedad, crasa y
tenebrosa niebla en nuestras civilizaciones, iluminó é inspiró á los genios europeos que
fueron á consultar sus oráculos, á estudiar sus leyes y á interpretar sus jeroglíficos. Estos
plagios felices que la necesidad buscaba y reclamaba la civilización, fueron fecundados
por imaginaciones clarísimas, tan ardientes como claras, y dieron por fruto el desmonte
y primera mano de cultura á las sociedades bárbaras que vivian sumidas en el pillaje.

El plagio del Egipto por la Europa es incontestable, y el que supone entre aquel y los
pueblos del Asia es controvertible. Ante todo hay que observar en las creencias filosó-

(pág. 17) fico-religiosas de los primeros pueblos un fondo real de verdad disfrazado por
fábulas quiméricas que apenas dejan entrever el objeto que cubren. Este fondo reune,
traba y enlaza todas las religiones, todas las filosofías, y las convierte en una sola para
dar á la fábula una presa que desfigurar; así que el genio pensador ve en ellas la
existencia de un Dios con unos mismos atributos, la creación de espíritus de diversas
categorías, una rebelión de los malos genios contra el poder omnipotente, una lucha
entre buenos y malos espíritus terminada con el triunfo de aquellos, la creación del
primer hombre, su primer pecado, una resurrección, goces y penas eternas, la creación
del mundo, la reunión de la materia con el espíritu, la homogeneidad de la materia, los
cuatro elementos, etc. Mas la imaginación del hombre ha tomado para sí estos princi-
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pios y los ha desquiciado bajo el peso de la ficción: ha inventado nombres, ha simulado
semidioses, hechos y épocas, las ha entregado al pueblo, y este, admirador de fantas-
mas y visiones, ha proclamado con entusiasmo lo que no comprendía, y se ha so-

(pág. 18) metido á influencias que ignoraba. ¿De dónde nace pues el comunismo de
estas ideas? ¿es un plagio de una nación a otra? ¿y si lo es cuál ha comenzado primera?
¿ó será como dice el profeta: paréceme distinguir el ardiente soplo de Jehová que
comunica á todas las inteligencias la imagen intuitiva de su ser? Ello es que existen, y
aún en las transformaciones que las ha dado el genio, y en las instituciones que de ellas
ha nacido, vemos ciertos ritos y prácticas que ha trazado la imitación con su poderosa
mano. Bástenos á guisa de comprobante el recuerdo de aquellos hombres, llámense
como quieran, que rodeaban á los reyes, que les tenían sujetos, que les regulaban la
vida, que les dictaban las palabras, y que al fin á fuerza de hábito les imbuian sus
conceptos. A esta especie de fusión de creencias, instituciones y usos debía seguirse
forzosamente la de las ciencias y artes; y como efecto de las mismas causas la medicina
se hallaba al mismo nivel que las otras. Mas resulta aquí un hecho que no puedo omitir,
y es, que mientras la imaginación se cebaba en sus obras y productos, extendiéndose en
vue-

(pág. 19) lo inmenso como lo atestiguan las grandiosas poesías, los preceptos de una
moral purísima y las quimeras con que adornaban sus mas sublimes dogmas, las cien-
cias y artes de observación permanecieron en un letargo que solo paulatinamente y en
el transcurso de los siglos han podido sacudir. Y en esto veo yo, señores, otra causa de
abyeccióm de la medicina.

Pero si los preceptos religiosos unidos al poderoso dominio de los sacerdotes y al fana-
tismo del pueblo pusieron fuertes cortapisas al desarrollo de las ciencias en Asia y
África, rompiólas en Grecia un pueblo guerrero y libre que no conocía mas yugo que su
voluntad, ni admitía mas autoridad que su voluntad misma. Los Helenos recibían con
entusiasmo los viajeros que les enseñaban nuevos usos, nuevas doctrinas, nuevas cien-
cias; y es de ahí que todo sistema contaba ya al nacer con una muchedumbre de neófi-
tos que se afanaban para promulgarlo, y se esforzaban para perfeccionarlo y engrande-
cerlo. Sin embargo cuanto Pitágoras trocó la gimnástica por la filosofía hallábanse regi-
dos los Griegos

(pàg. 20) por las mismas instituciones que los Egipcios; no se había corrido todavía el
velo que celaba los misterios de los templos, y algún legislador les había dicho: apren-
ded á gobernaros por leyes de pueblos civilizados cuya antigüedad se halla corroborada
en la perfección de aquellas sociedades. Veíase pues estampado en las costumbres,
creencias é instituciones de la patria de Homero un remedo de todo lo egipcio, pero
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alterado por las necesidades del clima y por el genio de sus habitantes. La medicina
siguió en este pueblo las mismas fases que en las naciones mencionadas; y no podía
dejar de suceder así, toda vez que imperando las mismas causas debian producirse los
mismos efectos. Más antes de entrar en la brillante era que aguardaba á la medicina,
era de desarrollo en que ya no tuvo la vida de la hiedra sino que existió con la corpulencia
de la enciana, forzoso me será reunir en un solo cuadro la organización médica de los
distintos pueblos en relación con el organismo social de los mismos.

Queda ya indicada en las primeras líneas de este escrito la trabazón que en los pueblos

(pág. 21) primitivos unía la sociedad con las ciencias, y de qué modo sufrieron el des-
membramiento consecuente á sus paulatinas creces. Mas en esta situación los inspira-
dos de los dioses formaron un círculo impenetrable á la curiosidad de los que no esta-
ban iniciados en el servicio de los templos. La grosera credulidad del vulgo en aquellos
siglos de ignorancia y de superstición miró las enfermedades como un castigo celeste,
como un aviso de la cólera divina, ó como una influencia del maligno espíritu; y nunca
supo ver un fenómeno comun hijo del órden regular de las causas naturales. De aquí las
súplicas, oraciones, expiaciones, sacrificios, exorcismos y todos los demás medios que
apaciguaban la cólera de los dioses causa de las enfermedades que afligían á los
hombres. Los sacerdotes entrevieron la situación, y aprovechándose de las tendencias
de la época, empuñaron tambien el cetro de la medicina: esta era en resúmen la situa-
ción de los mencionados paises cuando Pitágoras fue á interpretar los libros de Isis.

Llegamos ya á aquel brillante período del arte médica, en el cual naciendo las verdade-

(pág. 22)  ras teorías descendiéndose á la arena de las luchas científicas y quedó
convertida el arte en ciencia. Regresó á su patria el filósofo de Samos y proclamó el
sistema que abraza y une con un mismo lazo á Dios, el universo y la eternidad. Este
filósofo enseña á Dios por el número uno, la materia por el dos, el universo por el doce,
resultado de justaposición de las cifras precedentes. Toma de este número los múltiples
tres y cuatro, que representan tres mundos con cuatro esferas concéntricas; Dios se
halla situado en el centro, las llena todas y no es alcanzado por ninguna. El aire, el fuego,
el agua y la tierra corresponden á las cuatro modificaciones elementales de la materia y
representan las cuatro esferas de que se componen cada uno de los tres mundos: luego
uno es el principio activo, espiritual, oculto; dos el principio pasivo, material; tres la unión
de las facultades; cuatro le plena esencia de la cosa. Así es el hombre: tiene un espíritu,
un alma, goza de un cuerpo, y la unión de estos tres principios forma el cuatro, el hombre
ó el microcosmos. Hay dos esencias eternas increa-
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(pág. 23) das: el espíritu y la materia; esta es homogénea y está dotada de una perfec-
tibilidad sin límites; aquel anima á todo lo que es. El hombre guarda un justo medio entre
lo intelectual y lo sensible; es el último de los seres superiores y el primero de los
inferiores: tiene libertad de acción; si es virtuoso su alma se une á los seres inmortales,
si es criminal se confunde con las especies mortales; luego el alma nunca muere pero
trasmigra. En esto consiste la esencia del sistema pitagórico. La novedad y el bello ideal
de estas máximas atrajeron á un considerable número de secuaces, y ocasionaron un
verdadero trastorno en las ciencias inclinándolas todas á su irresistible dominio. El
ilustre Asclepíades de Cos adoptó, con una erudición robustecida por la experiencia de
repetidos viajes, las doctrinas de su coetáneo, y fundó con indestructibles cimientos el
dogmatismo médico para que resistiese al furor de las sectas y á las revoluciones de los
descubrimientos. Hipócrates estudió á Pitágoras y sentó este dogma: “Hay un principio
simple y múltiplo en sus efectos que preside á toda la economía

(pág. 24) humana; produce los efectos y causas contrarias y es la vida del todo y de las
partes”. Reprodujo las cuatro modificaciones de la materia en el cuerpo del hombre
bajo los elementos seco, húmedo, caliente y frío; dio á cada uno de ellos un humor
animal, y por esto admite la sangre, la bilis, la atrabilis y la linfa y subordinó en fin estos
principios á las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño é invierno, sin negar por ello
la unidad y homogeneidad de nuestra máquina. Sugerióle la teoría de los números una
bella idea para aclarar ciertos fenómenos marcados que sobrevienen durante el curso
de las dolencias; de suerte que representando por cuatro la economía animal, por tres
la enfermedad, la lucha de entrambas igualmente por tres, y añadiendo sucesivamente
estos múltiplos se forman los siete, once, catorce, etc., todo lo cual constituye la teoría
de las crisis. Estas hermosas concepciones de los fenómenos morbosos imprimieron en
la práctica un sello especial de donde procede la medicina hipocrática, y esto nos expli-
ca por qué los médicos que siguieron estas doctrinas no inves-

(pág. 25) tigaron un síntoma sino una colección de síntomas, no vieron sufrir un órgano
sino toda la máquina, no atacaron á una dolencia sino auxiliaron á la naturaleza á fin de
que esta arrojase de sí el principio morbífico que la combatía. Esta es la base del
diagnóstico y terapéutica peculiares á los dogmáticos. Así nació este sistema médico
hijo de un sistema filosófico, y mientras que sus prosélitos le nutrian vigorosamente con
infatigable ahínco y acertadísimo espíritu de observación, se preparaban nuevas refor-
mas que debian completarle y exponerle de esta suerte á las convulsiones médico-
literarias para atravesarlas ileso hasta nuestros dias. Platón y Aristóteles suscitaron
estas reformas. Las sutiles ideas físico-psicológicas del filósofo de la Academia dimana-
das del principio de Anaxágoras: La suprema inteligencia lo ha dispuesto todo para la

mayor perfección posible, le aislaron el pensamiento de las sensaciones y lo elevaron
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sin necesidad de los estímulos exteriores á regiones desconocidas de él y creadas
únicamente por él. Las categorías y fracciones de las almas del hombre, la forma

(pág. 26) triangular esencial y primitiva de la materia y la naturaleza de las causas que
reconoce el Académico, son parto de una imaginación tan ensimismada como flagrante.
Por esta razón describe el cuerpo del hombre y explica su antropogenia, acomodándolo
todo por capricho á la naturaleza de las almas, y concede á las enfermedades formas
triangulares de existencia y duración prefijada, de manera que, según esta teoría, los
medicamentos y remedios alteran y agravan las dolencias en vez de curarlas. Ved, pues,
qué origen trae aquel precepto que dice al dogmático: no alteres la carrera de la enfer-
medad con remedios fuertes é intempestivos; tu obligación es observar la naturaleza y
auxiliarla cuando ella lo reclame. Empero el filósofo de Estagira, aunque discípulo asi-
duo de la Academia, emitió el célebre axioma diametralmente opuesto á los de su
maestro: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, y propalándolo echó los
cimientos de su peculiar filosofía experimental que debia regenerarse de un modo tan
diverso en nuestros siglos á los impulsos de Bacon y de Locke. Cree en efecto que las
ideas

(pág. 27) generales son las primeras que percibe el entendimiento, y en consecuencia
busca los principios generales de todas las ciencias y los halla en las oposiciones;
porque los principios no pueden engendrarse uno á otro ni ser engendrados por nada, al
contrario todo dimana de ellos. Esto forma la esencia de las primeras oposiciones, las
que no dependen de nada ni de nadie porque son primitivas; ni se crean mutuamente
porque son opuestas. Brotan de estas ideas las oposiciones de lo frío con lo caliente, de
lo seco con lo húmedo, de lo espiritual con lo material. El jefe de la escuela peripatética
coloca el alma única é indivisible en todo el cuerpo y en cada una de sus partes, pero la
concede propiedades distintas según el órgano ó molécula que vivifica. Y establecido ya
el antagonismo producido por las oposiciones y los principios, asegura que cuando
aquel se desequilibra hay enfermedad, y esta no puede desaparecer sin que se resta-
blezca el equilibrio por la adopción de medios contrarios, lo que ha conducido al contra-

ria contraris tolluntur. Estos axiomas del dogmatismo, fecundizados por el

(pág. 28) genio brillante de Galeno, dominaron casi exclusivamente en el mundo médico;
á ellos se agregaron los frutos de la perspicaz observación del Asclepiades de Cos y la
inmensa erudición del Estagirita para formar la columna en la cual se apoyan las mejores
máximas y los preceptos mas sabios y prudentes del arte médica.

Las disputas escolásticas tan frecuentes en esta época aguzaron los ingenios y desper-
taron el gusto por las discusiones filosóficas. Trocáronse al impulso de estas tendencias
los gimnasios, circos y plazas públicas en escuelas filosóficas á donde concurria la
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muchedumbre afanosa á satisfacer su sed de controversias. Descollaron entre muchos
Demócrito y Leucipo, jefes de la doctrina atomística que mas tarde comentó y rejuvene-
ció Epicuro con sus elocuentes discursos sobre el movimiento perpetuo de los átomos,
el vacío, la eternidad, la no creación de la materia y la inexistencia de lo espiritual;
Parménides y Zenón que negaron la realidad del todo y no admitieron mas que la verdad
de nuestras sensaciones, teorías que desarrolló con un talento

(pág. 29) poco común el célebre Pirron; y Euclides cuya secta tomó el epíteto de conten-
ciosa porque fue su único objeto vencer á sus rivales prescindiendo de las opiniones
filosóficas que adoptaban. En medio de este frenesí del ergotismo fuéle imposible á la
medicina guardar neutralidad: Sobrevinieron un Filino de Cos, un Serapio de Alejandría
que minaron por los cimientos las teorías dogmáticas y proclamaron las suyas vaciadas
en el molde de la secta pirrónica. Negase el principio inteligente que guía a la naturaleza,
se despreciaron los esfuerzos críticos, fueron tratados con befa denigrante los princi-
pios platónicos y aristotélicos, en fin no se admitieron mas que las impresiones de
nuestros sentidos, y las causas, efectos y naturaleza de las dolencias fueron poco me-
nos que olvidadas. Constituian estas ideas una medicina puramente sintomática. Fue
pues la observación la única guía de los empíricos, pero una observación tan detenida
como escrupulosa: y no contentos con lo que cada uno de por si veia y tocaba para
formar un teorema, esto es, el conocimiento de un cuadro de síntomas, apelaron á

(pág. 30) la  historia, al analogismo y á la autopsia, medios poderosos á cual mas para
afianzar y robustecer sus doctrinas. No fueron empero suficientes estos esfuerzos para
impedir que Asclepíades de Bithinia calcase su sistema médico sobre el epicúreo. La
teoría atomística ó metodística que estableció fue sabiamente desarrollada por Temison,
Tesalo de Tralles y Sorano de Éfeso. Presentóse la medicina bajo el dominio de los
metodistas con tal aparente simplicidad, que uno de sus corifeos ofreció á la inteligen-
cia mas estúpida iniciarla completamente en sus doctrinas en el corto espacio de cin-
cuenta dias. Y en efecto consistian sus teorías en explicar la salud por el justo equilibrio
entre el número de átomos y el de los poros, entre el movimiento intestino de estos y la
constricción y dilatación de aquellos. Queda destruido el equilibrio, según estas doctri-
nas, por el excesivo movimiento ó lentitud de los átomos y por la morbosa dilatación y
constricción de los poros, todo lo cual es causa de las enfermedades conocidas en
aquellas escuelas. A este efecto clasificáronlas según las causas y las admitieron

(pág. 31) de tres clases, de constricción, de relajación y mixtas, y adoptaron medios
apropiados á esta singular distribución. Tales fueron los sistemas predominantes en las
épocas de que nos ocupamos; sin embargo, hubo quien haciendo alarde de su condi-
ción y firmeza no inclinó su frente á ninguna secta y prohibió al médico pisar el terreno de
las teorías y dió sus votos á la práctica adquirida por experiencia propia. El eclecticismo,
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dice Renouard, es el autocratismo individual erigido en dogma; es el Proteo de la fábula:
no presenta cuerpo porque no tiene formas propias; evita la discusión porqué existe sin
principios.

No debieron pasar en silencio, M.I.S., otros principios filosóficos que á pesar de ofrecer
menos interés estamparon su fisonomía á la medicina; y tal vez el desarrollo de los
sistemas precitados no tiene la extensión que requiere el asunto: pero debía satisfacer
á las exigencias de este acto, y es la brevedad una de ellas. Una observación debo hacer
sin embargo al poner término á este trabajo, y es que en medio de las teorías y sistemas
que han nutrido si cabe á la medicina han existi-

(pág. 32) do los hechos como perdidos en un abismo y sin advertirlo á medida que
aquellas nacían se acomodaban á las prácticas y experimentos, en una palabra, los
mismos efectos han sido explicados sucesivamente por distintas causas. Pero los he-
chos se han multiplicado y han caducado las teorías para morir ó para rejuvenecer con
modificaciones: aquellos han formado la realidad, estas su ornato: los primeros fueron
el núcleo, las segundas constituyeron la faz que varió, creció y feneció segun los genios.
De esta suerte existió la medicina en aquellas épocas; gozando de vida propia, siempre
modesta, nunca rechazó los soberanos auxilios que le prestó la filosofía.

He dicho

*

Hem transcrit aquesta tesi de l’exemplar existent a l’Arxiu General Històric de la Universitat
de Barcelona que té per referència CAT-AUB 01 EA.

Textos antics



268 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 257-267, ISSN: 0213-0718



269Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 269-284, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2009 (**), 52, 269-284

215. Josep Tarrés i Turon (Coordinador):  “Modest Furest. Fundador de EL VICHY

CATALAN. Biografia i relats”. (Girona, Imp. Palahí Arts Gràfiques, 2003, 172 pp.)

Llibre prologat per Joan B. Bernat, i on col·laboren Jordi Pomés; Xavier Cortadellas; Lluís
Freixas; Mateu Ciurana, i Modest Furest, i en sis capítols cadascun dels autors esmentats
fan referència a algun aspecte de l’obra i la personalitat del metge Modest Furest i Roca
(1852-1939), que fundà el balneari “El Vichy Catalán”, quan el 1881 adquirí el manantial
el Puig de les Ànimes, a Caldes de Malavella (Selva).

La biografia d’aquest metge ha estat escrita per Jordi Pomés (entre les pàgines 15 i 42)
que destacà per la defensa de la medicina naturista i molt especialment de la hidroteràpia
i la homeopatia.

***

216. Pere Plans i Girabal: “El doctor Robert. Cada dia, una nova lluita” (Barcelona,

Edicions Yarz, 2008, 406 pp.)

Un llibre escrit amb passió i entusiasme per l’obra i la figura de Bartomeu Robert Yarzábal.
Podríem dir que l’autor endut per aquest entusiasme ha prescindit en moltes pàgines de
la necessària objectivitat. Tot i així creiem que ha fet aportacions puntuals en alguns
punts de la trajectòria vital de Robert. I ho ha fet malgrat que com ell mateix confessa
“ens és impossible demostrar documentalment les fonts” que ha utilitzat. És a dir, que
hi manca la bibliografia. Diu també que en el llibre hi ha treballat vuit anys. Tot fa
suposar que ha tingut accés a arxius familiars que li han facilitat la feina. Malgrat que
tampoc hi hagut una acurada correcció d’estil, aconsellem la lectura d’aquest llibre a
tots els interessats en la història de la medicina catalana.

                                                                        ***

217. Alfons Zarzoso: “Medicina més enllà de Barcelona” (Barcelona Imp. Ambient

Gràfic, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2008, s.p.)

Un any més el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha distribuït una Nadala entre tots
els seus membres. Com és costum aquesta Nadala també té, una relació amb la història

NOTICIARI BIBLIOGRÀFIC
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de la medicina catalana. La d’aquest any 2008 va dedicada a les institucions sanitàries
de la província de Barcelona (excepte la capital). Inclou una quarentena de fotografies,
i el pròleg ve signat per Miquel Bruguera, president del Col·legi.

                                                                      ***

218. Carles Hervàs: “La guerra civil a Catalunya. Salvar vides en temps de mort” (Bar-

celona, Edita El Periódico, 2008, 125 pp.)

Sembla que com més anys passen l’interès per la guerra civil del 1936-39, i les seves
conseqüències creix continuament. És una ferida que no acaba de cicatritzar. En aquest
llibre coordinat per Carles Hervàs Puyal, metge i doctor en Història, es fa un repàs sobre
l’organització de la sanitat a Catalunya en esclatar la guerra i els anys posteriors fins a la
derrota final. D’acord amb l’evolució de l’enfrontament bèl·lic calia arranjar la greu
situació de l’assistència sanitària al front i a la reraguarda amb mitjans cada vegada més
minsos. En aquest llibre es destaca l’abnegació heroica d’alguns professionals de la
sanitat que amb el seu treball del dia a dia van destacar en el seu exercici amb la finalitat
de neutralitzar el desori que es vivia sota la pressió de les armes de l’enemic. Diverses i
magnífiques fotografies fan d’aquest llibre un dels millors per conèixer la sanitat durant
aquella guerra.

                                                                   ***

219. Juan Maldonado; Miquel Rutllant, coordinadores: “Ciril Rozman. El reto asumi-

do”. (Barcelona, Técnicas Gráficas Aplicadas, S. L., 2008, 312 pp.)

Llibre que els amics, deixebles i col·laboradors han dedicat a Ciril Rozman Borstnar,
professor emèrit de la Universitat de Barcelona. Nascut a Ljubljana (Eslovènia) el 1929
es va trobar immers en el conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Mundial. Fugint del titisme
es va refugiar a Barcelona on obtingué la llicenciatura mèdica el 1954. El 1967 guanyà la
càtedra de Patologia i Clínica Mèdica de Salamanca i dos anys més tard passà a la de la
Universitat de Barcelona.

Ha dirigit nou edicions del text de medicina interna “Farreras-Rozman”, i ha editat la
revista “Medicina Clínica”, entre 1972 i 1999. Valorem especialment l’interès que posà
Ciril Rozman per a fer una edició en català del “Farreras-Rozman”, que de fet caldria dir-
ne el “Rozman” a seques. Perquè ell procedent d’una minoria dintre l’antiga Iuguslàvia
coneix perfectament l’impacte emocional i sentimental del què significa ser membre
d’una minoria. És per això que ell s’ha esforçat a reivindicar i a integrar-se amb la minoria
cultural catalana amb totes les conseqüències.
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Participen en el llibre un total de setanta-quatre col·laboradors i cadascun d’ells glossa
algun aspecte familiar, estudiantil, docent i professional de la trajectòria vital de Ciril
Rozman. Clou el llibre amb un breu comentari l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Un llibre que honora a un gran metge i a un gran Mestre.

                                                             ****

220. Joaquín Barraquer Moner: “Evolució de la cirurgia de la cataracta: passat, present

i futur. Cirurgia de la acomodació” (Barcelona, Clínica Barraquer, 2009, 12 pp.)

Es tracta del discurs pronunciat el 25 de gener de 2009 en la sessió pública inaugural de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En aquest opúscul es fa un repàs històric
de la cirurgia de la cataracta iniciada ara fa tres mil·lenis. En el transcurs d’aquest temps
l’autor distingeix les principals tècniques emprades: reclinació, extracció extracapsular,

extracció intracapsular, i extracció amb inclusió de lent intracapsular.

Tot està escrit d’una manera amena i senzilla i diversos gravats i fotografies contribueixen
a una millor comprensió del text. Amb aquest discurs es fa una bona aportació a un
aspecte molt freqüent de la patologia i cirurgia oftalmològica.

                                                               ***

221. Josep Maria Vallès i Martí: “Rafael Battestini i Galup (1886-1939). Catalanista.

Víctima de la repressió franquista” (Valls, Cossetània Edicions, 2009, 88 pp.)

Rafael Battestini d’ascendència corsa i polonesa, però nascut a Barcelona, va fer seu el
sentiment de la catalanitat. Catòlic practicant no va tenir cap activitat política, excepte uns
mesos a Acció Catalana, abans del 1932. Va exercir la medicina en alguns pobles tarragonins
i finalment dirigí l’Hospital de Santa Tecla, de Tarragona entre els anys 1922 i 1937. Es va
veure involucrat en les tracamanyes que comportà la guerra civil viscudes en un hospital
provincial. L’autor del llibre ens ofereix una excel·lent panoràmica de la seva trajectòria
vital, i a més a més aporta notícies sobre el consell de guerra a què fou sotmès en acabar
la guerra civil. Sorprèn l’actitud del bisbe Isidre Gomà i Tomàs que es negà a demanar
clemència a les autoritats franquistes durant el consell de guerra. Diem sorprèn perquè
Gomà havia estat degà de l’Hospital de Santa Tecla i coneixia perfectament la personalitat
de Battestini. De les persones que van declarar contra Battestini destaquen el farmacèutic
Rafael Sanromà Gabriel, i els metges Miquel Aleu Prats, Bartomeu Lartigau Batllés, i Joan
Solsona Isern. En canvi Manuel Capell Balañà testimonià a favor de Battestini. Un llibre
doncs, que reflecteix les enveges i les misèries que comporta una guerra civil.



272 Gimbernat, 2009 (**), vol. 52, pàg. 269-284, ISSN: 0213-0718

222. Ernest Prats Garcia; Joana Maria Pujades Móra (Eds): “Enric Fajarnés i Tur (1858-

1934). Entre la Història i la Demografia”. (Govern de les Illes Balears. Conselleria

d’Economia, Hisenda i Innovació. Gràfiques Mallorca, Inca, 2008, 470 pp.)

La presentació del llibre la fa Carles Morera i Erbina, conseller d’Economia i Hisenda, i el
pròleg l’escriu Josep Bernabeu i Mestre, catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat
d’Alacant.

Els autors ofereixen en primer lloc un biografia del metge i funcionari de Correus Enric
Fajarnés. De la pàgina 79 a la 470 s’agrupen una sèrie de treballs de Fajarnés dels que
se’n fan una edició facsímil. Fajarnés, nascut a Eivissa va ser un escriptor prolífic i molts
dels seus treballs tenen relació amb la sanitat de l’illa. En acabar la llicenciatura de
Medicina a Barcelona, va tornar a les illes i exercí de metge forense a Eivissa. Més tard
seria administrador principal de Correus a Palma de Mallorca i obrí al mateix temps un
consultori en aquesta ciutat. Posteriorment abandonaria l’exercici de la medicina. Els
escrits de Fajarnés, tot i que no són fets amb criteris acadèmics, tenen un valor testimo-
nial de gran interès per conèixer la sanitat de les illes. Simplement volem recordar als
nostres lectors que en en el primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana ja es van
recopilar un miler de titols dels treballs de Fajarnés. Aquest llibre mantindrà l’interès per
aquesta figura de la nostra medicina. Una figura que mereixia aquest llibre.

                                                                  ***

223. Lluís Guerrero i Sala: “Hospitals i metges de la Catalunya central. Humanitats, història,

identitat i felicitat” (Barcelona, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 2009, 100 pp.)

Es tracta del discurs d’ingrès com a membre numerari de l’autor a la R. Acadèmia de
Medicina de Catalunya. Resident a Manresa va escollir un tema representatiu de la zona
geogràfica de la què procedeix i al mateix temps constitueix una aportació de caràcter
històric en relació a la Medicina de les comarques Anoia, Bages, Berguedà, Osona i
Solsonès. En cadascuna d’elles en fa una referència a les figures mèdiques més
representatives i de les seves obres, dels hospitals, i dels carrers i places que els pobles
d’aquestes comarques han dedicat als professionals de la sanitat. Al final del discurs fa
un estudi dels aspectes mèdics actuals de la Catalunya central. L’autor parteix d’un
enfocament que coneix perfectament ja que és president de la Junta Comarcal de la
Delegació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i les seves reflexions són d’un
gran interès. Un discurs que ofereix els aspectes històrics de la zona i a partir dels quals
manifesta un projecte de millora en l’assistència mèdica. El discurs ve acompanyat de
162 notes en l’apartat de la bibliografia.
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El discurs de resposta fou a càrrec de Jacint Corbella i Corbella, president de la R.
Acadèmia de Medicina de Catalunya.

                                                                    ***

224. Pere Vallribera i Puig: “Medicina i Farmàcia en l’obra de Josep Pla” (Barcelona,

2009, 118 pp.)

Llibre deditat per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, amb el patrocini de
Grífols. El president de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia Xavier Sorní Esteva
precedeix el text amb una “Justificació de l’edició” on explica els entrebancs que va
trobar el llibre que ja estava enllestit el 1997. Tres anys més tard, -era el 2000-, és quan
l’autor va traspassar. Però finalment es pogué aconseguir l’edició del llibre. El pròleg el
signa el fill de l’autor, i també metge Pere Vallribera Rodríguez.

Possiblement un dels aspectes de la trajectòria vital de Pere Vallribera i Puig, és que va
ser metge de la Volta Ciclista de Catalunya en diverses edicions. Així és com va recórrer
la geografia catalana. I si hi havia un indret que li despertava més interès hi tornava amb
més calma i temps. D’aquesta manera és com va conèixer el nostre país. I conèixer és
estimar-lo. Vallribera va estimar a Catalunya i a la llengua catalana i n’era un bon expert
en gramàtica (especialment en sintaxi i ortografia). Com enamorat de la llengua és va
entusiasmar amb l’obra de Josep Pla, de la què en feu una pacient i reiterada lectura.

En aquestes pàgines l’autor ens ofereix els aspectes característics sobre el criteri i
pensament de Josep Pla entorn de les malalties, dels metges, dels farmacèutics, i
naturalment vivint a l’Empordà de la influència del vent en el temperament de les perso-
nes. Un llibre escrit amb la màxima amenitat i que amplia la literatura planiana. Una
àmplia bibliografia clou el llibre.

                                                                             ***

225. Manuel González Moreno-Navarro: “La Brigadas Internacionales (Guerra Civil Es-

pañola 1936-1939). Su paso por Cataluña” ( Barcelona. PPU, 2009, 196 pp.)

Sembla que la bibliografia sobre la guerra 1936-1939 és inesgotable. En els últims anys
s’han fet treballs que ens parlen la política sanitària durant la guerra. En aquest llibre es
fa referència a la presència de les brigades internacionals a Catalunya, i concretament
de la seva relació amb els hospitals de Vic, Mataró, S’Agaró, Moià, i Santa Coloma de
Farners. Amb aquest llibre es fa una nova aportació al coneixement de l’activitat sanitària
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a Catalunya durant la guerra i de l’abnegació i dedicació en què van haver d’exercir els
nostres professionals sanitaris.

                                                                        ***

226. Diego Ruiz: “Contes d’un filòsof. Contes de glòria i d’infern” (Valls Cossetània

Edicions, 2009, 222 pp.)

L’any 1908 Diego Ruiz publicava “Contes d’un filòsof” amb pròleg de Joan Maragall. I
tres anys més tard s’editaren els “Contes de glòria i d’infern”. Ara l’editorial Cossetània
n’ha fet una reedició en la que Lurdes Malgrat hi ha posat un excel·lent estudi, com a
pròleg, de l’obra i la personalitat de Diego Ruiz (p. 9-38). En les pàgines 39-40 ens
expliquen els criteris d’edició adoptats.

Diego Ruiz (1881-1959) fou un metge psiquiatre i nebot del catedràtic de Medicina
Rafael Rodríguez Méndez. Tingué un paper destacat en el món intel·lectual català del
primer terç del segle XX. Clarament influït per idees de l’anarquisme, es mostra heretge
i blasfem en algun dels seus contes. Però les seves reflexions segueixen tenint interès
en els nostres temps.

                                                                              ***

227. Eulàlia Valls: “Història del trasplantament d’òrgans a Catalunya” (Barcelona,

Edicions 62, S. A. 2009, 320 pp.)

El llibre ve encapçalat amb un pròleg de Moisès Broggi, i seguit d’unes paraules del
president de la Fundació Catalana de Trasplantaments, Frederic Oppenheimer. Dividit
en setze capítols ens parlen del trasplantanet renal, pancreàtic, hepàtic, del cor i pulmó
i xenotrasplantament. Es fa constar els centres sanitaris catalans on s’han fet i es fan
traspalntaments: Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge, Hospital de la Vall d’Hebron,
Hospital dels Germans Trias i Pujol, Fundació Puigvert, i Hospital de l’Esperança.

Més endavant s’expliquen les dificultats que calgué vèncer per a aconseguir la coordinació
hospitalària de trasplantaments, els reptes de la immunosupressió, i altres problemes que
calgué superar, així com els noms dels metges que més s’han distingit en aquesta tasca
quirúrgica. Una sèrie de fotografies dónen testimoni de la petita història dels trasplantaments.

L’autora del llibre és llicenciada en Filologia Hispànica i s’ha especialitzat en comunicació
sanitària. El llibre pot interessar no solament als professionals de la sanitat sinó també
al gran públic, ja que ha estit escrit amb una gran amenitat.
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228. Miquel Borrell: “Caritat, Beneficència, Solidaritat: L’hospital de Sant Feliu de

Guíxols (del s. XIV al s.XX)” (Sant Feliu de Guíxols, Gràfiques Bigas, 2005, 192 pp.)

L’autor fa una introducció on parla de la pobresa i de les seves causes, així com de la
seva classificació, i tot seguit aporta un discurs on assenyala l’evolució històrica de la
protecció dels pobres, minusvàlids, orfes, rodamóns, i també dels “murris” que simulaven
ser pobres amb la finalitat de ser protegits per la caritat pública. Aquesta protecció es va
portar a cap, des d’un punt de vista cronològic per la caritat cristiana, la beneficència del
govern, i la solidaritat, tal com anuncia el títol del llibre. En aquest treball es fa un bon
estudi de l’hospital de Sant Feliu de Guíxols, especialment des del s. XVIII fins a les
acaballes del s. XX. Tot i que la referència als metges i cirurgians que hi van exercir és
mínima, considerem que constitueix una investigació molt vàlida que hem de sumar a les
que ja s’han fet sobre els nostres hospitals.

***

229. Pere Miret i Cuadras: “Crònica d’un metge al Marroc (1954-1958)” (Barcelona,

Edicions Bellaterra, S.L., 2006, 160 pp.)

Aquest llibre constitueix un testimoniatge del pas d’un metge català per l’antic Protectorat
espanyol. L’autor després de llicenciar-se en medicina a Barcelona exercí la medicina
rural a Gósol i a Bassella. Posteriorment participaria en les últimes oposicions convocades
de metge dels Serveis Sanitaris del Marroc, i un cop superades féu una estança de
quatre anys en l’antiga colònia. Explica amb una gran amenitat els fets que va viure
durant la seva extraordinària experiència i al mateix temps ens informa de la patologia
dels habitants d’aquella zona així com de la política sanitària que la metròpoli va dictar.
És per tant un llibre útil no solament com a records d’un metge sinó com a font de
coneixement de la medicina colonial. Ve acompanyat de dos pròlegs, un és de Cassià
Just, abat emèrit del monestir de Montserrat i l’altre de Màrius Petit, cap del departament
de cardiologia del Centre Cardiovascular Sant Jordi.

                                                                    ***
230. Jacint Corbella: “Les arrels de la Medicina del Treball a Catalunya. Alguns

antecedents històrics (segles XVIII-XIX). (Barcelona, Seminari Pere Mata, 2007, 106

pp.)

En la introducció que fa l’autor es considera que la Medicina del Treball és una especialitat
dintre del què ha de ser la medicina social. Una especialitat que ha d’actuar més en la
prevenció que en l’assistència. Seguidament en fa una síntesi de l’evolució d’aquesta
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disciplina a Catalunya. Considera que ha tingut quatre “arrels” o etapes. La primera ve
representada per la tasca dels metges il·lustrats. En segon lloc cal valorar l’actuació de
la Reial Acadèmia de Medicina, institució que entorn dels anys cinquanta del segle XIX
convocava premis per a les memòries que tenien el propòsit de millorar la salut dels
treballadors. La tercera arrel vingué conformada per la “generació mèdica del 88”, quan
s’enforteix la medicina positivista. I en la quarta i última etapa és quan es consolida la
disciplina vers els primers decennis del segle XX.

El llibre fa doncs, una exposició molt clara i fins i tot detallada del què ha estat la
Medicina del Treball a casa nostra, de la mà d’un dels màxims experts en la matèria.

***

231. Lluís Berga i Casafont: “Naixement, vida i mort dels glòbuls rojos”. (Manresa,

Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2007, 36 pp.)

En aquest opuscle s’inclou la benvinguda del Pare Abat de Montserrat (p. 3-6), unes
paraules prèvies, de Lluís Guerrero i Sala, president de la Delegació Comarcal del Bages
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (p. 7-10), una salutació de Francesc Ferrer
Ruscalleda, vocal de la Junta de Govern del COMB (p. 11-16), i una glossa d’Armand
Rotllan Verdaguer, director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i
Ubach” (p. 17-18).

Luís Berga és catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’un treball en el que després
de parlar breument sobre la identificació de l’eritròcit fet per autors del segle XVIII passa
a parlar-nos de la seva funció. I ho fa des del punt de vista enginyeril. És, doncs, la visió
d’un enginyer que ens parla de les qüestions biomèdiques en un llenguatge entenedor
i extraordinàriament amè. Un treball que fa sospitar la importància que tindrà en el futur
la bioenginyeria.

                                                                  ***

232. Maria Montserrat Duch Torner: “Estudi dels pròlegs de les tres Concòrdies dels

Apotecaris de Barcelona” (Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,

Impta. EliteGraf, S. L., 2008, 44 pp.)

El llibre s’inicia amb una “Justificació” de Xavier Sorní Esteva, president de la Societat
Catalana d’Història de la Farmàcia, i un “Pròleg” que signa Josep M. Suñé Arbussà,
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catedràtic d’Història de la Farmàcia. L’autora d’aquest treball ja és ben coneguda per
moltes altres aportacions a la història de la Farmàcia. I aquí fa un estudi dels pròlegs de
tres Concòrdies dels Apotecaris de Barcelona editades al segle XVI (1511, 1535, i 1527).

Les Concòrdies eren acords que assumia el Col·legi d’Apotecaris de Barcelona per a
normalitzar les receptes dels medicaments compostos.

A través de l’estudi dels pròlegs l’autora ens endinsa en els projectes, mentalitat i
orientació dels apotecaris tot donant notícies dels responsables de l’edició de les
Concòrdies. Experta en llatí i en paleografia volem agrair a Montserrat Duch l’esforç que
ha representat el seu estudi.

                                                                  ***

233. Albert Garcia Espuche; Montserrat Rivero Matas; Josep Maria Montserrat Martí;

Neus Ibáñez Cortina: “Jardins, jardineria i botànica. Barcelona 1700” (Barcelona,

Ajuntament de Barcelona, 2008, 230 pp.)

El nostre interès per aquest llibre recolza en el capítol comprès entre les pàgines 110 i
163. Tracta dels apotecaris i naturalistes de la nissaga dels Salvador que van disposar
d’un jardí botànic a Sant Joan Despí, on utilitzaven nombrosos productes naturals (els

simples de la matèria mèdica), i on també hi havia un gabinet d’Història Natural. Fou el
primer jardí botànic modern de Catalunya. S’hi fa un estudi biogràfic dels membres de la
nissaga i de les seves relacions amb científics de tot Europa, on moltes de les seves
cartes han quedat arxivades en diferentes biblioteques, i els autors del capítol dónen el
seu destí. Els Salvador van ser l’ànima d’una acadèmia que l’any 1706 hi havia a Barce-
lona, que estava oberta a la participació dels metges, apotecaris i cirurgians, sota la
protecció dels austriacistes. Tot fa pensar que si no hagués estat per la derrota del 1714,
Catalunya hauria disposat de centres acadèmics de més nivell molt més aviat. També els
Salvador es van distingir per la importació de plantes americanes i l’estudi de la flora
balear.

***

234. Francesc Puigdollers Colàs: “Un adolescent a la Guerra Civil espanyola” (Cultiva

Comunicación S.L. Imp. Publidisa, 2009, 128 pp.)

Es tracta d’un petit llibret on el seu autor, metge anestesista de professió, evoca els seus
anys de joventut que van coincidir amb la guerra (1936-1939). Hi fa referència també a
les vicissicituds que passà el seu pare Anicet Puigdollers Rabell, metge i veterinari, en el
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transcurs d’aquells anys turbulents. Un text sense pretensions i simpàtic al que li ha
mancat una més estricta correcció que li hauria evitat, per exemple, els iteratius i
incorrectes “tenir que”.

                                                           ***

235. Genís Sinca: “Vida secreta dels nostres metges. Retrat de quinze gegants de la

medicina catalana” (Barcelona, Angle Editorial, 2009, 300 pp.)

L’autor del llibre és llicenciat en periodisme i s’ha dedicat especialment a estudis
biogràfics i retrats de diversos personatges. En aquest llibre després d’una breu
introducció (p. 9-12) segueixen quinze capítols i en cadascun d’ells descriu la personalitat
d’un metge català. La selecció o tria dels biografiats, que considera “gegants”, és perso-
nal, i per tant poc discutible. Entorn de cada metge biografiat n’hi apareixen d’altres,
parents o no, però relacionats amb la seva trajectòria professional.

Tot i que l’autor adverteix que “no és un llibre d’alabances gratuïtes” el resultat final té
característiques hagiogràfiques. Cal dir que la lectura és d’una gran amenitat i malgrat
que les notes bibliogràfiques són mínimes aporta notícies d’interès. La introducció
d’alguna anècdota més o menys versemblant, i relatada amb estil periodístic li propor-
ciona un aire fresc. En alguns casos ha estat l’entrevista personal la que ha permès
dibuxar el perfil de la persona biografiada. És doncs un treball de divulgació aconsellable.

                                                                     ***

236. Josep Moll Marquès: “Crònica d’una infàmia. El procés contra Emili Darder,

Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques”. (Palma de Mallorca, Editorial

Moll, 2009, 524 pp.)

Es tracta de la transcripció dels judicis a que foren sotmesos quatre patriotes mallorquins,
l’any 1937, per part de les autoritats militars sollevades dirigides pel general Franco.
Entre les víctimes hi hagué Emili Darder Cànaves, llicenciat en medicina a la Universitat
de València i doctorat a Madrid en anàlisis clíniques. Fou membre del partit Republicà
Federal de Mallorca i elegit regidor de Palma el 1931. El desembre de 1933 seria designat
batle de Palma, havent estat desposseït del càrrec l’octubre de 1934, però recuperà la
batllia el febrer de 1936 en triomfar el Front Popular. Es dedicà en cos i ànima en millorar
diversos aspectes de la ciutat de Palma. Col·laborà en els Congressos de Metges de
Llengua Catalana i el juny de 1936 signà la “Resposta al Missatge dels Catalans”. La
seva bona sintonia amb la cultura catalana fou possiblement una de les raons de morir
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afusellat el 24 de febrer de 1937. La crònica del seu judici està inclosa en aquest llibre
entre les pàgines 13 i 152.

                                                              ****

237. Jacint Corbella i Corbella; Lluís Guerrero i Sala: “Elogi a Ramon Merli i Feixes

(1763-1838). (Ajuntament de Cardona, s. p., s. d.)

Organitzat per l’Ajuntament de Cardona es féu un homenatge a Ramon Merli i Feixes,
il·lustre metge nascut a Cardona i que va viure a l’entresegle XVIII-XIX. L’acte es va
celebrar al saló de sessions de l’Ajuntament el 14 de novembre de 2009, on els autors
van pronunciar la conferència.

Ramon Merli va ser membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Regidor Degà de Cardo-
na. En aquest fulletó es fa un resum de la vida i la personalitat d’aquest metge i de la
seva nissaga. S’hi fa un reconeixement de la seva aportació a la sanitat pública de
Cardona, així com de la seva tasca com a membre de la Reial Acadèmia. Acompanyen el
treball seixanta-quatre notes i algunes fotografies.

L’alcalde Cardona Josep Maria Sala i Esteban va pronunciar les paraules de cloenda per
agrair als conferenciants la seva contribució a conèixer millor aspectes i passatges de la
vida familiar de Merli.

                                                                ***

238. Alfons Zarzoso; Sara Fajula Colom: “Premsa mèdica catalana” (Barcelona, Col·legi

Oficial de Metges de Barcelona, 2009, 10 pp.)

Un any més el COMB felicita als seus membres amb una Nadala on aporta alguns aspectes
històrics de la medicina catalana. Aquest any va dedicada a la premsa mèdica editada a
Catalunya. Com antecedents es menciona la “Biblioteca periódica” (1763) que sembla
que recollia els discursos dels acadèmics, i el llibre “Memorias de la Real Academia

Médico Práctica de Barcelona” (1798). També s’ha considerat com a revista el “Semes-

tre médico-clínico, o Primeras lecciones de Medicina-clínica que en el año 1802 dió a sus

discípulos en la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona Don Vicente Mitjavila y

Fisonell”, i el seu suplement. Tot seguit aparegueren moltes altres revistes, però en la
seva majoria foren de poca durada. Potser les que van tenir més continuïtat foren “La

Abeja Médica”, “La Independencia Médica” i “Gaceta Médica Catalana”, avui superades
per “Medicina Clínica”. La Nadala ve dividida en diversos capítols. Signa el pròleg Miquel
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Bruguera president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Tot plegat una Nadala
instructiva i simpàtica.

   ***

239. DD.AA.: Sanitat i vida (I). Notes esparses sobre la sanitat montblanquina i comar-

cal (s. XVI-XX). (Montblanc, Publicacions del Museu Arxiu. Col·lecció Gàrgola, núm.

3, 2009)

Sempre ens hem mostrat partidaris de la investigació històrica de la medicina local i
comarcal del nostre pais. Per això ens hem de felicitar per l’aparició d’aquest llibre,
perquè assenyala el bon camí per a aprofundir en l’estudi del passat de la nostra medi-
cina. S’hi aporta material sobre diversos professionals de la sanitat que van exercir a la
Conca de Barberà, l’Hospital de Santa Magdalena de Montblanc, i altres aspectes històrics,
així com una nota biogràfica sobre el farmacèutic Rafael Folch i Andreu, que va ser
catedràtic d’Història de la Farmàcia, a Madrid. El llibre ve prologat per Ferran Sancho
Yscla, metge de la Selva del Camp.

 ***

240. Jacint Corbella i Corbella: “L’Institut de Fisiologia de Barcelona (1920-1939)”.

(Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009, 242 pp.)

El llibre ofereix una mesurada, didàctica i amena recopilació històrica dels fets més
importants de l’Institut de Fisiologia. El seu origen cal cercar-lo a l’empara de l’Institut
d’Estudis Catalans i de la seva secció de Ciències sorgida el 1911. Havent agafat empenta
es va crear l’Institut de Fisiologia el 8 de juliol de 1920 sota la batuta d’August Pi i Sunyer,
i amb el recolzament de la Diputació de Barcelona. Com assenyala l’autor aquest Institut
es va transformar en una plataforma de la investigació mèdica i biològica a casa nostra,
que portà a la medicina catalana a cotes abans mai aconseguides. El fruit de la recerca
es va publicar principalment a “Treballs de la Societat de Biologia”. Un fort entrebanc el
va sofrir en el temps de la Dictadura de Primo de Rivera, però es va poder refer i continuà
la seva tasca fins a la nostra derrota del 1939.

El llibre esmenta l’obra i la personalitat d’August Pi i Sunyer, i també recorda els seus
principals col·laboradors. Així mateix fa una relació de treballs que es van publicar a la
revista “La Medicina Catalana”, i a l’Instituto de Fisiología (1920-1930) i als ja mencionats
“Treballs de la Societat de Biologia” (1913-1934).
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La seva lectura motiva a fer una reflexió sobre l’hecatombe que significà per la medicina
catalana la victòria de l’espanyolisme el 1939. Mai podrem saber que hauria pogut ser
de la ciència catalana si hagués tingut una llarga continuïtat en la recerca.

El llibre ve acompanyat d’una exhaustiva bibliografia.

***

241. Josep Ruscalleda i Sabater: “Anys i panys. Vivències d’un metge rural” (Cassà de

la Selva, Imp. Pagès, segona edició, 2009, 230 pp)

De fet el llibre ha estat escrit per Joaquim Tolosà i Xirgo, en base als records evocats pel
metge biografiat Josep Ruscalleda i Sabater. Com ja s’ha dit els llibres de memòries
acostumen a ser víctimes de la desmemòria. O d’una memòria selectiva. Solen rememo-
rar els moments dolços i amables, ja que els temps passats sempre han estat considerats
millor.

Tot i així el llibre evoca les vicissituds d’un metge que exercí en el medi rural, en aquest
cas a Cassà de la Selva. També en el món rural han estat espectaculars els canvis en
l’exercici professional de la medicina. I aquesta és l’aportació principal del llibre. Un
llibre que va acompanyat de múltiples estampes i fotografies i escrit amb una gran
amenitat.

***

242. Carmel Ferragud: “Medicina per a un nou Regne. El paper de la medicina i els seus

pràctics en la construcció del Regne de València (s. XIII)”. (Alzira, Edicions Bromera,

2009, 238 pp)

L’autor del llibre és doctor en història i geografia i especialista en història de la medicina
medieval. Sempre que ens enfrontem en la lectura d’un treball sobre medicina medieval
ens envaeix el temor de trobar-nos amb un text encarcarat i complex. Però no és el cas
del llibre present. L’autor ha preferit utilitzar una redacció “sense notes a peu de pàgina
ni referències bibliogràfiques” (p. 13), però sense renunciar a oferir-nos un treball seriós
i rigorós emprant un estil planer i entenidor. Tot i així les referències bibliogràfiques hi
són a bastament dintre el mateix text. Ens dóna informació sobre Arnau de Vilanova (p.
107-117), Ramon Llull (p. 211-224), metges hebreus i musulmans, i sobre moltes altres
qüestions. Constitueix per tant un llibre digne d’una llarga i profunda investigació, i que
obtingué el X Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta. Un llibre recomanable per
a tots els interessats i estudiosos de la nostra medicina medieval.
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243. José Manuel López Gómez: “Asistencia psiquiátrica y salud mental en Burgos:

Ignacio López Saiz (1910-1986)” (Burgos, Academia Burgense de Historia y Bellas

Artes. Institución Fernán González, 2010, 274 pp.)

L’autor del llibre, actual director de l’Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, ens
ofereix un nou treball que demostra la seva capacitat i entusiasme per la investigació
històrico-mèdica. El pròleg és signat pel metge Ignacio López Botín, fill del biografiat. I
seguidament José Ignacio Mijangos Linaza evoca la relació de López Saiz amb la Caja de

Ahorros del Círculo Católico. Tot seguit hi ha la introducció feta per l’autor on explica i
justifica els orígens i motius del llibre. Després fa un recorregut per la trajectòria vital de
López Saiz, des del seu naixement a Burgos, l’etapa d’estudiant universitari a Salamanca,
i el seu exercici professional com psiquiatre a Burgos, Madrid, Palència i el seu retorn a
la ciutat natal el 1948. Ciutat en la que va tenir una tràgica mort en mans d’un pertorbat
mental.

Si bé la figura de López Saiz ja era coneguda a nivell local, és ara a través d’aquest llibre
quan pren unes dimensions que el situen en la primera línia de la psiquiatria espanyola.
I és que una bona biografia aconsegueix augmentar el prestigi i la personalitat del
personatge estudiat. Aquest ha estat el mèrit de l’autor que ha recolzat el seu treball en
les nombroses fonts documentals obtingudes en diversos arxius i en una completa
bibliografia.

***

244. Víctor J. Marí Balcells: “La Cirurgia catalana del segle XX” (Barcelona, Seminari

Pere Mata, 2010, 300 pp.)

Aquest llibre és fruit del premi que obtingué de la Societat Catalana de Cirurgia que li va
ser concedit el 1993. Però no ha estat imprès fins el 2010, gràcies haver estat inclòs en
les publicacions del Seminari Pere Mata. I ha estat presentat en ocasió del XVIè Congrés
d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Sant Feliu de Guíxols.

Després d’un preàmbul (p. 9) i una introducció (p. 11) segueixen nou capítols. El primer
tracta dels precedents de la cirurgia catalana moderna anterior a l’any 1900. És en aquests
capítols on l’autor fa un un repàs de l’activitat professional, acadèmica i docent de la
pràctica totalitat dels principals cirurgians que han exercit a Catalunya. L’autor distingeix
els principals centres quirúrgics de casa nostra: Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i
Universitat Autònoma, i Hospitals Universitaris de Bellvitge, Vall d’Hebron, del Mar i de
l’Esperança). D’aquesta manera estudiant hospital per hospital destaca l’activitat dels
seus cirurgians, tot traçant el seu perfil biogràfic i les fites assolides per cadascun.
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També fa referència a la creació de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) per
a donar cobertura i coordinació a l’assistència quirúrgica en tota la geografia catalana.
En el capítol vuitè es relata la vida científica de les societats i les publicacions quirúrgiques
dels nostres cirurgians. Es clou el llibre amb la llista de les tesis doctorals de cirurgians
catalans llegides i defensades a les Universitats de Madrid i a les de Barcelona.

Considerem que l’autor ha fet una bona aportació amb aquest estudi històric de la
cirurgia catalana i de l’obra i la personalitat dels seus protagonistes, tot fent-ne una
valoració objectiva. Un llibre que proporciona molta informació sobre la cirurgia catalana
del segle XX.

***

245. José Manuel López Gómez (coord.): “Burgos, tierra invadida. (Lucha, superviven-

cia y crisis en la Guerra de la Independencia, (1808-1813)” (Burgos, Academia Burgense

de Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González, 2010, 170 pp.)

Llibre coordinat per J. M. López Gómez i del què en fa la presentació Félix Castrillejo
Ibáñez. Reuneix cinc autors on cadascun fa un estudi d’algun aspecte relacionat amb la
Guerra de la Independència, (que els historiadors catalans coneixen per Guerra del
Francès).

El treball de José M. López Gómez porta per títol: Medicina y sanidad en el Burgos de la

Guerra de la Independencia: los médicos titulares de la ciudad, cambios y actuaciones

(1808-1814), entre les pàgines 95 i 136, i amb 118 notes a peu de pàgina.

S’hi fa un estudi exhaustiu dels professionals que exercien en aquell moment (metges,
apotecaris, cirurgians llatins i cirurgians romancistes) i especialment dels titulars. Es
tracta, doncs, d’una notable aportació al coneixement de les activitats dels sanitaris en
aquella ciutat i província durant un període conflictiu.

***

246. Josep M. Ustrell Torrent: “Dos mestres de la meva vida” (Publicacions de l’Abadia

de Montserrat, 2010, 54 pp, i vuit amb fotografies)

L’autor fa un repàs dels seus records i sentiments envers a dues persones que el van
influir en la seva trajectòria vital i professional. La primera és el metge Josep Martí i
Morera (1898-1987), i la segona el monjo del Monestir de Montserrat Dom Romuald
Maria Díaz (Joan Díaz i Carbonell) (1914-2008).
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A la pàg. 9 inclou la fotografia del metge i tot seguit ens dóna el seu perfil biogràfic. La
segona part la dedica a evocar la figura del monjo.

Es tracta d’un petit llibre on l’autor mostra el seu respecte i agraïment a dues persones
que van marcar la seva personalitat. Un llibre emotiu i exemplar.

***

247. Montserrat Duch i Torner: “Noves aportacions sobre el retrobament de la Concòrdia

de 1511” (Barcelona, Elitegraf, S.L., 2010, 54 pp.)

És el discurs llegit en l’acte d’ingrés com acadèmica corresponent a la R. Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, celebrat el 2 de juny de 2010. Bàsicament fa un perfil biogràfic
del farmacèutic vallenc Francesc Ballester i Castelló (1865-1950) que fou el descobridor
de l’únic exemplar conegut de la Concordie Apothecariorum Barcinone..., impresa a
Barcelona el 1511. També transcriu amplis resums de la correspondència mantinguda
entre Francesc Ballester i el farmacèutic de Madrid Sergio Caballero y Villaldea.

La nova acadèmica ens il·lustra sobre la troballa de dita Concòrdia, l’any 1943 a Valls i
les expectatives que va despertar entre els historiadors de la Farmàcia. Montserrat Duch
ha treballat en la recuperació de diversa documentació en relació a aquesta Concòrdia,
i ha estudiat la correspondència que va generar, especialment entre Ballester i Sergio
Caballero. I finalment ens informa que l’incunable va anar a mans del bibliòfil barceloní
Lluís Barba Casanovas, i la seva restauració per Jesús Vallina Sánchez.

Finalment aquest únic exemplar va ser adquirit per la Universitat de Barcelona i dipositat
a la càtedra d’Història de la Farmàcia, en “un armari metàl·lic de seguretat i ignífug”. Tot
plegat un discurs d’un gran interès per a tots aquells que vulguin informació sobre el
pelegrinatge d’un incunable i sortosament salvat i custodiat a Catalunya.

El discurs de presentació de la nova acadèmica va anar a càrrec del Doctor Xavier Sorní
i Esteva.
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

ÚLTIMS TÍTOLS PUBLICATS

115. MARÍ BALCELLS, Víctor J. La  cirurgia catalana del segle XX. Barcelona, 2006. 302 pàgines.

116. Catàleg de l’exposició Cent anys de medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona.

1906-2006. Barcelona, 2006. 12 pàgines.

117. Programa del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006.

118. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLV. Barcelona,
2006 (*). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol I. 264
pàgines.

119. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI. Barcelona,
2006 (**). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol II.
280 pàgines.

120. CALBET i CAMARASA, Josep M.; AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. L’Acadèmia d’Estudiants de

Medicina (Barcelona, 1845-1850). Barcelona, 2006. 138 pàgines.

121. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.; PUJOL i ROS, Joan. «Cent anys de
Medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906 -2006». GIMBERNAT. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 1. Barcelona, 2006. 100 pàgines.

122. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII. Barcelona,
2007 (*). 255 pàgines.

123. Catàleg de l’exposició L’Institut de Fisiologia. Contribució als centenaris de la nova Facultat de

Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut d’Estudis Catalans (1907). Barcelona,
2007. 12 pàgines.

124. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; PUJOL i ROS, Joan; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. «L’Institut de
Fisiologia de Barcelona. Memòria gràfica». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina

i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 2. Barcelona, 2007. 134 pàgines.
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125. PUJOL i ROS, Joan. «Balneoteràpia antiga a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic». GIMBERNAT.

Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 3. Barcelona, 2007.
158 pàgines.

126. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII. Barcelona,
2007 (**). 246 pàgines.

127. CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Les arrels de la Medicina del Treball a Catalunya. Alguns
antecedents històrics (segles XXVIII-XIX). Barcelona, 2007. 106 pàgines.

128. REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. Jacint Corbella, L’àrea sanitària de la Santa
Creu. El sisè centenari de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. (2a. Edició). Barcelona, 2007. 21
pàgines.

129. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. La càtedra de

Dermatologia (1915-2002). Barcelona, 2008. 12 pàgines.

130. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX. Barcelona,
2008 (*). 314 pàgines.

131. CORBELLA i DOMÈNECH, Teresa. Subhastes. Tres apunts històrics. Barcelona, 2008. 120
pàgines.

132. Programa del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Berga, juny de 2008.

133. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L. Barcelona,
2008 (**). 379 pàgines.

134. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI. Barcelona,
2009 (*). 339 pàgines.

135. CALBET i CAMARASA, JOSEP M. El metge guixolenc Eliseu Forest i Cardona (1821-1891). Barce-
lona, 2010. 62 pàgines.

136. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. L’Escola

d’Otorinolaringologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1915-2002). 12
pàgines.

137. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. L’Escola

d’Anestesiologia i Reanimació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

(1945-2009). 12 pàgines.

138. Programa del XVI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Sant Feliu de Guixols, juny de
2010.

139. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LII. Barcelona,
2009 (**). 292 pàgines.

Relació de publicacions del Seminari Pere Mata
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