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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS

Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència acceptarà, per a la seva

publicació, treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol llengua usual en el

món científic del nostre medi. Es valorarà positivament l’originalitat de les aportacions.

Per a ser publicats la revista demanarà l’informe positiu d’un referee. Tindran preferència per a la

seva publicació els treballs que reuneixin les següents condicions:

- El text s’ha de rebre amb doble suport: paper, correctament imprès, i digital per les vies

més habituals: correu ordinari o e-mail. En cap cas s’accepten textos manuscrits.

- S’aconsella que l’extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista

(37.000 caràcters).

- Sempre que s’acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-les en full apart,

editades correctament per a la seva possible impressió directa i el suport informàtic.

- Les notes han d’anar correctament numerades, i preferentment totes al final de l’article,

i no a peu de pàgina.

- La bibliografia s’ha d’atendre a criteris de rigor. S’ha d’adaptar a les següents indicacions:

- per un mateix treball ha d’estar feta amb un criteri uniforme.

- ha de contenir indicacions suficients perquè un altre investigador pugui localitzar

correctament el treball.

- tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que s’adapti

a les normes internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de

Vancouver). En esquema:

* Per a la cita d’un article: 1. Autor (s): cognom, nom o inicial; 2. Títol exacte del

treball; 3. Revista (es pot posar abreujada si és coneguda); Any, volum, pàgines de

principi i final de l’article.

* Per a la cita d’un llibre: 1. Autor (s); 2. Títol exacte; 3. Ciutat 4. Editorial. 5.Any.

Una bibliografia considerada deficient pot ser causa de no acceptació de l’article. Cal

notar que és un dels punts dèbils en la valoració per referee.

- Es prega que els autors procedeixin a una revisió sistemàtica i acurada dels originals.

- Cal que tots els treballs s’acompanyin d’un resum de màxim sis línies (420 caràcters),

tant en català com en castellà i d’un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per

article, també en català i castellà.

Els treballs s’han d’enviar a l’adreça de la revista: REVISTA GIMBERNAT. Unitat de Medicina Legal i
Laboral i Toxicologia. Facultat de Medicina. Carrer de Casanova 143. 08036-Barcelona, o bé a
REVISTA GIMBERNAT. Carrer del Carme, 47. 08001-Barcelona. E-mail: secretaria@ramc.cat.
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EDITORIAL

LA DIVERSITAT D’ENFOCAMENTS I ORIENTACIONS EN LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA

En l’evolució dels treballs d’història de la medicina, i ara considerem pròpiament els
punts de vista dels que es fan aquí, hi ha molts possibles enfocaments, dels que en
voldríem comentar alguns.

L’aprofundiment en el coneixement comarcal. En aquest número recollint, com en altres
vegades sense pressa, treballs del Congrés de Berga que encara estaven pendents i
altres escrits, alguns més anteriors i que estaven a la cua, es fa una nova aportació al
coneixement de detalls que van configurant la història de la nostra medicina. Va
predominant la orientació més comarcalista, més treballs en relació amb el que s’ha fet
en les diverses zones de Catalunya que no pas en el seu nucli més poblat i durant molts
anys el més actiu, on estava el centre de les decisions. Cada vegada té més pes el país
sencer, la totalitat conjunta, i aquí ens en fem ressò. La clara orientació dels nostres
congressos ha estat de distribuir la seva realització per tota la geografia del país. Aquesta
és una línia ben marcada, i palesa en aquest volum.

Un segon aspecte té més a veure amb la procedència dels autors, pel que fa a la seva
formació. Cada vegada es poden integrar persones amb orientació i formació de base
diversa, en l’estudi de la història dels problemes sanitaris. La història de la sanitat, si
volem de la salut pública, té cada vegada més importància dins de l’estudi global de la
història de la medicina, en els seus aspectes més tècnics. Potser més que en altres
ciències la història de la medicina ofereix prou material per a ser objecte d’estudi des de
punts de vista diferents, alguns complementaris, i altres totalment independents.

Per exemple la història del finançament dels hospitals que diríem avui, o dels benefactors
que van contribuir amb les seves deixes, més en segles passats, o els de les etapes
fundacionals, bastants ja a l’Edat Mitjana. És evident que és un tema que incideix
plenament en el camp de la història de la medicina, però també es pot estudiar des
d’enfocaments molt diferents. Tanmateix els problemes de finançament actuals es
reflecteixen més a la premsa: p.e. vagues de metges, demanant més mitjans; d’empleats
d’hospitals rebutjant restriccions de plantilla (ERO), que fan sortir els gerents als diaris.
També es troben en els mitjans audiovisuals, i en canvi si només estudiem les revistes
científiques, no en tindrem cap esment.
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Jacint Corbella i Corbella

Així es van obrint línies de recerca noves. Fins i tot podem mirar els documents antics, no
cal que ho siguin gaire, de poques generacions, amb ulls diferents. Quan, a partir de
1831, en que a Espanya es van restablir les Acadèmies de Medicina, veiem que es busca,
si més no a la de Barcelona, de fer un llistat de metges, en realitat de sanitaris: metges,
cirurgians, llevadores, per tenir un cens, al darrere s’hi amaga, i de manera bastant
visible, la idea de poder fer pagar un impost, taxa, o com se li vulgui dir.  La nova organització
social i política que comença en el segle XIX, cercant nous sistemes de tributació, fins i
tot ens ajuda a recollir material pels nostres diccionaris biogràfics. Difícilment ho pensaven
els qui van promulgar aquelles ordres.

També ens ajuda a conèixer el passat de l’assistència sanitària per part de les llevadores,
és a dir la importància d’una professió femenina per a la salut de les dones, aquí i en
altres llocs. En aquest cas és clar, es tracta d’una professió femenina, que té poques
interferències amb altres. Si hi havia dificultats demanaven l’ajuda del cirurgià.

En el cas dels cirurgians el tema és més complex, (no arribem a dir confús), perquè hi
havia molts graus de cirurgians. Històricament des dels barbers, però ja en el segles
XVIII- XIX, entre llatins i romancistes, i en aquests la valoració del nombre d’exàmens,
feien difícil una diferenciació professional clara. I més si hi havia manca de titulats, i el
cirurgià havia de resoldre el que se li presentava. Més tard va venir la titulació dels
practicants.

A les facultats d’Història  —posem aquest nom perquè és prou clar, però hi ha diversitat
de denominacions— és on aquest tema és més visible. Aquesta diversitat va molt més
enllà de la línia dels historiadors. No n’hem pas de fer el catàleg ara. La incorporació des
de fa bastants anys, i ara de manera més nombrosa, d’historiadors per vocació pel tema
o com a sortida professional, ha enriquit el panorama dels estudis d’història de la sanitat,
i també dels nostres congressos, que els acullen amb joia.

La història general de la medicina. Un tercer punt, i no hauria de ser  pas l’últim en
interès, és l’extensió geogràfica dels nostres treballs. Estem molt centrats en la medici-
na catalana. Els congressos i el títol de la revista porten cap aquesta orientació, però
creiem que no ha de ser l’única. Cal tenir també una visió de la història general de la
medicina. Demanaríem que els historiadors que en tinguin més capacitat, per la seva
dedicació a la història, i per la seva especialització mèdica, tinguessin també en compte
aquests punts de vista. No és fàcil, les fonts no estan tan properes, però avui les consul-
tes per mitjans digitals faciliten molt la tasca, i també la reproducció sencera de centenars
de textos antics. Analitzar algunes descripcions clíniques des del punt de vista d’un
especialista actual, pot permetre tenir deduccions que un «no especialista» no podria
copsar. És una necessitat si volem pujar el nivell.
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ASPECTES MÈDICS EN TESTAMENTS RURALS

CAMPS i CLEMENTE, Manuel

CAMPS I SURROCA, Manuel

RESUM: L’anàlisi del contingut dels testaments permet conèixer molts aspectes i detalls
de la vida de qui el fa. S’analitzen alguns documents d’aquest tipus, principalment del
segle XVIII, atorgats per sanitaris (cirurgians, metges, apotecaris, veterinaris) de la plana
de Lleida, principalment d’Alcarràs. Es destaquen els de Jaume Nuet, metge, Josep
Trilla, veterinari i alguns membres de la família Companys, també d’Alcarràs.

Paraules clau: testaments, segle XVIII, Lleida, Alcarràs, Jaume Nuet, Ramon Companys, Josep Trilla.

RESUMEN: El análisis del contenido de la documentación testamental permite conocer
muchos aspectos y detalles de la vida del testador. Se analizan algunos documentos de
este tipo, principalmente del siglo XVIII, otorgados por sanitarios (cirujanos, médicos,
farmacéuticos, veterinarios) de la zona de Lleida, principalmente de Alcarràs. Se desta-
can los de Jaume Nuet, médico, Josep Trilla, veterinario, y algunos miembros de la familia
Companys, de Alcarràs.

Palabras clave: testamentos, siglo XVIII, Lleida, Alcarràs, Jaume Nuet, Ramon Companys, Josep Trilla.

 *

El testament o última voluntat és potser el document més transcendent de la vida d’una
persona, sovint malalta. La majoria de testaments, codicils i últimes voluntats es feien
quan el testador es trobava al llit malalt i temia la mort. Però conservava encara el seny,
la memòria i la paraula.

El malalt, tal com ho expressava el preàmbul del document, considerava que les coses
d’aquesta vida són transitòries, caduques i sense substància, i en el fons del seu
pensament fluïa la idea de que per a aconseguir guanyar-se el cel era fonamental repar-
tir amb encert i justícia els seus béns materials entre els seus descendents.
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Manuel Camps i Clemente - Manuel Camps i Surroca

Un exemple de preàmbul del document que expressa aquestes idees és el següent:
“Estan en lo llit detengut de malaltia corporal empero en mon bon enteniment sana

memoria y clara locuela, volen disposar dels bens temporals per poder millor alcanzar los

espirituals, fas y ordeno en mon ultim testament en lo modo y forma seguent”.

Habitualment, el testament es feia davant el rector de la parròquia i aquest s’assabentava
del seu contingut, sense secrets. No obstant això, en alguna ocasió el testador volia
conservar el secret i que aquest solament fos revelat després de la seva mort. Era el
testament tancat o clos.

El doctor Jaume Nuet, d’Alcarràs, va testimoniar un d’aquests testaments l’any 1779. El
testador era el prevere beneficiat de la parròquia, el qual, trobant-se malalt a casa seva
i sense saber si moriria de la malaltia que l’afectava, ja havia ordenat el seu últim
testament, el qual es trobava contingut en una plica que tenia a les mans, la qual va
lliurar al rector perquè quan el seu cos fos cadàver i no abans, l’obrís i manifestés les
seves últimes voluntats.

Era habitual que el testador, si es donava el cas, manés que els hereus cobressin tot allò
que li devien.

En alguns casos, aquesta voluntat tenia com a finalitat que amb els diners cobrats
l’hereu podés fer front als deutes que el testador havia adquirit amb els sanitaris que
l’havien atès. Per exemple, Carles Buison, natural de “Sant Buseli”, del bisbat de “Gallat”,
va ordenar que li fossin cobrats tots els deutes que constaven en una memòria i que els
diners obtinguts servissin per pagar el que devia al doctor, a l’apotecari i al llogador de la
casa on vivia (1679).

En altres ocasions, la majoria, el testador volia que el que li devien fos cobrat per l’hereu
sense cap indicació de la destinació dels diners obtinguts. És el cas, per exemple, del
cirurgià Ramon Companys en encarregar al seu fill Faust que cobrés el que li devien de
cures de cirurgia que havia fet.

De vegades, la preocupació de pagar els deutes mèdics era molt forta. Ho era tant, que
fins i tot en el cas que els hereus no complissin aquesta voluntat del testador, aquest els
desheretava: “es ma voluntat que se deguen tambe pagar los gastos pochs o molts
haure fet en la malaltia” (1746).

En aquest últim cas, el testador va repartir els seus béns entre tres nebots que tenia,
però amb la condició que aquests havien de pagar totes les despeses de funerària,
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misses i malaltia. En cas d’incompliment, va donar poder als marmessors per vendre els
béns i pagar amb els diners obtinguts aquestes despeses mèdiques i espirituals.

El desig d’acabar amb els dutes i quedar-se amb la conciència tranquil·la abans de
morir, com veiem, era important. El testador ho solia expressar d’una forma genèrica,
encara que en ocasions ho feia amb molt detall.

Aquest detallisme l’observem, per exemple, en un cas de l’any 1783. El testador volia,
especialment, que l’hereu pagués tretze doblons al rambler per una mula que li havia
comprat; setanta cinc lliures a Ribes, de Torres de Segre; dotze lliures de cera a la botiga
de Barceló; dotze lliures al que li va vendre els porcs; cinc lliures, catorze sous i sis
doblons al senyor rector; set pessetes i mitja a Martí Sellés; l’import d’una fanega de
mongetes a Monfort, de Fraga; l’import de mitja càrrega d’ordi a un esparter de Lleida;
quatre pessetes al marxant Clement; la quantitat que correspongués al marxant Anton,
de Torres de Segre; una conducta endarrerida a l’apotecari i, al veterinari, una quartera
de blat; i alguna altra cosa que s’hagués pogut oblidar i semblés justa als seus executors.

Un altre aspecte que ens revelen la majoria de testaments és la qualitat del tracte del
marit vers la seva muller. Generalment, la tractava molt bé. Solia expressar el seu
agraïment: “dexo i llego a Mariagna Dolcet muller mia per los bons serveis que de dita
tinch rebuts sinquanta lliures moneda barcelonesa” (1691).

En aquest cas, el testador volia que l’hereu l’hagués de sustentar a casa calçada i
vestida, sana i malalta, amb metge i medecines, menjada i beguda segons les possibilitats
de la casa. Al mateix temps ordenava que la seva muller mantingués el seu nom i que no
podés alienar cap cosa de casa ni de la hisenda i, en el cas que volés disposar d’alguna
cosa, no ho podés fer sense el consentiment de l’hereu.

En un testament de l’any 1773, el testador volia que encara que la seva muller es tornés
a casar després de la seva mort, continués sent usufructuària fins que l’hereu es casés.
A més, afegia: “i dexo a la esposa mia Madalena per lo molt amor li tinch vint i cinc lliures
una vegada tan solament”.

La necessitat de l’home de que la seva muller, un cop traspassat, mantingués el seu
nom, que en fons vol dir mantenir la fidelitat, era un sentiment constantment expressat
en els testaments: “dexo a ma muller Magdalena usufructuaria mantenint mon nom i
vivint casta i honesta i no altrament” (1730).

Aquesta necessitat instintiva, essencialment biològica, no era rar que s’ampliés a la
casa com a concepte. De fet, la casa aixopluga als casats, com ho són el marit i la muller.

Aspectes mèdics en testaments rurals
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Per això hem llegit: “dexo a ma muller Francisca Escarp i Dolcet ama i senyora del usufruit
durant sa vida, i en cas de necessitat que pugue empeña i vendre se enten mantenint
mon nom vivint casta i honesta i treballant en casa i per a casa i no altrament” (1736).

Un altre propòsit de defensar i protegir a la muller era que, tot i haver-la nomenada ama,
senyora i usufructuària dels seus béns, el testador volia prevenir les conseqüències de
les possibles discòrdies de la vídua amb l’hereu. Aleshores, li afegia drets específics.
Així, en cas de discòrdia se li havia de donar un llit parat i l’hereu l’havia de mantenir allí
on la muller volgués estar. A més, en el cas que ens ha permès conèixer aquest aspecte,
el testador va afegir al dret de l’usdefruit que havia concedit a la seva muller el de
disposar de les rendes de la meitat de la vinya mentre visqués (1765).

En un altre cas semblant, de l’any 1778, la voluntat expressada pel testador era que en
el cas que per algun accident la seva vídua i el seu hereu no podessin congeniar i aquella
volgués viure separada, li va assignar com a lloc de residència l’habitació de baix o del
primer pis de la casa; i, a més, va obligar l’hereu a contribuir anualment per al seu
aliment amb sis quarteres de blat, tres quartans de mongetes o tres pixels d’oli. Però
això amb la condició que la vídua es conservés vídua.

Assegurar l’alimentació de la vídua i dels descendents era molt important, fins el punt
que el testador recorria a l’ampliació de drets. En un cas de l’any 1759 el testador va
contemplar el dret de la vídua a poder vendre o empenyorar els béns heretats amb la
finalitat de poder comprar els aliments en cas de necessitat. Però també amb la condició
de mantenir-se vídua.

La gelosia del marit, en comptades ocasions era superada per la necessitat d’assegurar
la bona direcció de la família després de la seva mort. Ho veiem en un cas de l’any 1781.
En efecte, el marit, pel fet de considerar-ho molt convenient per a la conservació de la
casa, va trencar la regla. Va voler que també en el cas de que la vídua es tornés a casar,
havia de continuar vivint a casa i s’havia de sustentar dels seus béns, amb els quals
s’havia de fer càrrec de la família fins que l’hereu fos capaç del govern d’aquesta.

No és estranya aquesta decisió si pensem que en aquest cas el marit hagué de fer hereu
al segon fill perquè el primogènit patia un retard mental i havia arribat als quinze anys
sense haver aconseguit raonar, ni havia esperança de que ho arribés a fer en el futur.

Trencant el discurs de les consideracions del testador vers la seva muller, un tema
diferent que s’expressava sempre en els testaments era l’anomenat “anyal de pa i
candela”, costum propi d’Alcarràs. Ho llegim així: “despres de la meva mort que sem sia
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fet anyal de pa i candela com es costum en la iglesia de Alcarras” (1659); o: “quem sia
portat anyal de pa i candela doble”; o: “quem sia portat anyal de pa i candela com es us
i costum en Alcarras”.

Aquesta voluntat l’ordenava el testador per al seu repòs i sufragi de la seva ànima, és a
dir, per a la seva salvació. Pensem que consistia a celebrar-li una missa en el seu record
en els aniversaris anyals després de la seva mort amb l’aportació per part de les
assistentes d’un pa i una candela.

Un altre costum lligat amb l’anterior era portar farina el dia de l’enterrament: “i que lo dia
del enterro aixi com es costum portar farina vull que porten cada dona un pa i candela”
(1689).

Un testament interessant perquè ens revela un antic costum dels pastors de muntanya,
va ser l’atorgat per un pastor de la vila de Caralps, del bisbat d’Urgell. Trobant-se a
Alcarràs en la fonda de Ramon Xarles, l’1 de març de 1770 va emetre les seves últimes
voluntats. Volia ser soterrat al fossar d’Alcarràs i va ordenar que fossin venudes per valor
de llet, en encant públic, sis ovelles que tenia a la companyia en el terme d’Alcarràs. Els
guanys havien de servir per pagar l’enterrament i altres drets parrroquials i, en el cas que
en sobrés, es destinarien a dir-li misses.

Però el més interessant per a nosaltres va ser la seva voluntat que les despeses de
medecines, de doctor i de cirurgià, les pagués la companyia, doncs aquesta forma de
procedir era estil i pacte fet entre pastors i ramaders.

En un altre ordre de coses, la malaltia que sofria el testador determinava absolutament
les seves últimes voluntats. El 30 de setembre de 1788 una dona va atorgar un codicil en
el què va manifestar que donava per vàlid el testament que havia fet dotze dies abans.
En el codicil ordenava, a més, que a la seva filla Magdalena, “por lo mucho que ha
padecido en mi asistencia en esta enfermedad, a mas de lo que tengo mandado en mi
testamento se le de un colchon o matalas, y la arca que yo traje cuando me casé, y
tambien los botones de mis orejas”.

A aquesta filla li havia donat en el testament dues centes lliures barceloneses per quan
es casés i, a més, dotze camises de lli, quatre llençols, dos de cànem i dos d’estopa i dos
parells de coixins.

A la seva filla petita, Maria, que era la vuitena dels seus fills i era cega, li va deixar en el
testament tres centes lliures barceloneses si es mantenia soltera i dues centes lliures
en el cas de casar-se. Tot el demés, igual que a la seva filla Magdalena.

Aspectes mèdics en testaments rurals
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A finals de 1809, molts alcarrassins es trobaven refugiats a Lleida per temor als francesos.
L’església d’Alcarràs estava desamparada i per això no s’hi feien les cerimònies habituals.
La majoria de parroquians es trobaven al Santuari de la Verge de Butsènit, d’on també
van haver d’emigrar pels francesos.

Al gener de 1810 es feien les amonestacions en el Santuari de Butsènit “adonde acuden
la mayor parte de los filigreses de aquel lugar (Alcarràs) que estan dispersos por temor
de los franceses”.

En els testaments també es reflectia el desig de deixar els fills amb les necessitats
d’assistència mèdica cobertes. Hem llegit en múltiples ocasions expressions com aquesta:
“quiero que mi heredera abajo nombrada sustente en cuanto sea necesario a mi hija
Gertrudis Dolcet en salud y enfermedad con médico y medicinas” (1783).

En ocasions, poques però molt reveladores de les seves creences, el testador volia ser
soterrat vestit de religiós. Aquesta era la voluntat d’un testador que va ordenar ser
soterrat amb el cos vestit amb l’hàbit de Sant Francesc a l’església parroquial d’Alcarràs,
en la sepultura de casa seva situada davant de l’altar de Sant Sebastià (1783). Volia
també que, tant l’enterrament com la celebració de l’anyal de pa i candela, fossin assistits
per set sacerdots, dels quals, almenys dos, havien de ser franciscans i dos més descalços
de Sant Josep. També, cinc mesos després, el testament de la seva vídua va expressar el
mateix desig de ser soterrada com el seu marit. En aquest últim cas van testimoniar
l’acte l’estudiant de Teologia Antoni Dolcet i el veterinari Jaume Falibert (1783).

En un testament de 1768, el marit va deixar a la seva muller una burra i una pollina  amb
la intenció de que es podés guanyar la vida amb més facilitat amb l’ofici que practiqués.
D’altra banda, ja li havia deixat cent cinquanta lliures perquè podés disposar d’aquesta
quantitat a favor dels seus fills si ho considerés necessari i tota la roba de casa per
servir-se’n mentre visqués.

LLISTA DE SANITARIS

AGUSTÍ ARAGÜÉS. Apotecari d’Alcarràs, on ja el trobem l’any 1746. Era natural d’Aragüés,
del bisbat de Jaca.

Va testar el 24 de setembre de 1765. Volia ser soterrat al fossar d’Alcarràs. Va confessar
haver rebut de Gaspar i Jaume Gòdia la conducta corresponent a l’any 1765. Va deixar
usufructuària dels seus béns a la seva muller Josepa amb la condició que mantingués el
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seu nom. Nomenà hereu al seu fill Josep amb l’obligació d’haver d’acomodar els altres
fills segons les possibilitats de la casa. Actuaren com ma testimonis el metge Jaume
Nuet i el cirurgià Joan Costa, ambdós amb exercici a Alcarràs.

FRANCISCO BELLÍ. Cirurgià d’Alcarràs i natural d’Almenar, era fill de Pere Bellí i Lluïsa
Sardí, d’Almenar, i després traslladats a Alcarràs. Vidu d’Antònia Tapiol, es va casar amb
Francisca Santjoan Ros, d’Alcarràs, el 19 de desembre de 1803. L’agost de 1804
continuava a Alcarràs.

RAMON DE BORJA. Cirurgià domiciliat a Alcarràs cap a l’any 1785.

JOSEP CAMÍ. Veterinari d’Aitona. Era fill de Josep Camí i de Quitèria Rubio, domiciliats a
l’Albi. Es va casar el 24 de novembre de 1794 amb Maria Nuet Gòdia, filla del metge
d’Alcarràs, Jaume Nuet.

JACINTO CAPDEVILA. Metge de Torres de Segre, poble on va exercir, almenys, des de
1732 fins a 1742.

RAMON CAPDEVILA. Apotecari de la Granadella. Era fill de Josep Capdevila i de Teresa
Veà, de la Granadella. Es va casar el 19 de juliol de 1808 amb Joaquima Gòdia, d’Alcarràs.

JACOBUS CAPELL. Cirurgià que testimonià un testament a Alcarràs el 10 de desembre de
1692.

RAMON COMPANYS. Cirurgià de Lleida que exercia a Alcarràs, lloc on va testar el 2 de
novembre de 1690. També va viure i va exercir a Aitona. El 16 d’abril de 1690 i el 9 de
novembre de 1692, va testimoniar dos matrimonis a Alcarràs essent cirurgià i habitant
d’Aitona. No obstant això, almenys els anys 1680, 1684 i 1686 vivia i exercia a Alcarràs.

Es va casar amb Mariagna Visa, d’Alcarràs, germana del discret Domingo de Visa, familiar
del Sant Ofici de la Inquisició i notari de la vila d’Aitona. Van tenir una filla de nom Gràcia
i tres fills: Joseph, Miquel i Fausto.

Va deixar a la seva muller usufructuària de tots els seus béns amb la condició de que no
es tornés a casar. A la filla li va deixar 200 lliures barceloneses en concepte de matrimoni
pagadores d’acord amb les possibilitats de la casa. En cas de que aquesta morís abans
de casar-se, l’esmentada quantitat aniria destinada a l’hereu; i en el cas de casar-se i
morir sense fills, de les 200 lliures n’hauria d’entregar 100 a l’hereu.

Aspectes mèdics en testaments rurals
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Al fill Joseph li deixà 20 lliures barceloneses per al dia que es casés. Al fill Miquel, present
en l’acte del testament, li va donar 10 escuts i tota la ferramenta i llibres de cirurgia que
tenia, en recompensa d’una resta de 50 quarteres de blat que li havia promès en capítols
matrimonials.

Va nomenar hereu universal al seu fill Fausto. Li encarregà també cobrar uns deutes de
cirurgia a Josep Escarp, que eren dos dobles de la curació d’una fractura a un fill d’aquest
i una dobla per haver-li també curat a aquest fill un mal gra al braç. També li manà que
cobrés al ferrer d’Alcarràs, Nicolas Franco, tres dobles per trenta sis visites i deu sagnies
que havia practicat entre aquest i el seu mosso i també per haver-li aplicat unes friccions
mercurials per al tractament d’una sífilis, és a dir, tal com s’expressa en el testament,
“per averli donat unes suors de una malaltia galica”. L’informà també que havia rebut
d’aquest ferrer, a bon compte, setze quartans de blat.

FAUSTO COMPANYS arribà a ser catedràtic de Vespres de Medicina de l’estudi General
de Lleida. Es va casar amb Cecília Alòs, filla del mercader de Lleida i paer tercer de la
ciutat, Ramon Alòs, fill d’un pagès de Cubells.

Abans de casar-se Fausto i Cecília, el 8 de desembre de 1686 els pares de la parella van
fer capítols matrimonials.

En aquests capítols, els pares de Fausto li van fer donació i hereu universal de tots els
seus béns, reservant-se l’usdefruit mentre visquessin. Es van reservar també sobre els
béns donats, 120 lliures barceloneses, és a dir 60 lliures cadascun d’ells, per testar. Van
ordenar que Fausto havia de donar 400 lliures a Cecília per concepte de noces.

El pare de Cecília li va donar a aquesta 1.100 lliures moneda barcelonesa per al dia de
la boda amb la condició que si la filla morís sense fills, solament tindria dret a la meitat
i l’altra meitat l’havia de retornar al seu pare si aquest era viu. També va imposar la
condició que, un cop rebudes les 1.100 lliures, la filla havia de renunciar als drets de
legítima paternal i maternal.

En aquests capítols matrimonials, entre altres, van testimoniar, per la part de Cecília
Alòs, el doctor en Medicina d’Alfés, Gabriel Sentís; i per la part de Fausto Companys, el
cirurgià de Lleida i oriünd de Barbastro, Joan Dargallo Marzuelo, que estava casat amb la
seva germana Gràcia des del 30 de març de 1682, i el doctor en Medicina de Lleida,
Francisco París.

Cecília Company i Alòs va enviudar aviat del doctor Fausto Companys i es va casar amb
Josep Massart i Romeu, ciutadà honrat de Barcelona i domiciliat a Igualada, fill de
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Miquel Massart i Llebre, també de Barcelona i domiciliat a Igualada, i de Teresa Romeu.
Abans de la celebració del matrimoni es van fer els corresponents capítols matrimonials
el 22 de setembre de 1694.

En aquests capítols, la mare de Cecília, la vídua Maria Alòs, li donà a la filla 900 lliures
barceloneses pagadores el dia de les esponsalles, les quals, juntament amb les 1.100
lliures que Ramon Alòs, ja difunt, li havia donat en els capítols matrimonials del 8 de
desembre de 1686 quan es va casar amb Fausto, i un  censal de preu i propietat 400
lliures i pensió anual de 20 lliures, que li pagaven els hereus de Fausto, sumaven en total
2.400 lliures; i d’altra part, els baguls i roba.

Aquesta donació de la mare a la filla restava condicionada a que si la filla morís sense
fills solament tindria dret a testar 1.000 lliures de les esmentades 2.400 i les restants
1.400 lliures les havia de tornar als hereus del seu pare, el difunt Ramon Alòs. També era
condició que havia de renunciar, un cop rebudes les 2.400 lliures, als drets de legítima
paternal i maternal.

D’altra banda, Cecília havia d’aportar de dot al futur marit Josep Massart, les esmentades
2.400 lliures per suportar millor els càrrecs del matrimoni.

MIQUEL COMPANYS. Fill del cirurgià Ramon Companys, va exercir la cirurgia a Torres de
Segre. Es va casar el 4 d’abril de 1673 amb Maria Gòdia, d’Alcarràs. El 13 de novembre
de 1676 actuà com a marmessor, curador i executor del testament de Joan Baró, moliner
del  molí dels canonges de Lleida, situat a Vilanova de Remolins, sufragània d’Alcarràs.

JOAN COSTA. Cirurgià d’Alcarràs, on hi va exercir, almenys, durant el bienni 1765-1767.

JOSEP COSTA. Consta com a doctor, casat amb Cecília Aran. Un fill seu, Francisco Costa,
era natural de Seròs i estava domiciliat a Alcarràs, lloc on es va casar amb Antònia Godia
el 19 de gener de 1823.

JAUME FALIBERT. Veterinari d’Alcarràs, on el trobem documentat en múltiples ocasions
en dates que van des de l’any 1782 fins al 1795.

MIQUEL GALLART. Apotecari d’Alcarràs. Va testimoniar, juntament amb el mestre de
primeres lletres d’Alcarràs, Joan Gras, un testament el mes de maig de 1783. El setembre
de 1785 encara exercia a Alcarràs.

JOSEP GASSULL. Metge d’Alcarràs casat amb Maria Gòdia. Va exercir en aquest poble
almenys des del mes de juliol de 1812 fins el mes de febrer de 1827. Abans devia haver
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exercit a Vilanova de la Barca, ja que tenia una filla que es deia Maria i era natural
d’aquest poble, la qual es va casar a Alcarràs el 1815.

FRANCISCO GIRONÈS. Mestre manescal natural d’Ascó, del bisbat de Tortosa, casat
amb la fragatina Francisca Rubión. Va exercir a Alcarràs i a Torres de Segre. Un fill seu, de
nom Macari, havia nascut a Torres de Segre i es va casar amb Magdalena Vernis, d’Alcarràs,
el 24 de març de 1762, data en la qual el seu pare ja havia mort.

FRANCISCO LLAURADÓ. Metge que va actuar de testimoni en un testament a Alcarràs el
20 de maig de 1762.

FRANCISCO LLORET. Cirurgià d’Alcarràs, lloc on va exercir, almenys, des de 1736 fins a
1746. En un testament del 18 d’agost de 1771, va actuar com a testimoni un tal Francis-
co Lloret, natural d’Alcarràs. No consta que fos cirurgià. És possible que fos fill del
cirurgià.

JOAN MARCOVAL. Batxiller en Medicina que exercia a Alcarràs almenys durant el període
de setembre de 1755 fins l’abril de 1759. Era fill de Jaume Marcoval i de Teresa i es va
casar el 22 de gener de 1756 a Alcarràs amb Maria Teresa Fàbregues.

ANDRÉS MARTÍNEZ. Cirurgià que exercia a Alcarràs almenys durant el període comprès
entre setembre de 1702 i abril de 1707.

PEDRO MARTÍNEZ. Manescal de Torres de Segre, natural de Pons, fill del manescal
d’aquesta vila, Pere Martínez, i de Maria Àngela, de la vila de Gualter. Es va casar el 21 de
novembre de 1703 amb l’alcarrassina Francisca Gòdia.

JOSEP MATA. Cirurgià d’Alcarràs, on hi exercia el 1732.

JOAN MONGARDIO. Cirurgià d’Alcarràs, vila on hi va exercir almenys des del mes de març
de 1695 fins el mes d’abril de 1699.

JOAN MORENO. Cirurgià d’Alcarràs, on hi exercia, almenys, des del mes de maig de 1691
fins el mes d’abril de 1693. Era d’Albarracín.

PEDRO MORENO. Cirurgià d’Alcarràs, natural de Fraga, fill del cirurgià Joan Moreno,
d’Albarracín, i de Maria Roca, de Fraga. Es va casar el 25 de febrer de 1691 amb
l’alcarrassina Teresa Labarta.
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PEDRO NAVARRO. Cirurgià que actuà de testimoni en els testaments de 26 de maig de i
1 d’agost de 1688.

JAUME NUET. Metge d’Alcarràs, on apareix en múltiples ocasions dins el període comprès
entre desembre de 1767 i novembre de 1802. Era natural de Talarn, del bisbat d’Urgell,
on vivien els seus pares, Joan Nuet, de Lleida, i Isabel Vidal, de Tremp. Es va casar el 21
de desembre de 1767 a Alcarràs, quan era batxiller en Medicina, amb Paula Gòdia París,
natural d’Alcarràs, filla de Josep Godia i de Teresa París, de la casa més rica de la vila.

El 24 de novembre de 1794, la seva filla Maria es va casar amb el veterinari d’Aitona,
Josep Camí, fill de Josep camí i de Quitèria Rubio, domiciliats a l’Albi. El seu fill Jaume,
l’any 1795 estudiava Farmàcia. Després, va ser mestre apotecari a Alcarràs. Es va casar
a la catedral de Tarragona el 10 de desembre de 1801 amb Josepa Blanch Bresolí,
natural de Vilanova de la Barca i mestra a Tarragona.

El pare del doctor Jaume Nuet, Joan Nuet, quan ja era vidu i residia a Alcarràs, el 10
d’octubre de 1781 va fer el testament, on va deixar escrit que volia ser soterrat al fossar
d’Alcarràs. Els seus fills eren Josep, prior d’Ascaló i resident allí; Francisco, domiciliat a
Lleida; el doctor Jaume Nuet, domiciliat a Alcarràs i Rosa, domiciliada a Granyena. Nomenà
hereu universal al doctor Jaume Nuet.

El doctor Jaume Nuet va fer el testament a Alcarràs el 6 d’octubre de 1783. Tenia
predilecció pels franciscans i els caputxins dels convents de Lleida, on volia que se
celebressin les misses en el seu record. Va declarar que el metge aconductat de Vilanova
de la Barca, el doctor Labrador, li devia sis duros de plata. El doctor Nuet gaudia d’una
bona posició social i econòmica. Posseïa també una casa a Tremp que va heretar del seu
avi Bonifaci Vidal.

Deixà usufructuària de tots els seus béns a la seva muller Paula i la va eximir de la llei que
obligava a les vídues a fer inventari dels béns. Li va encarregar el manteniment de tots els
seus fills amb la decència que li permetessin els seus diners. En el cas de que es tornés
a casar, la deixava usufructuària fins que el seu hereu, Jaume, arribés a l’edat competent
per al govern de casa seva o fins que es casés.

Deixà dues-centes lliures a cadascun dels seus fills per quan es casessin, però amb la
condició de que no es casessin contra la voluntat o estimació de la seva mare o dels seus
tutors en el cas de la mort d’aquella. Un dels testimonis del testament va ser el veterinari
d’Alcarràs Jaume Falibert.
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El doctor Jaume Nuet va fer un segon testament el 30 de maig de 1785, menys detallat
que l’anterior. En aquest va ordenar que, si seguint el costum del poble quant al pagament
dels delmes i primícies hagués defraudat quelcom als perceptors, s’entregués al rector
perceptor de la primícia una quartera de blat i a Jaume Gòdia, que tenia arrendat el
delme, dues quarteres.

Deixà al seu fill Francisco la sort de Ramell per quan es casés i, en el cas de la mort de
l’hereu Jaume abans de casar-se, manà que l’hereu fos aquest fill Francisco. En cas de
la mort d’aquest, que ho fos la filla més gran i així successivament les que seguien en
edat. En cas de mort de tots els fills, ordenà que l’herència anés a parar al seu germà
Francisco i a la seva muller Paula, a parts iguals.

JERÓNIMO OSSET. Consta com a doctor habitant a Alcarràs en una acta matrimonial del
19 de maig de 1812.

JOSEP PELLISSA. Consta com a doctor en un testament de l’any 1754.

GERONI RAMONELL. Cirurgià d’Alcarràs, natural de Mollet, bisbat de Barcelona.
Documentat en diverses ocasions durant el període comprès entre el mes de maig de
1768 i el mes de setembre de 1794.

MARIANO SANCHO. Apotecari d’Alcarràs, natural de Lleida. Era fill de Josep Sancho i de
Gertrudis Gasset, de Lleida. Es va casar, essent apotecari d’Alcarràs, el 29 d’octubre de
1803, amb Teresa Charles Sudanelles, d’Alcarràs. Exercí a Alcarràs durant el període
comprès entre el mes d’abril de 1803 i el mes d’abril de 1826.

ANTONIO SELVA. Veterinari d’Alcarràs que apareix documentat en una acta matrimonial
de l’any 1794.

MATEO TEIXIDOR. Cirurgià d’Alcarràs documentat en uns testaments de l’any 1783, en
un dels quals consta com a “mancebo cirujano”.

JOSEP TEIXIDOR. Apareix com a “mancebo cirujano” d’Alcarràs en un testament de l’any
1787.

JOSEP TRILLA. Veterinari d’Alcarràs, natural de Lleida. Va testar el 4 de maig de 1768 i
volia ser soterrat al fossar d’Alcarràs. Ordenà que el blat de la conducta d’aquell any fos
per a la seva esposa Francisca i que li servís per mantenir-se ella i les seves filles. Deixà
usufructuària dels béns que tenia a Lleida a la seva mare. Però en el cas de que aquesta

Manuel Camps i Clemente - Manuel Camps i Surroca
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morís abans que la seva esposa, l’usdefruit havia de passar a aquesta, amb la condició
que es mantingués vídua.

Va fer hereus universals de tots els seus béns als fills, a parts iguales; i en el cas que
algun morís abans de l’edat de poder testar, la seva part s’havia de dividir a parts iguales
entre els demés que restessin vius. Deixà com a curadors i tutors dels seus fills a la seva
mare i al seu oncle Pere Trilla i com a marmessors a la seva mare i al rector. Van ser
testimonis de l’acte, el pagès Francisco Gòdia i el cirurgià d’Alcarràs Geroni Ramonell.

PERE VALL. Mestre manescal, natural de Poboleda, marit de Teresa Vall Massot, de
Juneda. Una filla del matrimoni, de nom Teresa, també natural de Juneda, es va casar el
22 de març de 1762 amb el pagès d’Alcarràs Josep Matges. En aquesta data el manescal
ja era difunt.

JOSEP VENÈCIA. Cirurgià de Torres de Segre que el 1717 testimonià un matrimoni i un
testament a Alcarràs.

NOTES

Arxiu Històric Provincial de Lleida. Sig. 822.

Arxiu Parroquial d’Alcarràs. Volum II de Testaments  (1665-1794) i Volum I de Matrimonis (1634-1867)

Aspectes mèdics en testaments rurals
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BIBLIOGRAFIA D’UN ESTUDI GENERAL

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: Apliquem el mètode de la tecnologia de l’anàlisi ergonòmica a les investigacions
bibliogràfiques de l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona, del periode de 1401
a 1565, per indagar la veritat històrica i el progrés, no la crítica documental.

Paraules clau : Estudi General de Barcelona. Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona. “Holmesian Procedure”,

anàlisi ergonòmica i progrés. Bibliografia de l’Estudi General de Barcelona.

RESUMEN: Aplicamos el método de la tecnologia del análisis ergonómico a las investiga-
ciones bibliográficas del Estudio General de Artes i Medicina de Barcelona, del período
de 1401 a 1565, para indagar la verdad històrica  y el progreso, no la crítica documental.

Palabras clave: Estudio General de Barcelona. Estudio General de Artes y Medicina de Barcelona. “Holmesian

Procedure”, análisis ergonómico y progreso. Bibliografia del Estudio General de Barcelona.

*

Es presentàren referències d’aspecte personal, però relacionades amb els treballs
d’investigació i documentació de l’Estudi General de Barcelona, en el període de 1401 a
1565.

Aquesta comunicació l’exposarem en dues parts :

- La bibliografia, sorgida del mètode de treball que hem denominat
“Holmesian Procedure“, i l’anàlisi ergonòmica, aplicada a diferents fons i
fonts documentals.

- La investigació bibliogràfica dels llibres i articles, publicats pels nostres
predecessors, referents a documentació sobre l’Estudi General de Barce-
lona, de 1401 a 1565.
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LA PRIMERA PART

Referida a la bibliografia sorgida de l’aplicació pràctica de l’anàlisi ergonòmica.

Citarem dos llibres i un cartulari no publicats, son aquests:

- “El HOLMESIAN PROCEDURE I EL DRET MILITAR A LA REBEL·LIÓ DELS MALCONTENTS”,
on aplicàrem, per primera vegada, les paraules angleses i el concepte de “Holmesian
Procedure” , el procediment de Holmes, de l’escriptor Arthur  Conan Doyle, com a tècnica
d’indagació, raonament i deducció lògica, a la investigació històrica de la Medicina, que
aqui utilitzem junt amb el Dret Militar, per indagar els fets que ocorreren en unes revoltes
de camperols a Catalunya i als comtats del sud d’Anglaterra. Els protagonistes del llibre
son: Mr. Holmes, el Dr. Watson i el Sr. Relator. El treball és de l’any 1999 al 2000. (Té
297.634 caràcters).

- “INVESTIGACIÓ HISTÒRICA: ERGONOMIA I PROGRÉS DE L’ESTUDI GENERAL DE BARCE-
LONA” . S’exposen els treballs de les nostres investigacions i difusió històrica a l’any
2008. (Té 239.041 caràcters).

- “RELATO CRONOLÓGICO Y LA HISTORIA OLVIDADA DE LA LENGUA CATALANA “ Escrit amb
llengua castellana de 25-04-2001 a 15-01--2005. És un cartulari de 200 cartas de 26
ratlles cada una, amb una nota fora de text. De moment, deixat de banda.

En cada un dels llibres, junt als fets històrics que es descriuen, es pot seguir el procés
d’investigacions històriques, en relació als dubtes sobre la veritat dels fets que
s’investiguen amb el mètode del Holmesian Procedure i la tècnologia ergonòmica.

LA SEGONA PART

És l’actual procés d’investigació bibliogràfica dels nostres predecessors, degut a que el
projecte de recerca documental del nostre llibre “L’ESTUDI GENERAL D’ARTS i MEDICINA
de BARCELONA (Segles XV i XVI)”, X Premi Oleguer Miró Borràs d’HMC, fou iniciat
prescindint de les fonts bibliogràfiques, excepte el llibre d’Antonio de la Torre i Jordi
Rubió i Balaguer, titulat “Documentos para la historia de la Universidad de BarcelonaI-
Preliminares (1289-1451)”, que comprèn la transcripció de documents dels arxius fins
l’any 1451. Ho férem així perquè ens resultava dificil d’entendre estudiant la bibliografia
junt als documents d’arxius; a més el nostre objectiu era obtenir les pròpies conclusions
a partir dels documents originals.
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Amb la base precedent, a partir de l’any 2009 iniciàrem la recerca i estudi de la bibliografia
secundària dels autors del segle XIX i primer terç del segle XX, promotors dels estudis
històrics de la Universitat de Barcelona, centrant l’atenció i descripció inicial en el període
citat de 1401 a 1565.

L’anàlisi bibliogràfica dels nostres predecessors s’inicià a la segona meitat del segle XIX,
concretament l’any 1854, tres anys després de la defunció d’Antoni Pi i Arimon (1793-
1851) es publicà la seva obra “Barcelona antigua y moderna”;al capítol XXI s’estudia la
història de “La Universidad Literaria de Barcelona”, temps que coincideix amb
l’establiment a la ciutat dels estudis acadèmics universitaris d’Història. L’any 1881 se-
guí Gaietà Vidal Valenciano (1834-1893), catedràtic de Geografia i Història i a més nove-
lista, que a sol·licitut del claustre escrigué  ”La Reseña Histórica de la Universitad de
Barcelona “ que fou inclosa l’Anuari de la Universitat; a la Resenya de l’any 1881 (pp  66
a 100), Gaietà Vidal va descriure amb tot detall el nou edifici monumental de la Universi-
dad Literaria, iniciat per Reial Ordre de 10 de gener de 1862. L’ultim dia de l’any 1896,
Josep Balari i Jovany (1844-1904) signà la seva obra “Historia de la Universidad de
Barcelona”, que s’adjuntà a l’Anuari de la Universitat Literaria de Barcelona, curs 1896-
1897 (pp 9 a 129).

Josep Balari i Jovany i Lluis Comenge i Ferrer (1864-1916), inicien la recerca de documents
als arxius i els treballs d’Història crítica documentada, si bé els treballs del metge Dr.
Comenge i Ferrer sobre l’Estudi  General de Barcelona s’inicien l’any 1904, posteriorment
seguí l’obra, com a metge historiador, Josep M. Roca i Heras  ( 1863-1930 ).

El fet lògic d’una constància generacional, ens ha permés expressar en una corba de
progrés i temps, l’avenç dels estudis d’investigació històrica sobre l’Estudi General de
Barcelona als segles XIX al XXI:

Considerem cinc corbes de progrés i temps, amb tres períodes: incipient,
desenvolupament i de saturació. Podem valorar el nivell pel nombre de documents nous
descoberts als arxius i per la correcta interpretació documental. En cas de que no sigui
així, es rebaixa el nivell aconseguit amb una línia discontínua. La columna del segle XIX,
és a partir de 1854. Al segle XX, de l’any 1901 al 2000, amb tres espais, un per cada
generació. Al segle XXI, a partir  de l’any 2001.

Al segle XIX el progrés dels coneixements històrics, son considerats com promotors, els
historiadors que hem esmentat: Pi Arimon, Vidal Valenciano i Balari i Jovany. Als segles
XX i XXI, tindrem en compte Antoni Rubió i Lluc, Lluis Comenge, Josep M. Roca i Heras,
Antonio de la Torre i del Cerro, Jordi Rubió i Balaguer, Ramon Gaya i Massot, Manuel
Riera Blanco.
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Per la valoració de la qualitat acceptable de la bibliografia que estudiem, apliquem el
mètode del “Holmesian Procedure i la tecnologia de l’anàlisi ergonòmica”, junt a les
propies conclusions que hem obtingut estudiant els documents originals d’arxiu.
Considerant l’anàlisi inicial i els indicis de no correspondre a la veritat, perquè els nostres
documents directes dels arxius analitzats no ho expressen, per apartar-se de la realitat
històrica per voluntat pròpia o per errades, manipulacions, subjectivitat, esperit de fantasia
o malaltia d’aquells antecessors que els passàren a la història escrita. A l’última fase
del nostre treball establim el sistema de comunicació documental, i en la nostra redacció
transcrivim en un primer apartat: la part del llibre, article o document investigat, que
considerem sospitós, i a continuació exposem els nostres punts amb les consideracions
per demostrar que els fets expressats i analitzats, no corresponen a la veritat històrica.
 Exposem previament si procedeix, un resum esquemàtic de les parts que conté el llibre
o article analitzat que no són del nostre interés, indicant a la pàgina que es troba, per si
interessen al lector.

El nostre actual treball bibliogràfic, correspon al segón volum del llibre “L’Estudi General
d’Arts i Medicina de Barcelona. Segles XV i XVI”, X Premi Oleguer Miró Borràs. Extraiem
dos grups de consideracions de l’anàlisi ergonòmica i progrés, que exposem a
continuació.

1. SEGLE XIX, ANÀLISI ERGONÒMICA I PROGRÉS

L’análisi ergonòmica que s’ha realitzat dels coneixements històrics de L’Estudi General
d’Arts i Medicina de Barcelona, fundat pel rei Martí I el 1401-1402, i la seva evolució en
el temps fins l’any 1565, seguint els tres historiadors analitzats, es demostra que a finals
del segle XIX, la història coneguda era molt minsa i el poc que es sabia era confús, difús
i dispers en suposicions. Segurament no investigaren a l’arxiu reial (ACA), per dificultats
d’accés o tècniques, o per estar els documents importants redactats en llengua llatina i
caligrafia abreujada. El progrés fou poc i ve determinat per:

1-1. Falta del concepte d’Estudi General, encara que DENIFLE en “Die
Universitatem des Mittelalters”, havia publicat el 1885 a Berlin, els punts
que distingien un Estudi General d’un Estudi Particular, però el concepte
no ens arribà fins l’any 1971, amb Rubió i Balaguer.

1-2.  S’ignora la fundació de l’Estudi General pel rei Marti, que es confon
amb la creació de tres càtedres per dos metges i els Consellers de Barce-
lona, i es diu que el Rei les va pendre sota la seva protecció, com a Col·legi
de Medicina, concedint-les’hi privilegis.
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1-3. L’any 1854, Pi i Arimon considerà que el Col·legi de Medicina s’acabava
d’instal·lar a Barcelona; al 1880, Gaietà Vidal sospita que no era cosa
degudament esbrinada; i l’any 1897, Balari no cita cap data de l’Estudi
General d’Arts i Medicina de Barcelona, i quan parla del Col·legi de Medi-
cina, resulta que era el Col·legi de l’Estudi General d’Arts i Medicina.

1-4. Així la història de l’Estudi General d’Art i Medicina de Barcelona, es
deixa de banda i es fa el gran desviament i el gran  desvari, o sia el somni
de valorar, a partir de 1450, amb un privilegi que només és un permis per
construir l’edifici d’un Estudi, i es considera de bon principi, com una
Universitat o una Universitat Literària, uns conceptes del segle XIX,
anacrònics als segles XV i XVI.

1-5. Valorem que són molt bones les consideracions de Balari en les
Dilacions del Consell, respecte a l’afany dels Consellers de Barcelona
d’aconseguir, amb pretensions econòmiques, un Estudi General junt a
unes fires de someres i mules.

2. SEGLES XX i XXI, ANÀLISI ERGONÒMICA I PROGRÉS

Al segle XIX el coneixement, escàs i dispers en suposicions, que ens mostra la història de
l’Estudi General d’Arts i Medicina (actual Universitat de Barcelona ), fundat pel rei MartÍ
I, es produeix un canvi important, a partir de l’any 1904 i en tot el primer terç del segle XX,
per les recerques als fons documentals de l’arxiu reial (ACA), s’inicià el primer progrés en
el saber de la història de l’Estudi General de Barcelona, més pel nombre d’aportacions
de nous documents originals, que per la transcripció, traducció i interpretació, seguida
de la valoració de la concordança i perspectiva històrica dels citats nous documents que
contenen informació dels ensenyaments superiors a Barcelona.

Veurem l’evolució del progrés i temps dels coneixements de la història de l’Estudi Gene-
ral de Barcelona, a partir del segle XIX:

2-1. Continuant les primeres aportacións del segle XIX, al primer terç del
segle XX ( 1901-1933) es produeix un progrès en els coneixements de
l’Estudi General de Barcelona, amb les aportacions succesives, d’Antoni
Rubió i Lluch, Lluis Comenge , Josep M. Roca i Antonio de la Torre, però
produeix una devallada del nivell dels coneixements històrics per la
normalització d’errors i defectes en la interpretació dels documents que
es donàren a conèixer. La feina d’investigació d’arxius és difícil, i és àrdua

Bibliografia d’un estudi general
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la recerca, transcripció, lectura i traducció: diuen que hi ha qui té un “negre”
per la feina de recerca als arxius; i fa cent anys no hi havia procediments
tècnics de xeroscòpies i ordinadors, havia que passar el contingut dels
documents directament a les fitxes que es guardaven lligades, hem d’afegir
el fet de que interessava més interpretar-ho al propi gust, que aquests en
sí mateixos. També hem de valorar que l’organització científica del treball
no s’inicià fins el segle XX, i el concepte modern d’ergonomia no aparegué
a Oxford fins l’any 1960.

Si a l’inici de la recerca dels primers metges investigadors l’any 1905, hem
estimat que el catedràtic de literatura Antoni Rubió i Lluch, aportà les
primers descobriments documentals sobre l’Estudi General de Barcelona.
Ara al final de la primera generació del segle XX (1933), hem de considerar
al primer renovador en el camp del treball de la història de la Universidad
de Barcelona, el seu catedràtic d’Història General Antoni de la Torre, que
redactà en el curs 1926-1927 “ La provisión de cátedras de 1559 a 1596 “,
i l’any 1929, la bàsica “ Reseña histórica y guia descriptiva de la Universi-
dad de Barcelona” .

2-2. La segona generació del segle XX (1934 –1967), a la nostra bibliografia
cronológica, fins ara resulta nul·la, en quant a progrés i aportacions de
nous documents, sols hem de considerar l’aportació de Ramon Gaya Massot
del pergamí de la suspensió de la butlla de Nicolau V, fundant un Estudi
General de tota facultat a Barcelona, a part de l’Estudi General d’Arts i
Medicina del rei Martí. No podem acceptar l’altra aportació d’aquest autor
referent a la suspensió per Ferran II del seu Privilegi de 1488, perquè era
un altre el privilegi suspès per Ferran II a les Corts de Montsó de 1510 i
1512. Es sospita aquest fet a L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barce-
lona, segles XV i XVI  ( pp 59), on es diu que s’accepta per investigar.

Entre els anys 1956 a 1961, la Facultat de Filosofia i Lletres de la U. de B,
proposà a la Càtedra Ciutat de Barcelona, impulsada per l’Ajuntament, la
subvenció i publicació de la història de la Universitat i es plantejà a la
Junta de Facultat, “una tasca permanent i sempre inacabada “, la història
de la Universitat de Barcelona i, el juny de 1961, una comissió plantejà els
camps de treball del primitiu Estudi General de Barcelona, i prenent l’acord
d’encaminar la història a la fase documental dels segle XV i XVI. Per la
mort de Vicens Vives, al gener de 1962, s’encarregà la feina a Antonio de
la Torre, que vivia a Madrid, amb l’ajuda de Jordi Rubió i Balaguer: el primer
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superava els 84 anys, el segon els 75; dos jubilats molt escodrinyadors
d’arxius.

2-3. A la tercera i útima generació del segle XX (1968–2000), el juny de
1971, es publicà el llibre d’Antonio de la Torre, un treball documental de
deu anys de feina, amb el títol “ Documentos para la Historia de la Universitat
de Barcelona I Preliminares (1289-1451). Introducción, notas y comenta-
rios por Jorge Rubió y Balaguer, Barcelona 1971” . A la recerca documen-
tal dels arxius de Barcelona (Catedral, diocesà i Històric de Protocols)
col·laboraren: Josep Madurell, Carme Batlle, Josep Ma. Cabestany, Amadeo
Soberanes i mai faltà l’assistencia de Joan Bernades. A la  presentació
del llibre no hi pogué assistir el professor Dr. de la Torre, i la va fer el
coautor Jordi Rubió i Balaguer.

Del llibre dels documents per la Història de la Universitat de Barcelona
compren dels anys 1289 al 1451, s’anuncià una segona part, però fins ara
no s’ha publicat. El mateix any 1971 el Dr. Josep Danón Bretos ( “Notas
Médicas en los libros del Estudio General de Barcelona siglos XV i XVI” ),
considera que l’Estudi General de Barcelona no té abundant bibliografia:
“Su Historia está todavia por escribir debe seguirse a través de
desperdigados datos que aparecen entre los trabajos que tratan  de la
medicina catalana de la época” . Els anys 2000 i 2001, anys del sis-cents
aniversari de la fundació, es publicaren dos treballs commemoratius, però
les condicions continuaren com les expressà el Dr. Danón.

2-4. En temps de  la  primera generació del segle XXI: Si bé a la Revista
Gimbernat des de l’any 1990 s’inicià una línia de treball sobre
ensenyaments universitaris i col·legis a Catalunya, a part l’any 2006, es
presentà un treball titulat “Anàlisi ergonòmica de la Història d’un Estudi
General d’Arts i Medicina (1401-1565)”, que fou premiat amb al X premi
Oleguer Mirò Borràs i l’any següent el 2007, publicat a la sèrie PAHCS a
Manresa, a la diada de Sant Lluc, titulat :“L’Estudi General d’Arts i Medici-
na de Barcelona (Segles XV i XVI)” , amb la curiositat de que l’autor és un
metge jubilat que ha superat els 81 anys, la mateixa edat que els
predecessors Antoni de la Torre i Jordi Rubió, també és un jubilat
escodrinyador i potser entremaliat, doncs passats tres anys segueix amb
la tasca i aporta novetats de l’Estudi General de Barcelona fundat pel rei
Martí, en els primers anys de la Universitat de Barcelona. Té altres similituts
amb Lluis Comenge, que aplicà el seu mètode de treball (anàlisi crítica
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documentada), en una Història de la Medicina que estava per fer i que
preparà una tesis doctoral 25 anys després de fer cursos i examen de grau
de doctor. De tal posibilitat es perderen els drets de fer-ho a l’any 1985 (
R. D nº 185 de 23-01/1985), doncs pel reial decret s’establí, es tenien que
pagar nous drets i fer nous cursos, ja aprovats feia 15 i 30 anys. El llibre
citat, és l’unic que actualment segueix una linía continua des de 1401 a
1565, i és l’únic escrit amb català normalitzat, amb punts que les noves
investigacions faran esmenar.

3. BIBLIOGRAFIA DESVALORADA

Exposarem a continuació una sèrie reduïda de conceptes que trobem a les bibliografies
estudiades i que desvien o confonen la veritat històrica:

3-1. La primera dificultat va ésser distingir la varietat de noms que es
donaven a l’Estudi  fundat pel rei Martí I a Barcelona, sobre això és necessari
normalitzar i utilitzar el concepte d’Estudi General d’Arts i Medicina, titol
que expressa l’essència de la institució d’ensenyament superior i ser el
nom que dóna el fundador, però si ens parlen d’un Estudi de Medicina,
sense el concepte d’Estudi General, hem de pensar i valorar que es tracta
d’un Estudi de Medicina espuri o bord, contrari a les Constitucions de
Catalunya.

3-2. Per la mateixa dificultat interessa aplicar el concepte i paraules d’Estudi
General pel caràcter diferencial amb els Estudis Particulars, sobre tot els
d’ensenyament superior (Escoles Majors), als que no era prohibit oir i
ensenyar les Arts liberals per l’Interdicte de Lleida, de Jaume II. Rubió i
Balaguer ho complica quan ens diu “ unas serian oficiales si se me permi-
te el anacronismo y otras particulares “ ( Documentos... pp 35, pp. 15 i pp.
38), i amb anacronismes embrolla una classificació clara: Estudi General
deu ésser establert per mandat del Papa, o l’Emperador, o el Rei. Oficial
equival a que emana del govern en el concepte actual, però als segles XV
i XVI, els gremis a Barcelona eren els oficis i la persona que  l’exercia podia
ser l’oficial,  per tan el concepte d’oficial no es deu utilitzar a Barcelona
per anacrònic i confus.

3.3. L’Estudi General fundat pel rei Marti era una institucio laica al establir-
se de la què el Canceller General únic, havia de ser un metge amb el grau
de Mestre d’Arts, i nominació, autoritat i delegació del Rei. Hem valorat
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dos casos en els que es considera establerta la Universitat Laica de Bar-
celona al carrer d’en Ripoll, quan aquest era un Estudi Particular del Consell
de Cent. L’Estudi General habitava la torre de la banda de montanya del
Portal de la Boqueria.

3-4. L’essència de l’Estudi General era ésser establert per mandat del
Papa o l’ Emperador, o el Rei ( vid.: Alfons X de Castella, Partidas), concedint-
los els privilegis als membres de la Institució i el privilegi de poder concedir
el canceller els graus acadèmics que tenien valor Urbi et orbi,  o sia a Roma
i tot el món. Considerem que aquest privilegi urbi et orbi  no  podia donar-
lo el rei Martí, que s’havia de limitar amb efectes sols a tots els seus
regnes. Ara es pot dir, i s’ha dit, que per falta de la Butlla del Papa, l’Estudi
fundat pel rei Martí a Barcelona, no era un Estudi General, però no donen
raons. No creiem que el Sant Pare pogués fundar un Estudi General en un
regne, sense el consentiment del Rei. I el Rei podia fundar un Estudi
General al seu propi regne sense el consentiment del Papa, el que no
podia concedir eren els privilegis papals urbi et orbi.

3-5. També es diu “era universitat amb sol dos facultats. però no era un
Estudi general amb totes les facultats” . Aqui sembla que es digui que no
era un Estudi General,  per no tenir totes les facultats inclosa la Teologia.
I la universitat de l’Estudi del rei Martí, era “Estudi General” quan tenia
una sola facultat, i l’anomenaven: “Studium generale artis auxiliaris et
egregia  medicine”. Amb més raó ho era perquè, tenia la facultat d’Arts , i
amb els privilegis reials i el permis del Papa Benet XIII des de juliol de 1402,
del què s’ha decobert la còpia notarial.

3-6. A la documentacio original consultada de l’any 1450, referent a la
sol·licitud del Consell de Barcelona d’un Estudi General de tota facultat,
mai es refereixen a una universitat i al privilegi del rei Alfons, concedit a
Nàpols el 03-09-1450, per tres vegades parlen d’Estudi General, i el Rei no
parla per res de fundar una universitat: ni en el concepte d’institució
d’ensenyament superior, ni en el concepte d’una universitat de totes les
persones que la constituien. Són els historiadors dels segles XIX i XX els
que, sense demanar permís per l’anacronisme, consideren la fundació de
la Universitat Literària de Barcelona l’any 1450 i a més, s’inventen una
dicotomia al considerar per una part, la creació de l’Estudi General de
Medicina de Barcelona (obliden consignar les Arts liberals) per l’altra part,
el privilegi de fundació de la universitat i Estudi General de Barcelona de
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1450 de tota facultat. Quan el rei Alfons només concedí permís per erigir
l’edifici d’un Estudi General i regir-lo amb els privilegis “tot seguit que sigui
creat”; i la fundació de l’Estudi General fou per la butlla del Papa Nicolau
V, que al poc temps la suspengué. El cas és que la fundació de l’Estudi
General d’Arts i Medicina de Barcelona no fou un sol privilegi, sinó una
sèrie de privilegis i edictes, característica peculiar que no es senyalà fins
l’any 2007.

3-7. Albert Pujol (+ 1843), rector interí de la universitat de Barcelona, a
l’acte inaugural de 18-10-1837, cita dades històriques sobre l’Estudi Ge-
neral i parla de la “... conversion en universidad del rei Alfonso V”.
Possiblement és la primera vegada de l’error que transforma l’Estudi Ge-
neral en Universitat Literària com a institució diferent, quan era el mateix:
però al segle XV i XVI, Universitat Literària resulta un concepte anacrònic.

3-8. Creiem que l’actual  Universitat de Barcelona té el seu origen i evolució
en els privilegis i edictes del rei Martí, completats amb els de Ferran II i la
renovació del privilegi d’insaculació dels càrrecs de l’Estudi General d’Arts
i Medicina per Carles I, que portava el prestigi d’ésser l’Emperador,
equivalent a una Butlla Papal. També ho donen a entendre les “Ordinacions
per la Reforma i perpetua fundació de la universitat de l’Estudi General de
22 de setembre de 1559  (AHCB,  Llibre de Ordinacions  IV-18, anys  1559
a 1564), en les disposicions transcrites al llibre de l’Estudi General d’Arts
i Medicina de Barcelona  (M. Riera, pp 159 a 161). No és creíble, s’ha
d’investigar més.

3-9. El privilegi especial de 14-01-1488, concedit per Ferran II a petició
d’uns capítols de demanda presentats per l’Estudi General d’Arts i Medi-
cina de Barcelona, és causa de confusions. El privilegi fou concedit als
“Cancellary et universitati Studium artistarum et medicore civitate nostre
Barchinone”, o sia als que havien sol·licitat el privilegi, “ al canceller i
tots els de l’Estudi dels artistes i metges de la ciutat nostra de Barcelo-
na” .  Per confusió es diu que el privilegi especial es concedí als consellers
i prohoms de la ciutat de Barcelona (ACA Reg.3551 anys 1490-1491  F.
8v-10 ). El març de 1491, els consellers de Barcelona protestaren davant
del Rei per la concessió del privilegi a l’Estudi General d’Arts i Medicina
de Barcelona, donant per vigent la butlla de Nicolau V, una butlla suspesa
i no renovada.
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3-10. Amb el temps es  produiren canvis en la concessió del privilegi de
1488: l’any 1488 es dóna al canceller i a tots els de l’Estudi ; al 1533 per
manipulació dels arxivers, el privilegi es concedí als artistes i metges de
Barcelona; finalment l’any 1922, Josep M. Roca i Heras ens diu que el
privilegi es concedí al col·legi de metges de la ciutat de Barcelona,
manipulació greu, inacceptable ja que adapta el document original al seu
discurs. A més de metge dermatòleg i historiador, era un polític activista
social i sindicalista, fundador del Sindicat de Metges de Catalunya; veu el
Col·legi en funcions corporatives, que era el seu interés, quan era el Col·legi
de l’Estudi General que el regia. La lectura dels seus treballs donen la
impressió que l’afecció històrica de l’autor era complementària per hono-
rar les seves activitats socials, polítiques i sindicals.

Hi ha moltes més consideracions com aquestes a les bibliografies dels
autors predecessors, que tenim en estudi.

4. ALMA MATER

S’ha exposat que Gaietà Vidal Valenciano a la “Reseña històrica de la Universitat Litera-
ria de Barcelona” (pp. 67 a 100), l’any 1880, descriví amb tot detall el nou edifici monu-
mental de la Universitat de Barcelona, projectat per Elies de Rogent, en virtut d’una Reial
Ordre de gener de 1862, colocant-se amb gran solemnitat la primera de les seves pedres
el primer d’octubre de l’any següent, 1863.

L’edifici que ens descriu Gaietà Vidal està buit d’estudiants, doncs per penúria de l’erari
és poc el que li falta per considerar-se acabat, però encara tardarà dos anys en inaugu-
rar-se. Inicia la descripció valorant la decoració de la Universitat en rendir tribut d’admiració
als que han contribuït al progrés de les ciències, especialment els nascuts en aquestes
terres. Passejà per passadissos i escales, galeries i patis, descrivint les dependències
de la Universitat que troba: vestíbul, sala de doctors, Paraninf, museus de les diferents
ciències, biblioteca provincial, Escola Industrial, direcció, arxiu i secretaria, saló dels
exercicis d’oposicions, saló de Rectors, saló de lectura,  sala de manuscrits, etc..

Junt a les dependències es descriuen grans làpides destinades a rebre inscripcions
commemoratives d’esdeveniments d’importància de la història de la Universitat (pp.73);
després ens descriu tres fornícules interpolades a les finestres on hi han col·locades
belles estàtues que reprodueixen a Ramon Lull, Alfonso X, Lluís Vives, Sant Isidoro de
Sevilla i Averroes (pp. 73 i 74); ens parla de disposicions donades per la pintura de les
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parets representant els productes dels dos hemisferis i representacions al·legòriques
de les ciències (pp 75); menciona quadres al·legòrics on, en fons blau i en lletres d’or,
van escrits els noms  de 39 personatges que a través dels segles han estat genis de la
Humanitat (pp.98 i 99). A la part inferior del Paraninf hi ha un fris format per orles de
medallons destinats als retrats de les veritables eminències nacionals, i es citen 45
noms, quedant espais per altres personatges que es jutgin mereixedors de semblant
distinció, en el transcurs del temps (pp 99). En les arcuacions que es divisen a la línia de
finestres coronades d’acadèmics víctors, es llegeixen  els noms de 41 personatges variats,
començant per Jorge Manrique i acabant per Goya, i encara diu “queda espacio para
otros tantos” (pp.99 i 100). En total es citen pel record honorífic a 130 personatges.

Però per nosaltres té interés, de la “Reseña Historica ...(pp 93)”  de Gaietà Vidal Valen-
ciano, és el record  honorífic que transcrivim :

“Allà en el fondo del estrado que ocupan los escaños en que anualmente se sienta el
Cuerpo docente, al dar comienzo las tareas acadèmicas, distínguese magestuoso dosel
de mármol y alabastro construido, con oro i con colores realzado, debajo del qual se
cobija la efigie del Jefe de la Nación, haciendo con aquel armonioso juego las elegantes
càtedras que a derecha é izquierda se levantan junto al muro, como el dosel, embelleci-
das por labores prolijas, sobriamente policromadas. Sobre el dosel , en sendos medallo-
nes , campean las efigies del Rey de Aragón, Alfonso V, que con el X de Castilla comparte
el nombre de Sábio, aquel que en  Torre Octavia concedió a los Concelleres de Barcelo-
na, privilegio para el establecimiento del Estudio general; del Emperador invicto, que
dueño un dia de dos mundos, quiso morir en Yuste como austero cenovita, al cual fue
devida la aprovación de las primeras Ordinacions porque se gobernara aquel Estudio; y
en medio de ambos el de la segunda Isabel que con haver pasado des de la cuna el
calvario de su expatriación, una senda cubierta de espinas y abrojos, derramò a manos
llenas sus bondades, y en cuyo reinado, fecundo en gravisimos acontecimientos, levantose
este suntuoso edificio albergue dignísimo de las ciencias i las letras”.

Coneixem l’edifici de la Universitat de Barcelona només per exàmens, pero “La Vanguar-
dia” del dimecres 28-03-2008, donà la noticia de l’obertura de la Conferència de Prima-
vera de l’European University Association, reunits a la Universitat de Barcelona. La notícia
s’acompanya de la foto inaugural amb el rector de la Universitat de Barcelona i el president
de la Generalitat, encapçalats amb els medallons històrics que acabem de transcriure
de Gaietà Vidal Valenciano. A la fotografia, el record històric de cada medalló forma un
conjunt sobre un marc rectangular, que assenyala una data concreta d’un any determinat.
El medalló central de la reina Isabel II, té la data esta tapada per una espècie de floóo,
ha de correspondre a l’any 1859, per la R.O de 29 d’agost, per la que s’encarregaren els
plànols a l’arquitecte Elies de Rogent; o bé a l’any 1862, per la R. O. de 22 d’octubre
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que foren els plànols definitivament aprovats; o l’any 1863 quan també el 22 d’octubre
es colocava la primera de les pedres. Més interés històric tenen les dates dels dos Reis:

- A l’esquerra del medalló de la reina, el del  rei Alfons, amb la de l’any
1450 ha de correspondre al 3 de setembre, quan el rei concedí el privilegi
als consellers de Barcelona poder erigir quan els sembli convenient... alli
on prefereixin ..., l’edifici d’un Estudi General de tota facultat a Barcelona,
i tot seguit sigui fundat , els lectors, doctors i estudiants gaudeixin els
privilegis concedits als altres estudis dels nostres regnes. El 30-09-1450 el
papa Nicolau V, concedi la butlla de fundació, però a menys de dos mesos,
el 19 de novembre la suspengué. Pel motiu que fos, la construcció de
l’Estudi General de tota facultat de Barcelona, no s’inicià fins l’any 1536 i
no es pogué inaugurar, inacabat, fins a l’octubre de 1559. Nosaltres no
comprenen com a Barcelona la història pot considerar l’antiguitat d’una
Universitat sense haver sigut construida ni inaugurada(?). L’any 2000, es
considerà el 550 aniversari, a partir de l’any 1450.

- A la dreta, la data de 1536 s’assenyala sota el medalló amb l’efigie de
Carles I d’Espanya i V emperador d’Alemanya. Gaietà Vidal ens diu que
correspont, “alcanzada la venia del Soberano”, a la colocació de la prime-
ra pedra. Però tenim uns antecedents i referències d’arxius: el 03-10-
1533 el mateix Carles I ratifica, a les Corts de Montsó, uns privilegis de
Ferran II a l‘Estudi General de Barcelona, fundat pel rei Martí. Passats 57
dies del mateix any 1533, es proposà a Barcelona de nou la fundació d’un
Estudi General de tota facultat i el 10-08-1536 el Consell de Cent acorda
aixecar l’edifici de l’Estudi General de tota facultat de Barcelona, a l’extrem
de la Rambla al costat del portal de Sant Sever. Com el permís concedit
per Alfons el Magnànim al Consell era a perpetuitat ens costa creure la
vènia de l’Emperador, fins trobar-la a arxius.

Així al segle XXI, actualment, l’Estudi General de Barcelona amb dues facultats, fundat a
iniciativa pròpia pel Rei Marti I, encara es considera per tots, com un Col·legi de Medicina
fundat “en una época anterior a la Universitat de Barcelona entre la baixa edat mitjana
i la modernitat (1401-1402)” .

Ens costa creure pels anteriors antecedents, i sobre tot, quan trobem documents que
diuen :

“ que aquests Col·legi s’integrà dintre de la universitat de l’Estudi General
de Barcelona, del que era patrona la ciutat “transmetent-li tots els privilegis
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concedits” (AHCB Llibre de ordinacions  IV-18, anys 1549-1564, foli: 63v a
64v, capítol de graus). També M Riera ( L’Estudi General... pp 159 a 162)

Aquesta cita d’arxiu correspon a les “Primeras ordinaciones por las que se governava
aquel Estudi “ a partir de 1559 que ens cita més amunt l‘historiador i novel·lista Gaietà
Vidal.

Nosaltres per les investigacions, hem començat a creure que l’actual Universitat de
Barcelona fou fundada pel Rei Martí I, encara que la seva efígie no figuri en cap lloc
d’honor de la Universitat, ni es donés el seu nom a cap de les vuit o deu noves universitats
fundades en els últims anys. Preguntaren a la sessió del Congrés si es sabia d’algun
centre docent universitari que tingués la presència del record honorífic del rei Martí: la
Dra. Carmona ens digué que sí,  a l’Acadèmia de Farmàcia, però després de breu pausa,
afegí que l’Acadèmia no era la universitat. Que sigui així és lògic en tots els sentits i és
una prova demostrativa que als segles XIX i XX, no es coneixia bé la història de la Universitat
de Barcelona.

Acabem la comunicació amb recordança que estem complint els cinquanta aniversari
dels inicis de la moderna ergonomia a la Universitat de Oxford, a estímul del Dr. Murrell.
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REFERÈNCIES A L’HOSPITAL DE VILAFRANCA TROBADES

A L’ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA

DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS  ALS SEGLES XVII I XVIII

VERA GRANADOS, Àlvar
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Aquest treball és part del resultat d’una recerca duta a terme en els llibres
sagramentals (baptismes, matrimonis i òbits) de l’Arxiu Parroquial de Sta. Maria de
Vilafranca del Penedès, que estudia els aspectes sanitaris de la vila durant els segles
XVII i XVIII. Documentem l’existència d’un hospital, les persones que estaven al seu
càrrec (hospitalers, majordoms, monjos) i el perfil de les persones que eren assistides i
que hi morien.

Paraules clau: Hospital de Vilafranca, Arxius parroquials, Medicina, segles XVII i XVIII.

RESUMEN: El presente trabajo es parte del resultado de la búsqueda llevada a cabo en
los libros sacramentales (bautizos, matrimonios y defunciones) del Archivo Parroquial de
Santa María de Vilafranca del Penedès, que estudia los aspectos sanitarios de la villa
durante los siglos XVII y XVIII. Documentamos la existencia de un hospital, las personas
que lo cuidaban (hospitaleros, mayordomos, monjes) y el perfil de las personas que eran
asistidas y que morían en él.

Palabras clave: Hospital de Vilafranca, Arxivos parroquials, Medicina, siglos XVII i XVIII.

*

INTRODUCCIÓ

Els arxius parroquials s’han mostrat una font important de dades sanitàries durant els
segles de l’època moderna.

El present article mostra una part dels resultats obtinguts en la recerca dels llibres
sagramentals que es conserven a la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès
(baptismes, matrimonis i òbits) dels segles XVII i XVIII.
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Àlvar Vera Granados

En total s’han revisat 16 llibres de baptismes amb 26.832 partides, 6 llibres de matrimonis
amb 5.235 partides, i 15 llibres d’òbits amb 18.175 partides.

Entre els diversos aspectes sanitaris estudiats, centrarem l’atenció en la presència d’un
hospital a la vila documentat durant els segles XVII i XVIII i en les persones que van ser
ateses i que hi van morir, així com també en el personal que estava a càrrec d’aquesta
institució.

1. HOSPITAL DE LA VILA

L’hospital de Vilafranca, el trobem mencionat amb freqüència, durant els segles XVII i
XVIII, en les partides d’òbits d’aquelles persones que hi morien estant ingressats, i de
vegades també en partides de baptismes i de matrimonis. La grafia emprada en les
diferents partides és variada: hospital, spital, espital, hespital, ospital, Sant hospital,
hospital de la vila i en alguna ocasió hospital de Sant Pere.

De les 18.175 defuncions revisades (partides d’òbits) en el període 1601-1800, 1.556 es
produeixen a l’hospital. La gent moria majoritàriament a casa (91,4%) i sols una minoria
a l’hospital (8,6%). D’aquests 1.556 òbits de l’hospital del període 1601-1800, 568 són
del segle XVII (36,6%) i 988 del XVIII (63,4%).

Proporcionalment es produeixen més morts hospitalàries en el segle XVII (9,5%) que en el
XVIII (8,1), sent la mitjana de tot el període 1601-1800, de 8,6%. Les persones que eren
portades a l’hospital ja mortes les hem desestimat a l’hora de fer aquest estudi. Una de les
funcions de l’hospital era la de pagar la sepultura de les persones mortes sense recursos.

GRÀFIC 1. Morts hospitalàries i no hospitalàries als segles XVII i XVIII
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L’11 de gener de 1691 està inscrit en una partida d’òbits:”...Jacinto Crexell Pages lo
qual mori repentinament sens poder rebre ningun sagrament; i per esser molt Pobre
fonch aportat al espital de la present vila per a que lo espital lo fes enterrar conforme
acostument enterrarse los Pobres que moren en dit espital; y ab aqueixa conformintat
fonch enterrat ab assistencia de tota la Rt. Comunitat y fonch enterrat en lo vas de St.
Antoni per esser confrare...” ).

TAULA 1.  Relació de la mort hospitalària i la domiciliària en els diferents períodes

2. DIFUNTS DE L’HOSPITAL

Les partides d’òbits de les persones que morien a l’hospital ens proporcionen informació
referent al sexe, edat, procedència i ofici o professió del difunt. Amb aquestes dades
tenim un apropament al tipus de persones que eren ateses.

2.1. Sexe

Dels 1.556 morts a l’hospital en el període 1601-1800, 504 (32,4%) són del sexe femení
i 1.052 (67,6%) del masculí.

Al segle XVII, 171 (30,1%) són del sexe femení i 397 (69,9%) del masculí.

Al segle XVIII, 333 (33,7%) són del sexe femení i 655 (66,3%) del masculí.

Es produeixen més morts hospitalàries del sexe masculí, que dobla les del femení.
Aquest fet es pot explicar per la major presència a la vila de soldats i peregrins.
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TAULA 2.  Relació entre el sexe i la mort hospitalària en els diferents períodes

2.2. Edat

L’edat de les 1.556 persones que moren a l’hospital en el període 1601-1800 correspon
majoritàriament a adults o “cossos”, amb 1.495 (96,1%) sobre els infants o “albats” que
són 61 (3,9%). Cal tenir en compte que no s’ha conservat el registre de les morts d’infants
del període 1601-1674, i per tant no han estat comptabilitzades.

Hi ha un predomini molt superior dels adults (96,1%) sobre els infants (3,9%). Al segle
XVII, 559 (98,4%) són adults i 9 (1,6%) infants. Al segle XVIII, 936 (94,7%) són adults i 52
(5,3%) infants.

Si observem la distribució d’infants que moren a l’hospital per segles, al XVII (1,6%) és
molt inferior que al XVIII (5,3%) degut a que només es quantifiquen les registrades durant
el període 1675-1700.

Del total de 61 infants que moren a l’hospital, 29 (47,5%) són nens abandonats o fills
il·legítims (“fills de la ventura”, “fills cuins parents ignoramus”, “fill del hospital” o “fills
de pares incògnits”), dels quals 6 (20,7%) són del segle XVII i 23 (79,3%) del XVIII.

TAULA 3. Relació entre l’edat i la mort hospitalària en els diferents períodes

(*): període 1675-1700.
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2.3. Procedència

El lloc de procedència de cadascun dels 1.556 òbits de l’hospital és molt variat; 887
(57%) són vilafranquins i 669 (43%) són d’altres poblacions del Principat (el grup més
nombrós), d’Espanya o d’altres nacionalitats europees.

Casualment aquesta proporció es manté igual al segle XVII amb 324 (57%) vilafranquins
i 244 (43%) forasters, i al XVIII amb 563 (57%) vilafranquins i 425 (43%) forasters.

Aquest gran nombre de forasters que moren a l’hospital es deu a la presència important
de militars i civils d’altres poblacions que arriben a Vilafranca en aquesta època.

Dels 568 òbits de l’hospital del segle XVII, 324 (57%) són vilafranquins i 244 (43%)
forasters, entre els que podríem citar : 18 de “nacio Frances”, 12 de “nacio Flamench”,
4 de “nacio o Regne de Espanya”, 3 de “nacio Napolita”, 3 de “nacio o Regne Valencia”,
2 de “nacio Genoves”, 2 de “nacio o Regne de Portugal”, 2 “estranger”, 1 de “nacio
Milanes”, 1 de “nacio Besca”, 1 de “nacio Alemanya”, 1 de “nacio Judesca”, 1 de
“Irlanda”, 1 de “nacio de Castella”, 1 de “nacio Aragones”, 1 de la “Ciutat de Polonia”,
1 de “Patania de Venecia” i d’altres ciutats i viles del Principat.

Dels 988 òbits de l’hospital del segle XVIII, 563 (57%) són vilafranquins, i 425 (43%)
d’altres procedències, entre les que citarem: 17 de “nacio Francessa”, 4 de “Portugal”,
4 de “Liege, Flandes”, 4 de “Alemanya”, 2 de “Andorra”, 2 de “Irlanda”, 2 “se ignora
patria”, 1 del “Regne de Valencia”, 1 de la “Ciutat de Novara”, 1 de “nacio Holandesa”,
1 de “Roma”, 1 del “Palatinat del Rin”, 1 de “nacio Genoves”, 1 dels “Estats Papals”, 1
de “Herzenehim, Suavia”, 1 de “Raschrio, Bolonia”, 1 de “Rittiman”, 8 del “Regiment de
Guardias Españolas”, 6 del “Regiment de Lusitania”, 5 del “Regiment de Guardias
Valonas”, 5 del “Regiment de Sagunto”, 3 del “Regiment de Flandes”, 3 del “Regiment
de Numancia”, 2 del “Regiment de Limburg”, 2 del “Regiment de Dragons de Almansa”,
2 del “Regiment de Cavallería de Farnesio”, 1 del “Regiment de De Puy”, 1 del “Regiment
de Dragons de la Mort”, 1 del “Regiment dels Suissos”, 1 del “Regiment de Oltonia”, 1
del “Regiment de Galicia”, 1 del “Regiment de Merida”, 1 del “Regiment de Santiago”, 1
del “Regiment de Infanteria de Barcelona”, 1 del “Regiment de Cavalleria Algarbe», i
d’altres viles i ciutats.
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TAULA 4.  Relació entre la procedència del difunt i la mort hospitalària en els diferents períodes

2.4. Ofici o professió

S’ha estudiat l’ofici de  les persones que morien a l’hospital. Del total de 1.556 òbits,
hem desestimat els infants (61) i les dones (482) de les què excepcionalment es feia
constar l’ofici. Ens queden 1.013 homes; 388 són del segle XVII (38,3%) i 625 del  XVIII
(62%).

Les professions d’aquests 1.013 homes que moren a l’hospital es distribueixen de la
següent manera: 333 són pagesos (32,9%), 181 militars (17,9%), 184 menestrals (18,2%),
entre els darrers es troben els diferents artesans de la vila (ferrers, corders, serradors,
ataconadors, sabaters, espardenyers, fusters, teixidors, sastres, traginers, paraires,
rajolers, cantarers, blanquers, picapedrers, mestres de cases...), i 315 (31,1%) són de
professió desconeguda.

Dels 388 homes del segle XVII, 142 (36,6%) són pagesos, 31 (8%) militars, 87 (22,4%)
d’altres oficis i 128 (34%) d’oficis desconeguts.

Dels 625 homes del segle XVIII, 191 (30,6%) són pagesos, 150 (24%) militars, 97 (15,5%)
d’altres oficis i 187 (29,9%) d’oficis desconeguts.

S’aprecia una diferència clara de la mortalitat hospitalària dels militars que són molt
més nombroses al segle XVIII, amb el 24%, que al XVII, amb el 8%.

A 73 partides d’òbits de l’hospital es desconeix el nom i cognom del difunt. Representen
el 4,7%. En aquests casos es troba inscrit “mori un home”, “mori un pobre”, o “incognit”.
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TAULA 5.  Relació entre l’ofici o professió del difunt i la mort hospitalària en els diferents períodes

3. PERSONAL A CÀRREC DE L’HOSPITAL

Són persones que feien tasques assistencials o administratives. Els documentem en
baptismes en què es bateja un familiar o fan de padrins, de vegades d’un infant
abandonat (“fill del spital”, “filla de pares incognits”, “filla de la ventura deixada al
hospital”). També en matrimonis de familiars i de vegades  fent de testimonis d’amics, i
en òbits de familiars o propis.

3.1. Hospitalers

S’han documentat 13 hospitalers dels quals 9 són del segle XVII i 4 del  XVIII. A continuació
fem un seguiment de cada un dels hospitalers des del més al menys documentat:
 
Jaume Oller (+ 1750)
Documentat 4 anys entre 1713 i 1750. Casat amb Maria Àngela Oller. Han estat documentats
els òbits de dos fills albats, el de la seva muller (+1727) i el seu propi (+1750). Citat l’any
1713 com “ospitaler”, i el dia de la seva defunció com “hospitaler i corder”.

“Blasi Burchs”, “Blase Burts”, “Blai Bru”
Documentat 3 anys entre 1615 i 1619. L’any 1615, Blase Burts, hospitaler, és testimoni
en el casament de Juan De La Coma, pagès francès. L’any 1616, Blai Bru hospitaler, i la
muller Paula, bategen el seu fill Barthomeu Juan Blai. L’any 1619, Blasi Burchs “spitaler”,
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és padrí de la filla d’un paraire nascuda a l’hospital. Paula Bru, “hospitalera”, és padrina
d’un nen “fill del espital” (1618).

“Juan De La Porta”, “Joan Laporta”, “Joan Porta”
Documentat 3 anys entre 1608 i 1622. Membre de la 2ª generació de la nissaga “De La Porta”.
Fill de “Bernat de la Porta habitants vui en lo espital de vila franca de panades”. Casat amb
Catarina. Citat com “Joan de la Porta frances” l’any 1608 en què es casa amb la filla d’un
francès. L’any 1609, “Joan Laporta, spitaler”, bateja un fill del qui és padrí Antoni Monserrat,
appotecari. L’any 1622, “Joan Porta ospitaler”, i Caterina, bategen la filla Coloma Tecla.
 
Pere Gonsales
Documentat 3 anys entre 1781 i 1784. L’any 1781 se cita en l’òbit de Francisca Gonsales,
filla albada de dos anys. L’any 1783 és padrí d’una “filla de pares incognits”; en la
mateixa partida es fa referència a Eularia Durich, llevadora. L’any 1784 és testimoni en
el casament d’un pagès.

Francesc Palau
Documentat 2 anys entre 1643 i 1684. Està casat amb Margarida Palau. L’any 1643
apareix citat com “spitale” en el bateig del seu fill Matheo Miquel Angel, i l’any 1684 com
“espitaler”, en l’òbit de la seva muller.

Christofol Ballester
Documentat l’any 1627. Citat com “major Dom del  hospital”, és padrí d’un nen “cuins
parents ignoramus”.

Pau Barnadell (+1780)
Documentat el dia del seu òbit. Citat com “pages i hospitaler”, mor als 45 anys.

Bernat de la Porta
Hospitaler documentat l’any 1608. Membre de la primera generació de la nissaga “de la
Porta” de nacionalitat francesa. Pare de Joan de la Porta, hospitaler. Està citat en el
matrimoni del seu fill Joan amb la filla d’un francès.

Bertran de la Porta
Està documentat l’any del seu casament (1609), i apareix citat com hospitaler del “lloch
de demus bisbat de Agen regne de frança”.

Benet Ferrer
Documentat l’any 1628. Citat com “major Dom del hospital”, és padrí d’una “filla de la
ventura” deixada a l’hospital.
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Joan Gallart
Documentat en l’òbit del 17 d’agost de 1620 de “Gallarda spitalera muller de Gallart
spitaler”, i en el del casament del dia 8 de setembre de 1620: “foren sposats jua gallart
porter real uni spitaler del spital dela pnt Vila ab monserrada codorniu viuda...”

Joseph Pasqual (+1710)
Documentat l’any del seu òbit. Citat “pages i ospitaler”.

Joan Xanta
Documentat l’any 1611. Citat com “hespitaler”. Casat amb Catherina, bategen un fill.  
Paula Bru i la Gallarda, hospitaleres, són les mullers de Blai Bru i Joan Gallart, hospitalers.
En aquest període trobem que les dones casades adopten el cognom i de vegades l’ofici
dels seus marits.

Registrem quatre hospitalers amb un altre ofici: dos són pagesos, un és corder i un altre
porter reial.

TAULA 6.  Hospitalers dels segles XVII i XVIII per ordre decreixent d’anys documentats

* : hospitalers membres de nissaga
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Tots els hospitalers documentats exercien a Vilafranca del Penedès. Tot i no tenir una
formació especialitzada, els hospitalers es consideren sanitaris pel fet de tenir cura de
les persones més desvalgudes i malaltes. Formen el grup de sanitaris menys nombrós
dels que s’han documentat a la vila en aquest període.

En els dos segles s’han documentat a Vilafranca 451 sanitaris, dels quals tenim 13
hospitalers, 18 llevadores, 20 manescals, 96 apotecaris, 123 doctors en medicina i 181
cirurgians.

GRÀFIC 2 : Percentatges de sanitaris documentats 1601-1800

No tots exercien a Vilafranca; 141 sanitaris els hem documentats casualment participant
en alguna cerimònia religiosa de baptisme o de casament, però  tenien el seu exercici
professional en altres viles o ciutats.

Nissaga «de la Porta»
En el període estudiat, 1601-1800,  hem documentat una sola nissaga de la qual formen
part tres hospitalers.

S’estén entre 1608 i 1622. Documentada 5 anys. Formada per tres hospitalers de dos
generacions. Nissaga originària de França amb exercici a Vilafranca.

1ª generació: Bernat de la Porta
2ª generació: Joan de la Porta i Bertran de la Porta
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3.2. Altres sanitaris relacionats amb l’hospital

A banda dels hospitalers, documentem altres sanitaris de la vila que també participaven
en les tasques hospitalàries d’una o altra manera.
L’any 1612, registrem que Miquel Vives, cirurgià, és “administrador del St. Hospital”.
L’any 1627, Christofol Ballester, apotecari, és “major Dom del hospital”.
L’any 1676, Pere Juan Pagès, apotecari és “majordo del hospital”.
L’any 1784, Jaume Faura, apotecari, és “apotecari del hospital”.
L’any 1743 mor Catherina Mateu, vídua, “enfermera del hospital”.

3.3. Religiosos relacionats amb l’hospital

L’any 1777 documentem que els religiosos caputxins (orde inspirada en les regles dels
franciscans) cuiden de l’hospital de la vila. També trobem una referència a l’església de
Sant Pere de l’Hospital.

El 5 de febrer de 1777, “...mori Joan Carbonell Pagès natural de St. Pere de Ribas, ÿ
domiciliat en la present Parròquia de Santa Maria de Vilafranca de Penedès de edad
sexanta vuit añs, fill de Pere Carbonell, ÿ de Marianna conjuges, rebe los sagraments de
Penitencia, ÿ extremauncio, que li ministraren los Religiosos Caputxins, que cuidan del
Hospital de dita Vila, ÿ de eucaristia, qui li ministra lo Rt. Vicari Perpetuo, sens aver fet
testament, ...Nota, que los malals del Hospital de dita Parroquia lo Parroco los administra
lo Viatich, ÿ los Religiosos caputxins los sagraments de Penitencia, ÿ extremaunció, ÿ los
asistexen a la mort”. (O-14, foli 2 r.).

L’1 de març de 1777, “Nota que los que moren al Hospital de la present Vila, si son
pobres que no tingan bens lo Hospital satisfá la sepultura â toch de Hospital, ÿ dona â
tots los Preberes, que assisteixen quatre diners de distribucio per funcio, esto es quatre
diners per la Professo de acompanÿar lo cadaver ala Iglesia; ÿ quatred diners de distribució
â tots los que assisteixen al ofici de cos present, y al Parroco sinch sous de drets
Parroquials”. (O-14, foli 4 a.).

El 22 de maig de 1777, “Nota que los cadavers de las forasterias va lo Parroco, ô altre
sacerdot de llicencia sua ab creu alta ala casa del defunt, per acompanÿar lo cadaver,
resant, per lo cami los Psalms corresponents, ÿ la comt. lo va â encontrar ô ala Iglesia de
Nostra Sra. de Monserrat, ô de St. Pere del Hospital, segons lo Paratge de aont es, ho
abita lo defunt, ÿ per lo treball de anar a la casa se doná al Parroco sinch sous sia albat
sie cos”. (O-14, foli 6 r.).
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4. CONCLUSIONS

Els arxius parroquials de Santa Maria de Vilafranca del Penedès són una font important
de dades sanitàries dels segles XVII i XVIII.

Documentem regularment l’existència d’un hospital a Vilafranca del Penedès al llarg
dels segles XVII i XVIII. En algunes partides hi trobem inscrit Hospital de Sant Pere.

L’estudi de les persones que eren ateses i que morien a l’hospital ens proporciona un
acostament a la realitat social de Vilafranca  d’aquella època. Des del punt de vista
sanitari era una societat ben estructurada.

Aquest hospital restava a càrrec dels “hospitalers”, sanitaris amb una funció sovint
polifacètica, des de la cura dels malalts a les feines a l’hort. També hem documentat en
dues ocasions les “hospitaleres”, mullers dels “hospitalers”, que devien desenvolupar
tasques assistencials com els seus marits.

En relació als sanitaris documentats (451), els hospitalers són el grup més reduït amb 13
membres (3%), seguit de les llevadores (4%), els manescals (5%), els apotecaris (21%),
els doctors en medicina (27%) i els cirurgians (40%).

Documentem l’any 1777 que una orde religiosa està a càrrec de l’hospital (...”los
Religiosos Caputxins que cuidan del Hospital de dita Vila...”). Aquest mateix any trobem
una referència a l’església de Sant Pere de l’Hospital.

Documentem, en poques ocasions, que altres sanitaris (llevadores, cirurgians, apotecaris)
estan relacionats amb l’hospital; alguns són administradors o majordoms.
Coneixem alguns aspectes de les persones que eren assistides i que morien en aquesta
institució hospitalària:

· Predomini dels adults (95%) sobre els infants (5% ).

· Quasi la meitat dels infants que moren a l’hospital (47%) són nens
abandonats o fills il·legítims (fills del hospital, fills de la ventura, fills de
pares desconeguts, fills cuins parents ignoramus).

· Predomini del sexe masculí (68%) sobre el femení (32%), probablement
pel major nombre de soldats i peregrins presents a la vila.
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· Assistència a gran nombre de forasters del Principat (43%), d’Espanya i
d’altres països europeus, degut a la presència important de militars i civils
que arriben a Vilafranca  en aquesta època.

· Altres són de professió desconeguda, 315 (31%), fet que ens indica que
eren persones desconegudes a la vila (peregrins i forasters).

· Els oficis de les persones assistides són: pagesos (33%), seguits dels
militars (18%), més nombrosos en el segle XVIII (24%) que en el XVII (8%) i,
per últim, la resta de menestrals en el seu conjunt (18,2%), ferrers,
serradors,  ataconadors, sabaters, fusters, teixidors, paraires, blanquers,
etc.  Predominen les classes socials més pobres.

· A 73 òbits de l’hospital (5%) es desconeix fins i tot el nom i cognom del
difunt (trobem inscrit “morí un home”, “morí un pobre” o “incognit”).
Probablement es tractava de persones moribundes que eren acollides a
l’hospital i que morien sense ser identificades.

A l’època estudiada la gent que tenia medis moria  a casa (91,4%), atesa per  cirurgians
o  doctors en medicina. Els parts també eren atesos a casa per llevadores  o , de vegades,
per cirurgians.

Únicament una minoria de la població (8,6%), la més pobre i desfavorida, moria a l’hospital.
Són més freqüents en el segle XVII (9,5%) que en el XVIII (8,1%).

 Aquest 8.6% de població més necessitada i sense recursos, la formen els pobres, els
soldats, els peregrins, els refugiats que fugen de les guerres i els nens abandonats.

Una de les funcions de l’hospital era la de pagar l’enterrament de les persones mortes
sense recursos, els “trobats morts” (aquestes  persones no han estat comptabilitzades).
Poden concloure que l’hospital de Vilafranca del Penedès a l’època estudiada era una
institució molt activa, que feia les funcions d’asil i d’hospitalitat, i tenia cura dels peregrins,
els pobres i els malalts.

Assistia les classes socials més dèbils i desprotegides, i els refugiats i afectats per les
guerres, les males collites i les epidèmies.
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Porta d’entrada de l’Hospital del Sant Esperit de Vilafranca.
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TRANSCRIPCIÓ D’UNES AUTÒPSIES DE 1803

CALBET I CAMARASA, JOSEP M.

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Oferim el text d’una autòpsia realitzada a Barcelona el 1803 pels professors del
Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

Paraules clau:  Autòpsia Barcelona 1803. Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

RESUMEN: Ofrecemos el texto de una autopsia realizada en Barcelona por los profeso-
res del Real Colegio de Cirugía.

Palabras clave:  Autopsia Barcelona 1803. Real Colegio de Cirugía de Barcelona

*

Al tombant del segle XVIII-XIX i al sopluig del Reial Col·legi de Cirurgia ja eren relativament
freqüents, a Barcelona, les pràctiques d’autòpsies, ja fos amb finalitat simplement clíni-
ca o per ordre judicial. Tot i així no sembla que s’hagin conservat gaires exemples del
protocol seguit, ni encara menys del text d’algunes d’elles. És per aquesta raó que
suposem pot tenir un cert interès la lectura del text d’unes autòpsies fetes a Barcelona
el 29 d’octubre de 1803, a dos cadàvers, que van ser supervisades pels mestres del Reial
Col·legi de Cirurgia. Tot fa pensar que la intenció de la recerca en les autòpsies practicades
seria el de determinar si la patologia de què van ser portadors, i que els va causar la mort,
podia ser d’una malaltia contagiosa o no. Curiosament els mestres del Reial Col·legi de
Cirurgia no es pronuncien sobre aquesta qüestió i es limiten a fer una simple descripció
macroscòpica del què van percebre en els cadàvers, sense adoptar cap criteri sobre la
causa de la mort ni de si en vida podien haver estat transmissors d’alguna malaltia.
També desconeixem el responsable directe de fer les autòpsies que hauria pogut ser un
cirurgià o potser algun estudiant.

Les autòpsies va ser realitzades per ordre del president de la Diputació de Sanitat,
Marquès de Vallesantoro.
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Josep M. Calbet i  Camarasa

TRANSCRIPCIÓ LITERAL

Excmo Sr.

Los Médicos y Cirujanos comisionados por V. Exca para presenciar la inspección de los

cadáveres del Capitán Holandés muerto en casa Don Juan Bautista Cabañes y el de

Vicente Navarro, Marinero del Bergantín Prueba nos hemos conferido cerca el Lazareto

de esta ciudad a este efecto y hemos observado lo siguiente:

Cadáver del Capitán Holandés

La superficie externa estaba cubierta de dilatados cardenales, ó manchas amoratadas

especialmente en la parte posterior y con la sola compresión que ha sufrido la cara al

tiempo de aserrar el cráneo se ha eschimizado la cara o puesto amoratada. Abierto el

abdomen se ha presentado el epiplon marchito y como macerado y la superficie exterior

de los intestinos de color morado y abiertos se obserbava que su cara interna era negra.

El ventrículo en la superficie externa amarillento y la interna lívida. El hígado amarillo en

la superficie externa y en lo interior verdoso según los cortes, que se les ha dado. La

vegiga de la hiel llena de bilis negra.

Aserrado el cráneo se ha visto la parte exterior del cerebro algo más roja de lo regular o

algo lleno de sangre sus vasos. El cerebelo más lleno ahún que el cerebro.

Cadáver de Vicente Navarro

La superficie exterior de su cuerpo estaba menos amoratada que la del Capitán Holan-

dés. Abierto el abdomen se veía el epiplon marchitado y muy consumido. El estómago e

intestinos, particularmente los delgados estaban algo amoratados en la superficie ex-

terna y la interna de color lívido lleno de venas varicosas. El Hígado más prominente de

lo regular; su superficie convexa entre amarillo y amoratado y en lo interior presentaba

en los cortes un color verdi-negro y estaba más hinchado de lo regular. La vegiga de la

hiel contenia poca bilis, pero negra.

Lo que no se expresa en esta relación sobre las demás partes del cuerpo no tenía nada

de irregular.

Barcelona 29 de octubre de 1803

A las siete y media de la noche habiendo empezado la disección a las quatro de la tarde.
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Signatures: Luís Prats, Vicente Grasset, Benito Pujol, Francisco Colom, Francisco Salvá,

Vicente Mitjavila, Narciso Rosés, Antonio San-German, Buenaventura Vila, Bernardo Ribes,

Lorenzo Grasset y Rafael Steva.

Ilmo Sr Marqués de Vallesantoro, Presidente de la Diputación de Sanidad.

*

Aquest document es troba l’Arxiu Històric de Barcelona, Lligall Sanitat, Sèrie V-13.

Transcripció d’unes autòpsies de 1803
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Gimbernat, 2010 (**), 54, 59-65

‘DIARIO DE BARCELONA’, ANY 1835.
NOTES MÈDIQUES

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: Es transcriu el comentari que s’exposa en una carta al Sr. Editor del “Diario de

Barcelona”, de 20 de juliol de 1835, sobre la situació el primer terç del segle XIX entre les

distincions de les ciències i el contrast que presenten  la formació als Col·legis i l’exercici

dels profesionals de la Medicina, amb la varietat i catàleg de les seves denominacions i

funcions, els possibles perjudicis que aquesta situació ocasionava, particularment al

món rural, degut a la ignorància i a l’abús de no complir les lleis que no concedien

l’exercici professional a totes les parts de la Medicina.

Paraules clau: Distincions a les ciències. Catàleg de denominacions sanitàries i noms. L’exercici de la Medicina i els

seus perjudicis.

RESUMEN: Se transcribe el comentario que se expone en una carta al Sr. Editor del

“Diario de Barcelona”, de 20 de julio de 1835 , sobre la situación en el primer tercio del

siglo XIX entre las distinciones de las ciencias y el contraste que presentan la formación

en los Colegios y el ejercicio de los profesionales de la Medicina, con la variedad y

catálogo de sus denominaciones y funciones, los posibles perjuicios que esta situación

ocasionaba, particularmente en el mundo rural, debido a la ignorancia y el abuso de no

cumplir las leyes que no concedian el ejercicio profesional en todas las partes de la

Medicina .

Palabras clave: Distinciones a las ciencias. Catálogo de denominaciones sanitarias y nombres.  El ejercicio de la

Medicina y sus perjuicios.

*

El “Diario de Barcelona” , a la secció “Noticias particulares de Barcelona”, del dia 20 de

juliol de 1835, a les pàgines 1.603 a 1.606, la nota mèdica és una carta a l’Editor signada

amb la lletra “S” on, amb esperit crític, s’exposen aspectes i situacions de les diferentes

branques de la Medicina o Ciències de la Salut, com es diu ara, tant en l’aspecte rural

com en l’urbà. Aquest document l’ignoravem i no el buscavem, però fa uns anys, anant a
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Manuel Riera Blanco

l’Arxiu de la Corona d’Aragó per recercar documents referits a metges, el secretari de

l’Arxiu ens donà la fotocòpia documental, fou una troballa casual, doncs buscava altres

notícies al “Diario de Barcelona”.

A continuació transcribim la nota mèdica en qüestió:

“Señor editor de mi mayor aprecio. Cuando se pretendió dar lustre á las ciencias ,

cuando se intentó que sus profesores fueran respetados i condecorados con distincio-

nes las mas relevantes, con cruces, medallas, prerogativas, fueros, encomiendas, gra-

dos de nobleza, nuevos y brillantes uniformes, etc., parece que por otra parte ha habido

cosas que no pegan, ó mejor y con mas decoro, que han mancillado á la vista de los

sabios y del mismo pueblo todas aquellas consideraciones que exigen de sí los condeco-

rados y las distinciones que se les concedieron.

Vaya de cuento lo que pasa en realidad.

¿V. sabe, Sr. Editor, el catálogo de los nombres con que fueron conocidos en España

desde últimos del pasado siglo los que deben curarnos i no matarnos?. Seguramente

que no; pues se los diré yo a V. si me acuerdan según van continuados en varias Cédulas,

Reales órdenes, reglamentos, ordenanazas, etc., de cuya metamórfosis no puedo creer

que tenga noticias en toda su extensión ni uno solo de los doscientos sesenta y cuatro

abogados que componen su respectivo colegio en esta ciudad.

Unos pues deben ser conocidos con el nombre de Médicos puros, otros de cirujanos

romancistas; estos de cirujanos latinos; aquellos de cirujanos de práctica.

No faltan a centenares que salieron en nuestros dias de los colegios de Madrid, Cádiz,

Barcelona, Burgos, Santiago, y Málaga que se denominan Físicos, Sangradores, Ciruja-

no-Médicos, Médicos-Cirujanos, Cirujano-sangradores, Dentistas, etc. ¿Ha visto V. ma-

yor confusión en el mundo que pisamos?.

Toda esta gente ha poblado y en algunos puntos ha plagado ya toda la tierra clásica de

Espanya, y la que no lo és estando en el caso que ni V. ni yo, podamos ni sepamos elegir

el que mas nos convenga en nuestros mayores apuros, y en los de nuestra familia.

Si Sr. Editor, yo pierdo los sesos para poder distinguir tanto claseo, porque veo al ciruja-

no-sangrador ó romancista, por ejemplo con un baston de mando como si fuera un

togado, y las gentes le apellidan Doctor, asi como á los Farmacéuticos que visitan en

nuestras casas y con un tono que sorprende resuelven los mas profundos arcanos

hipocráticos y galénicos, y esto impunemente a la vista de una corporacion respetable.
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No para aqui la cosa. Se observa en ciertas ciudades y en algunos pueblos que en las

tiendas de barberia del Cirujano-Médico y del Médico Cirujano se visita a los enfermos,

se afeita, se corta el pelo a cuantos se presentan ejerciendo esta poco decorosa opera-

ción aquellos mismos profesores, distraiéndose de la aplicación y del Estudio con tal

mecanismo, contra cuyo abuso nada han podido las leyes promulgadas en la baja y alta

Cataluña; de modo que entre médicos, entre cirujanos y entre barberos parece que en

ciertos pueblos no existe ya línea alguna de demarcación; ó sea una señal exterior de

distinción legal y verdadera.

“Vaya; si viera V. (me decia un buen amigo) el nublado de discipulos cirujanos-

sangradores  que cubre el suelo del Colegio de S. Cárlos de Madrid , otra cosa diria V. de

lo que pasa en el de Barcelona; á pesar que a V. y á mi no nos dejan el paso libre al

atravesar el pátio del Hospital general de esta ciudad”

Yo bien sé que la carrera está pronto concluida, porque cada uno de los que forman

aquel nublado estudia tres años en los colegios, y no mas, debiendo saber antes leer

bien, las cuatro reglas de aritmética, y la gramática castellana; que depositan luego dos

mil reales para los exámenes, y que no obstante que la ley no les concede el ejercicio de

todas las partes de la medicina, con la falta de previsión y de orden, permite que algunas

veces hagan cuanto les parezca y ejercen: todo lo que les viene a la mano; porque la

sencillez y la ignorancia de algunos pueblos, les confunden con los profesores de nota,

siendo victimas sus vecinos en muchas ocasiones de unos que se exceden de sus

facultades y no deberian ser conocidos en la sociedad literaria.

Se sorprendiera V. seguramente si supiera a fondo como manejan el opio, el sublimado

corrosivo, el tártaro emético, el Le Roy y otros remedios heróicos y no podemos decir sino

que el cielo vela á favor de los que caen en sus manos, siendo un milagro como en

algunos pueblos no haya mayor número de: homicidios, infanticidios etc. resultantes de

tanto desorden é impericia.

¡ Ah  pobre humanidad: ¡ Ah mi buen amigo !, cuántos, cuentecillos  y anecdotas no daria

a V. y a ese pueblo que se cree tan sabio e ilustrado, aplaudiendo las mas de las veces:

lo misterioso, lo ridiculo, lo extravagante y aun lo mas barbaro.

Desengañémonos, mientras que en los establecimientos cientificos ó de enseñanza en

España no entren menos caudales en sus arcas y no salga mayor número de profesores

instruidos lo segun reclama el estado de las luces, con otras cosas que por ahora pasa-

mos en silencio y dejamos para mejor tiempo, no podemos adelantar el paso en ningun

ramo.

‘Diario de Barcelona’, any 1835. Notes mèdiques



62 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs.59-65, ISSN: 0213-0718

Es de esperar que el Excmo. Sr. D. Pedro Castelló, á quien debe Cataluña un nuevo

lustre, atenderà a estos desórdenes y á otros muchos que se notan, sobre todo en su

pais natal, y que la direccion de estudios de la cual es S.E. otro de sus vocales en los

ramos de Medicina, cirujía, i farmacia, pondra un dique á tantas desgracias, añadiendo

con los señores redactores del boletin de Medicina las siguientes palabras dignas de su

acreditado celo:

“Este nombramiento (de dicho Excmo. Sr.) debe haber llamado mucho la atencion no

solo de los facultativos, sino de cuantos toman interés por su suerte , tanto en lo que

puede influir en que se remedie el estado deplorable en que se halla la profesion , como

en lo que puede influir en que cese  ó se haga aun mas encarnizada la guerra producida

por el reglamento dado en tiempos de Calomarde entre un gran número de profesores

de todas clases y la Junta de Medicina y otros pocos profesores que se han constituido

a todo trance campeones del tal reglamento. = S.”.

Fins aqui és la transcripció de la carta a l’Editor del “Diario de Barcelona”. Intentarem

donar una breu raó d’alguns conceptes:

1- A la varietat de noms que s’exposen en relació a la medicina, creiem

que encara podriem afegir-ne uns quants més .

2- Aquesta varietat no només hi era en la professió médica. També trobem

diversitat de noms en la professió militar segons els graus que ostentaven

i presumien; es citen: coronels que poden ser coronels graduats, que són

comandants de batalló, altres que només eren coronels graduats, o bé

simplement coronels; també hi han tinents i capitans il·limitats i altres que

son tinents i capitans i els que són oficials reformats. En un període de dos

anys un pagés ascendia a capità i tot seguit a coronel, que després passa

a coronel graduat i unes vegades és comandant de batalló i altres

comandant d’infanteria. Des de l’any 1808, el motiu era la “guerrilla” i les

Juntes Polítiques.

3- L’autor de la carta atribueix les causes del catàleg de noms i

circumstàncies que exposa ”desde últimos del pasado siglo los que de-

ben curarnos i no matarnos”; a últims del segle XVIII, s’aconseguí unificar

administrativament metges i cirurgians, però aquesta unió no durà ni un

any, doncs els Médicos puros  aconseguiren separar-los una vegada més.

Manuel Riera Blanco
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4- Creiem  que la separació entre metges i cirurgians hem de buscar-la al

segle XIV: a la primera meitat s’expulsà als cirugians de la Universitat de

Paris, i a finals de segle, al 1395, de la de Montpellier, quedant els cirurgians

en funcions manuals entre els barbers. La carta ens diu que, a certs pobles

de l’alta i baixa Catalunya, no existia cap línia de demarcació de les

distincions i funcions intelectuals i manuals entre metges i cirurgians. En

realitat, al no existir en aquests pobles Médicos puros, exercien només

cirurgians.

5- L’autor de la carta considera “la carrera está pronto concluida...tres

años en los colegios, y no mas”.  A Catalunya, per les Corts de Vilafranca i

Cervera de l’any 1359 i de Montsó l’any 1365, amb tres anys d’Estudis de

Medicina en un Estudi General i un any de pràctiques, podien examinar-se

del grau de batxiller. Posteriorment, una pragmàtica donada a Madrid per

Felip II l’any 1563, establia quatre anys acadèmics d’Estudis i després,

amb dos anys de pràctiques al costat d’un metge, es podia presentar al

Protometge per examinar-se i obtenir la carta del mateix grau per poder

curar. Però com és lògic les disposicions de Madrid no tenien cap efecte a

la Corona d’Aragó, a on Felip II, el del Escorial, era Felip el primer. Al 1721

a la Universitat de Cervera seguien, d’acord amb les antigues constitucions,

amb els tres anys del grau de  batxiller i un de pràctiques, fins que pel fill de

Luis Curiel, foren adaptats els seus estatuts i privilegis als de la Universitat

de Salamanca. Encara l’any 1771, fent quatre cursos en tres anys d’estudis

de medicina a València, podien passar de batxillers a graduar-se

directament de doctors a Tolosa de França, sense fer-hi cursos acadèmics

ni cap examen i al preu de vuitanta lliures del país, que valoraven més que

el saber adquirit en altres Universitats.

6-  Ens cita la carta, el “Ecmo Sr. D. Pedro Castelló a quien debe Cataluña

un nuevo lustre “. Ha de ser Pere Castelló i Ginestà (1771–1850), natural

de Guissona, nebot del metge Agustí Ginestà. Estudià Pere Castelló, Filosofia

a la Universitat de Cervera i Cirurgia al Col·legi de Barcelona. D’aqui sortí

i ingressà a la Sanitat Militar, acreditant-se com a cirurgià del Regiment

d’Alcàntara i al 1799, obtingué el càrrec de catedràtic substitut del Col·legi

de Barcelona, per passar a Madrid (1801), com cirurgià de la reial familia i

catedràtic substitut del Col·legi de Sant Carles, on havia obtingut el títol de

metge. Durant la guerra napoleònica era a Madrid i, sense fer cas a les

ofertes del general Murat, fugí disfressat de la Cort i es refugià a Mallorca,

on hi havia pau. L’any 1814 tornà a Madrid i recuperà els càrrecs i pel seu

‘Diario de Barcelona’, any 1835. Notes mèdiques
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esperit lliberal, per un decret de 18 de març de 1824, els perdé de nou, junt

amb els companys del claustre del Col·legi de Sant Carles. Poc després

Ferran VII sofrí un fort atac de gota visceral, amb perill de mort, i demanà

l’assistència del Dr. Castelló, metge i cirurgià, que encertà el tractament,

motiu pel què adquirí creixent favor a la Cort, rebent el títol nobiliari de

Marqués de la Salud . Procurà el progrés i l’avenç de les ciències mèdiques

i redactà la “Memoria sobre el arreglo de las ciencias de curar” (any 1826),

que per decret de 1827, es logrà la unificació de les dues branques de la

medicina: la medicina propiament dita i la cirurgia que, des del segle XIV ,

havien estat separades.

Veiem la citada unificació dels metges i cirurgians i el seu fracàs, que hem

citat, a finals del segle XVIII, i aquesta unió aconseguida pel decret de

1827, com un mateix procès, en virtut dels efectes sociològics que porten

les noves idees i els nous invents. Estudiats aquests processos l’any 1937,

es veié que tan una nova idea com un nou invent, el temps necessari

perquè els efectes socials resultin evidents és aproximadament de trenta

anys. La vida d’una nova idea té tres estadis successius: periode incipient,

periode de desenvolupament i periode de saturació, i que es pot repre-

sentar gràficament per una corba amb el nom de Corba de Progrés i Temps.

7 –Es cita també a Francisco Tadeo de Calomarde ( 1773-1842 ), que

nasqué a Villel (Terol), fill d’uns humils pagesos als que ajudava en les

feines agrícoles. Veient la capacitat que tenia per l’estudi, l’enviaren a

estudiar Lleis a Saragossa, i l’any 1824 arribà a Secretari del Despatx de

Gràcia i Justícia, i el 10 de setembre 1827, en plena revolta del Malcontents,

els apostòlics aconseguiren la seva destitució en el càrrec, però la destitució

fou tan breu que tot seguit el rehabilitaren en el càrrec, i més tard també el

destituí la Reina regent, poc abans de la mort de Ferran VII (1833). Autor

de la frase “manos blancas no ofenden”, hagué d’exiliar-se a Tolosa, on

mori el 26 de maig de 1842. Cal dir que no fou mai carlista. No tenim

referències del reglament citat del que era autor Calomarde i que es

presentà com la causa dels enfrontaments entre els professionals de la

salut.

La carta a l’Editor és de l’any 1835, dos anys després de la mort de Ferran VII, regnant

Isabel II, essent Reina regent la seva mare Maria Cristina. Nou anys després de la “Me-

moria” de 1826 i el Reial Decret de 1827, en que  Ferran VII unifica els metges i cirurgians

en una mateixa unitat administrativa i funcional, però la nova idea  hauria de seguir en un

Manuel Riera Blanco
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nou període de desenvolupament, sortint els estudiants dels Col·legis amb les mateixes

varietats de funcions, fins que amb el pas del temps i el progrés, la varietat de funcions

entre metges i cirurgians es normalitzés, per la desaparició del tal catàleg de metges,

cirurgians, sangradors, ets., sinó no s’explica la carta crítica documentada en vàries

cédules, reials ordres, reglaments, ordenances, etc.

Aprofitant l’avinentesa d’aquest Congrés d’Història de la Medicina Catalana, presentem

aquest treball que potser interessi a la secció de Medicina Rural de Catalunya i també

per si en futurs estudis, se li dóna millor perspectiva històrica.

BIBLIOGRAFIA

1- “DIARIO DE BARCELONA”, any 1835, “Noticies particulars“ : Carta a l’Editor signada amb la lletra “S”, pàgines

1602 a 1605.
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Gimbernat, 2010 (**), 54, 67-72

PERSONAL SANITARI A LA PROVÍNCIA DE GIRONA EL 1851

AUSÍN i HERVELLA, Josep L.
CALBET i CAMARASA, Josep M.
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’ofereix la llista dels càrrecs professionals de la medicina i cirurgia que exercien

a la província de Girona el 1851.

Paraules clau:

RESUMEN: Se ofrece la lista de los cargos profesionales de la medicina y cirugía que

ejercían el 1851 en la provincia de Gerona

Palabras clave:

*

Per l’estudi del personal sanitari assistencial a la província de Girona el 1851 es pot

consultar  l’Arxiu de la Diputació de Girona, on hi ha una relació que suposem completa,

dels professionals que hi exercien (V. Caixa 4364, llibre “1851”). Es tracta d’un document

manuscrit on consten els noms i cognoms dels metges i cirurgians, lloc de naixement,

títol i any d’obtenció del mateix, amb l’edat i el poble on exercia. En certa manera

podríem dir que es una Guia Mèdica.

l cal recordar que a aquell any ja s’havia unificat el títol de metge i cirurgià en una sola

persona. Només hi hauria una sola professió: el metge-cirurgià. Però durant molts anys

van exercir encara aquells que havien obtingut el títol abans de la unificació. Des dels

primers temps la medicina i la cirurgia van ser dues professions diferenciades que tenien

unes funcions també divergents. I en cadascuna d’elles hi havien diverses categories de

professionals.

Així tenim entre els metges: Doctor en medicina, llicenciat en medicina, i metge.
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Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet i Camarasa

I entre els cirurgians: Doctor en cirurgia, llicenciat en cirurgia mèdica, cirurgià de primera

i de segona (que eren els cirurgians romancistes) i els de tercera classe. I per últim els

sagnadors, assimilables als cirurgians de tercera classe.  Pels cirurgians de primera i

segona classe es van arbitrar uns estudis en dos cursos i així podien ascendir a ser

metge-cirurgià.

Després de la unificació dels títols apareixerien els Doctors i llicenciats en medicina i

cirurgia, o simplement metge-cirurgià. Fet aquest preàmbul veiem com estaven distribuïts,

el 1851, els professionals de medicina a la província de Girona:

Aiguaviva (Gironès): Un doctor en medicina i cirurgià i un metge 2

Albanyà (Baix Emp.): Un cirurgià de tercera classe 1

Amer (Selva): Un metge cirurgià i un cirurgià 2

Anglès (Selva): Un llicenciat en med. i cirurgia 1

Armentera, (l’Alt Emp.) Un metge-cirurgià i un cirurgià 2

Banyoles (Pla de l’Estany) Dos doctors en med. i cir., un llicenciat en

medicina i cirurgia, un cirurgià romancista

i un cir. de tercera classe 5

Bàscara (Alt Emp.): Un metge-cirurgià i un cir. de 3ª classe 2

Beget (Garrotxa): Un cirurgià 1

Begur (Baix Emp.) Un Dr. en med. i cir. un llic. en medicina i

un cirurgià de tercera classe 3

Bellcaire d’Emp. (Baix Emp.): Dos cirurgians 2

Besalú (Garrotxa): Un lli. en med i cir., un llic. en med. i un cir. 3

Bescanó (Gironès) Un Dr. med i cir. i un cirurgià 2

Bisbal d’Emp., la (Baix Emp): 2 Drs. med. i cir, 4 llic. en med., 2 llic. en

cirurgià mèdica i un cirurgià de

tercera classe 9

Biure d’Emp. (Alt Emp.): Un cirurgia de 3ª classe i 1 cir. sagnador 2

Blanes (Selva): 2 llic. en med. i cir., 2 llic. en med. i

1 cir. de 3ª classe 5

Bordils (Gironès): 2 llic. en med. i cir. i 1 llic. en med. 3

Borrassà (Alt Emp.): 2 llic. en med. i 2 llic en cir. mèdica 4

Breda (i S. Salvador) (Selva): 1 metge-cir. i 1 cir. de 2ª classe 2

Cabanes (Alt Emp.): 1 cirurgià 1
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Caçà de la Selva (Gironès): 1 Dr. med i cir. 1 llic en med. i cir.

2 llic. en med. i 1 cirurgià 5

Cadaqués (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir. 2 llic. en cir. mèdica 3

Caldes de Malavella (Selva): 1 llic. en med. i cir. 1 cirurgia i

1 cirurgià de tercera classe 3

Calonge (Baix Emp.): 1 Dr. med. i cir. i 1 cir. de 2ª classe 2

Camallera (Saus, Alt Emp.): 1 llic. medicina i 1 cir. 3ª classe 2

Campmany (Alt Emp.): 1 cirurgià 1

Camprodon (Ripollès): 1 metge-cir, 1 llic. medicina i 1 cirurgià 3

Canet d’Adri (Gironès): 1 cir. de 3ª classe 1

Capsec (Garrotxa): 1 metge-cirurgià 1

Castell d’Aro (Baix Emp.): 1 Dr. med-cir., 1 metge-cir, i 1 cirurgià 3

Castelló d’Emp. (Alt Emp): 1 llic. en med i cir, 2 llic. medicina, 1 metge

i 1 cirurgià 5

Cellera de Ter (Selva): 1 cirurgià sagnador 1

Cervià de Ter (Gironès): 1 llic. medicina, 1 llic. cir., i 1 cir. 3ª classe 3

Cistella (Alt Emp.): 1 cir. romancista 1

Colomers (Baix Emp.): 1 cir. de 2ª classe i 1 cir. de 3ª classe 2

Corçà (Baix Emp.): 2 llic med. i cir., 1 llic. med., i 1 llic. cirurgia 4

Cornellà de Terri (Pla de l’Estany): 2 metge-cir., i 1 cir. 3ª classe 3

Crespià (Pla de l’Estany): 1 cir. de 3ª classe 1

Darnius (Alt Emp.): 1 metge i i 1 cir. de 3ª classe 2

Escala, l’ (Alt Emp.): 3 Drs. en med. i cir.                                                          3

Espolla (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1

Figueres (Alt Emp.): 5 Drs. med i cir., 3 llic. en med. i cir., 2 llic. en

medicina, 1 metge, 3 cirurgians, 1 cir. de 2ª classe,

3 cir. 3ª classe 18

Fornells de la Selva (Gironès): 2 llic. en med. i cir. 2

Fortià (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1

Garrigàs (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir., 1 cir. de 3ª classe 2

Garriguella (Alt Emp.): 3 metges-cirurgians, 1 cir. 2ª i 2 cir. 3ª classe 6

Ger (Cerdanya): 1 Dr. med. i cir. 1

Girona: 6 Drs. med. i cir., 9 llic. med. i cir., 2 llic. med.,

1 Dr. Cir. mèdica, 1 metge, 1 lli. cir. mèdica.,

1 cir., 1 cir. de 2ª classe i 1 de 3ª 23

Personal sanitari a la província de Girona el 1851
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Gombrèn (Ripollès): 1 cir. sagnador 1

Hostalric (Selva): 1 metge, i 2 cirurgians 3

Jonquera, la (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir., 1 llic. en cir. mèdica i

1 llicenciat en medicina 3

Llagostera (Gironès): 3 llicenciats en med. i cirurgia 3

Llançà (Alt Emp.): 1 Dr. med. cir., 1 llic. en med. i cir, i

1 cir. de 3ª classe 3

Lledó d’Emp. (Alt Emp.): 1 metge-cirurgià i 1 metge 2

Llers (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic. med. i cir.,

1 llic. en med.i 2 cir. de 3ª classe 5

Llívia (Cerdanya): 1 metge i 1 cirurgià 2

Lloret de Mar (Selva): 2 metges-cirurgians, 1 metge i 1 cir. 2ª classe 4

Maçanet de Cabrenys (Alt Emp.): 2 llic. med. i cir. i 1 cirurgià 3

Maçanet de la Selva (Selva): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic. en cirurgia 2

Madremanya (Gironès): 1 llic. en med. i 1 llic en cir. mèdica 2

Mieres (Garrotxa): 1 llic. en med. i 1 cir. de 3ª classe 2

Mollet d’Emp. (Alt Emp.): 1 metge i 1 cirurgià 2

Montagut de Fluvià (Garrotxa): 1 cirurgià 1

Olot (Garrotxa): 3 Drs. med. i cir., 4 llic. en med.,

1 llic. cir. mèdica, 3 cirurgians,

1 cir. romancista i 1 cir. sagnador 13

Palamós (Baix Emp.): 2 Drs. med. i cir., 1 Dr. medicina,

1 llic en med.i cir., 3 metges-ciru.,

2 metges i 1 cirurgià 10

Palau-sator (Baix Emp.): 1 cirurgià 1

Palau-saverdera (Alt Emp.): 2 cirurgians romancistes 2

Pals (Baix Emp.): 1 Dr. medicina, 1 llic. en med. i cir.,

1 llic en cir. mèdica i 1 cirurgià 4

Pera, la (Baix Emp.): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic. en cir. mèdica 2

Peralada (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 2 llic. med. i cir. i 1 cir. 3ª classe 4

Peratallada (Baix Emp.): 1 llic. med. i cir. 1

Planes d’Hostoles, les (Garrotxa):  1 cir. romancista 1

Pont de Molins (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir. 1 llic. med. i cir., i 1 cirurgià 3

Port de la Selva (Alt Emp.): 1 metge-cir., 1 metge i 1 cir. de 3ª classe 3

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet i Camarasa
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Presses, les (Garrotxa): 1 metge cirurgià 1

Puigcerdà (Cerdanya): 1 llic. med. i cir., 1 llic. en med. i 1 cir. de 1ª classe 3

Ribes de Freser (Ripollès): 1 cir. sagnador 1

Riudarenes (Selva): 1 cir. de 3ª classe 1

Roses (Alt Emp.): 2 llic. en med. i cir., 1 llic. en med.,

2 llic. en cirurgia mèdica i 2 cirurgians

de 3ª classe 7

Ripoll (Ripollès): 2 Drs. en med. i cir, i 1 cirurgià 3

Rupià (Baix Emp.): 1 Dr. en medicina i 1 cirurgià sagnador 2

Sant Esteve d’En Bas (Garrotxa) : 2 llic. en med. i cir., 1 cirurgià i

1 cirurgià de 3 ª classe 4

2 Drs. en med. i cir., 1 Dr. cir. mèdica,

1 llic. en medicina i cirurgia i

1 llicenciat en medicina 5

Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa): 1 llic. en med. i cir., i 2 cirurgians 3

Sant Gregori (Gironès): 1 cir. de 3ª classe 1

Sant Hilari Sacalm (Selva): 2 metges cirurgians 2

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): 1 llic. en medicina i 1 cirurgià 2

Sant Jordi Desvalls (Gironès): 1 llic. en med. i cir. 1

Sant Llorenç de la Muga (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 cir. 2ª classe i

1 cirurgià de 3ª classe 3

Sant Miquel de Fluvià (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1

Sant Pere Pescador (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic en med., i

1 cir. de 3ª classe 3

Sant Sadurní de l’Heura (Baix Emp.): 1 Dr. en med. i cir. 1

Santa Coloma de Farnés (Selva): 1 Dr. medicina, 2 metges cirurgians,

1 cirurgià de primera classe i 1 cir. de 3ª classe 5

Santa Cristina d’Aro (Baix Emp.): 1 cirurgià 1

Santa Pau (Garrotxa): 1 Dr. med. i cir. i 1 cirurgià romancista 2

Sarrià de Ter (Gironès). 1 cirurgià de 3ª classe                                                      1

Selva de Mar, la (Alt Emp.): 1 metge cirurgià 1

Tossa de Mar (Selva): 1 llic. en med. i cir., i 1 cirurgià 2

Terrades (Alt Emp.): 1 llic. en med. i 1 cirurgià de 3ª classe 2

Personal sanitari a la província de Girona el 1851
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Tortellà (Garrotxa): 1 llic. en med. i cir., i 1 llic. en cirurgia 2

Torroella de Montgrí (Baix Emp.): 4 metges cirurgians, 2 metges,

1 cir. de 2ª classe i 1 cirurgià de 3ª classe 8

Ullastret (Baix Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1

Ultramort (Baix Emp.): 1 llic. en med. i cir. 1

Vallfogona de Ripollès (Rip.): 1 cirurgià de 3ª classe 1

Ventalló (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic en cir. mèdica 2

Verges (baix Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic. en med. i cir. 1 llicenciat

en cirurgia mèdica i 1 cirurgià 4

Vidreres (Selva): 1 Llic en medicina, 1 cir. de 2ª classe i

1 cir. de 3ª classe 3

Vilabertran (Alt Emp.): 1 llic. en med. i 1 cirurgià de 3ª classe 2

Vilademuls (Pla de l’Estany): 1 llic. en med. i 1 cir. de 3ª classe 2

Vilajuïga (Alt Emp.): 1 metge cirurgià i 1 cir. de 3ª classe 2

Vila-sacra (Alt Emp.): 1 cirurgià sagnador 1

Vilatenim (Alt Emp.): 1 llic. en medicina 1

Vilaür (Alt Emp.): 1 cirurgià de 3ª classe 1

Vilert (Esponellà - Pla de l’Estany-): 1 cirurgià de 3ª classe 1

Vilobí d’Onyar (Selva): 1 metge cirurgià, i 1 metge 2

                                                                           TOTAL  328

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet i Camarasa
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EVOLUCIÓ DE LA DEMOGRAFIA MÈDICA
DE LES COMARQUES GIRONINES, 1851-2010.

AUSÍN HERVELLA, Josep L.
CALBET CAMARASA, Josep M.
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’aporten dades sobre l’evolució de la demografia mèdica a les comarques de
Girona entre 1851 i 2010. Es troba que ha millorat significativament la relació entre el
nombre de metges i la població atesa, ha augmentat la concentració en zones urbanes
i la presència de les dones metgesses, especialment als darrers anys. S’hi identifiquen
dues professionals que abans no s’havien assenyalat com les primeres metgesses de
Girona.

Paraules clau: Demografia mèdica. Girona. Metgesses.

RESUMEN: Se aportan datos sobre la evolución de la demografía médica de las comarcas
de Girona entre 1851 i 2010. Se encuentra que ha mejorado significativamente la relación
entre el número de médicos y la población atendida, ha aumentado la concentración en
zonas urbanas y la presencia de las mujeres médicos, especialmente en los últimos
años. Se identifican dos profesionales que anteriormente no se habían señalado como
las primeras mujeres médicos de Girona.

Palabras clave: Demografia médica. Girona. Mujeres médicos.

*

La comprensió dels fenòmens socials millora amb l’estudi de la seva evolució cronològica.
Aquest treball aporta dades que permeten analitzar l’evolució de la demografia mèdica
de les comarques de Girona en sis talls, corresponents als anys 1851, 1896, 1930, 1950,
1981 i 2010.

Hem enfocat el treball sobre diferents variables:

-Els habitants per metge pel conjunt del territori.
-Els habitants per metge en cadascuna de les comarques.
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-El component urbà - rural de la demografia mèdica.
-L’evolució numèrica de les metgesses.
-Aspectes específics de 1851 i 2010.

LES FONTS

Utilitzem dos tipus de dades bàsiques:

1-Sobre els metges: La informació sobre l’any 1851 procedeix d’un
manuscrit trobat a l’arxiu de la Diputació de Girona1 .  La de 1896, de la
“Revista del Sindicado de Médicos de Gerona”. Les dels anys 1930, 1950
i 1981 dels vademècums o guies mèdiques publicades. La de 2010, de
dades del propi Col·legi2 .

2-La població general sobre la que actuen els metges, procedeix:
La corresponent a la meitat del segle XIX, del Diccionari Madoz3 . La de
1900, 1930, 1950 i 1981, de l’Institut Nacional d’Estadística. L’actual, de
publicacions de  l’Idescat de 2009.

Hem agrupat les dades comarcals segons la disposició de les actuals comarques gironines,
per la qual cosa hem prescindit dels metges i població de localitats com Espinelves,
Vidrà (des del 1989 pertany a l’Osona) i Viladrau, que pertanyen administrativament a la
província de Girona, però geogràficament a comarques barcelonines.

1. PERSONAL SANITARI A LA PROVÍNCIA DE GIRONA EL 1851

El document manuscrit trobat a l’Arxiu de la Diputació de Girona fa constar els professionals
existents al 1851, on diuen els noms i cognoms dels metges i cirurgians, lloc de naixement,
títol i any d’obtenció del mateix, amb l’edat i el poble on exercia. En certa manera
podríem dir que era una Guia Mèdica.

Cal recordar que des del Pla Mata del 9 d’octubre de 1843, s’havia unificat el títol de
metge i cirurgià en una sola professió, de metge-cirurgià, però durant molts anys encara
van continuar exercint tots aquells que havien obtingut els diferents títols abans de la
unificació. Hi havia diverses categories de professionals. Així tenim entre els metges:
Doctor en medicina, llicenciat en medicina, i metge. I entre els cirurgians: Doctor en
cirurgia, llicenciat en cirurgia mèdica, cirurgià de primera i de segona classe (que eren els
cirurgians romancistes) i els de tercera classe. I per últim els sagnadors, assimilables als
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cirurgians de tercera classe. Pels cirurgians de primera i segona classe es van arbitrar
uns estudis en dos cursos i així podien ascendir a ser metge-cirurgià.

Després de la unificació dels títols, apareixerien els doctors i llicenciats en medicina i
cirurgia, o simplement metge-cirurgià. Ara veiem com estaven distribuïts el 1851, els
professionals de medicina a la província de Girona, segons les titulacions literals que
apareixen a l’esmentat document:

N %

Doctor en medicina i cirurgia 42 12,5

Doctor en medicina 8 2,4

Doctor en medicina pura 1 0,3

Llicenciat en medicina i cirurgia 63 18,7

Metge cirurgià 32 9,5

Llicenciat en medicina 35 10,4

Metge 16 4,8

Llicenciat en cirurgia mèdica 16 4,8

Llicenciat en cirurgia 5 1,5

Cirurgià 39 11,6

Cirurgià de 1ª 2 0,6

Cirurgià de 2ª 11 3,3

Cirurgià de 3ª 52 15,5

Cirurgià romancista 7 2,1

Cirurgià sagnador 7 2,1

Total 336

Per tal de seguir els criteris que hem establert, hem relacionat el nombre de professionals
amb la població de cadascuna de les comarques actuals:

        Habit/metge       Habit/cirurgià          Habit/Tots

Alt Empordà 887,3 1371,3 538,7

Baix Empordà 892,3 2489,1 656,8

Cerdanya 1232,2 2464,5 821,5

Garrotxa 2150,7 2724,2 1201,9

Gironès 1101,6 4896,3 899,3

Pla de l’Estany 1143,6 1143,6 571,8

Ripollès 4726,8 3939 1485

Selva 1504,6 2035,7 865,2

Tots 1204,5 2225,3 781,5

Evolució de la demografia mèdica de les comarques de Girona, 1851-2010
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2. ELS METGES DE FINAL DEL SEGLE XIX

Al final del XIX, a Girona, el metge Josep Pascual i Prats protagonitza un esforç de defensa
i modernització de la professió mèdica en impulsar una associació provincial el 1894,
que anomena Sindicado de Médicos. Intents d’associar els metges n’hi hagut molts
però en aquest trobem, a més a més de la defensa dels interessos materials, una línia de
regeneració interna, considerant que molts dels problemes procedien del comportament
dels propis metges.

De l’anàlisi de la revista que publiquen4 ,  trobem que els temes que els interessen, i que
apareixen en la font de les argumentacions, eren:

-Defensar els honoraris adequats. La seva unificació. La lluita contra els morosos.
-Potenciar la unitat d’acció. L’exclusió de relacions amb els metges no associats.
-Constituir una mutualitat que protegeixi les vídues i orfes.
-Demanar que es compleixi la norma sobre els metges titulars.
-Mantenir bons nivells de formació mèdica.
-Millorar la seguretat jurídica dels professionals. Regular la relació amb
l’administració de justícia.

Per a aconseguir aquests objectius l’instrument era la unió entre els metges, inicialment
de forma voluntària, amb el sindicat, i després a través del col·legi, com estructura
obligatòria.

Pel que fa al nombre i ubicació dels metges, tenim la primera relació nominal a la revista5

amb dues versions, una sobre els metges matriculats i l’altra sobre els que s’han proveït
de la patent, tots dos instruments fiscals. Les xifres no coincideixen, ja que hi ha 187
metges matriculats i 199  amb la patent6 . Als efectes del present estudi hem adoptat la
informació del segon suport.

Població Patents Habt/metg

Alt Empordà 65188 55 1185,2

Baix Empordà 51240 33 1552,7

Cerdanya 6737 10 673,7

Garrotxa 31644 17 1861,4

Gironès 44678 37 1207,5

Pla de l’Estany 13303 7 1900,4

Ripollès 22256 10 2225,6

Selva 47649 30 1588,3

Tots 282695 199 1420,6

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet Camarasa
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Al Butlletí del juny de 18987 , hi ha una altra relació de metges, en la què també hi consta
la data de titulació. Ens permet determinar els anys d’exercici:

Anys d’exercici %

50 i més 0,6

45-49 1,7

40-44 1,7

35-39 3,4

30-34 0,6

25-29 12,4

20-24 18,0

15-19 25,8

10-14 15,7

5-9 10,7

0-4 9,6

Es pot considerar que eren uns 30 els anys d’exercici més habitual. Resulta curiós el pic
resultant al 1898 dels metges que s’havien llicenciat entre 15 i 19 anys abans, o sigui
entre 1879 i 1883, i que havien iniciat la carrera uns sis anys abans: 1873-1878. Era el
final de la Primera República i començament de la Restauració.

De fet el propi col·lectiu considerava excessiu el nombre de metges existents. Ho
manifesten de tant en tant a la revista i de forma més explícita el 1912 en un interessant
resum de la posició de la Junta sobre la situació de la professió8 .

3. ELS METGES DE 1930

Les dades de 1930 procedeixen de l’anàlisi d’una de les publicacions comercials que ja
començaven a ser freqüents en aquesta època, patrocinades per un laboratori
farmacèutic9 .

La distribució comarcal que trobem és la següent, sempre amb la distribució actual de
comarques:

Metges Població Habitants/metge

Alt Empordà 59 65247 1105,9

Baix Empordà 41 51850 1264,6

Evolució de la demografia mèdica de les comarques de Girona, 1851-2010
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Cerdanya 4 6358 1589,5

Garrotxa 24 36029 1501,2

Gironès 46 55776 1212,5

Pla de l’Estany 6 15473 2578,8

Ripollès 16 26465 1654,1

La Selva 37 51458 1390,8

Total 233 308656 1324,7

4. EL VADEMÈCUM DE 1950

Per obtenir les dades de l’any 1950 hem utilitzat també una publicació comercial10 .

Metges Població Habitants/metge

Alt Empordà 72 62113 862,7

Baix Empordà 36 49716 1381

Cerdanya 8 6739 842,4

Garrotxa 39 36128 926,4

Gironès 105 62966 599,7

Pla de l’Estany 8 13826 1728,3

Ripollès 16 26415 1650,9

Selva 40 54193 1354,8

Total 324 312096 963,3

5. ELS METGES DE 1981

En aquest cas la font també és una publicació habitual11 .

Metges Població Habitants/metge

Alt Empordà 120 82081 684,0

Baix Empordà 90 81454 905,0

Cerdanya 12 9615 801,3

Garrotxa 66 44927 680,7

Gironès 418 116739 279,3

Pla de l’Estany 26 20696 796,0

Ripollès 39 29181 748,2

Selva 72 86180 1196,9

Total 843 470873 558,6

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet Camarasa
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6. LA COL·LEGIACIÓ DE 2010

Hem tabulat la informació bàsica procedent del propi Col·legi.

Metges Població Habitants/

domiciliats Dades 2009 metge

Alt Empordà 322 138501 430,1

Baix Empordà 320 132973 415,5

Cerdanya 21 18656 888,4

Garrotxa 150 55339 368,9

Gironès 1088 179742 165,2

Pla de l’Estany 84 30153 358,9

Ripollès 54 26821 496,7

Selva 229 169389 739,7

Total 2268 751574 331,4

Domiciliats fora de Girona 218

Total 2496 301,1

S’observa que les tendències estan prou definides segons l’antiguitat en la col·legiació:
Les dones són escasses entre els números antics i són majoria als darrers anys, encara
que sembla haver-se estabilitzat darrerament.

La domiciliació a la ciutat de Girona augmenta amb l’edat.

Els col·legiats domiciliats fora de la província creixen amb els darrers números.

Evolució de la demografia mèdica de les comarques de Girona, 1851-2010



80 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs.73-83, ISSN: 0213-0718

7. L’EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ POBLACIÓ/METGE

Agrupant el conjunt del territori apareixen les xifres dels habitants que corresponen a
cada metge:

Any Hab/metge

1851 1204,5

1896 1420,6

1930 1324,7

1950 963,3

1981 555,9

2010 301,1

La població de 1851 s’ha de considerar amb reserves, ja que els censos del moment no
eren prou fiables.

Aquestes  xifres no s’han de considerar amb criteris actuals, ja que fins el segle XX les
classes més populars feien un escàs ús dels serveis dels metges, preferint sovint els
anomenats remeis casolans. Amb la incorporació de la ciència positivista és quan la
medicina adquireix instruments diagnòstics i terapèutics realment eficaços i per tant ja
no hi ha alternativa raonable. L’augment del nivell econòmic i cultural, l’envelliment de la
població i la socialització de la cobertura, han estat els altres components per a
incrementar la utilització.

Pel que fa a l’evolució per comarques, en tots els casos s’observa la millora progressiva
de la relació població/metge, amb les reserves expressades pel 1851.

1851 1896 1930 1950 1981 2010

Alt Empordà 887,3 1185,2 1105,9 862,7 701,6 430,1

Baix Empordà 892,3 1552,7 1264,6 1381 905,0 415,5

Cerdanya 1232,2 673,7 1589,5 842,4 739,6 888,4

Garrotxa 2150,7 1861,4 1501,2 926,4 651,1 368,9

Gironès 1101,6 1207,5 1212,5 599,7 280,6 165,2

Pla de l’Estany 1143,6 1900,4 2578,8 1728,3 796 358,9

Ripollès 4726,8 2225,6 1654,1 1650,9 729,5 496,7

Selva 1504,6 1588,3 1390,8 1354,8 1133,9 739,7

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet Camarasa
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8. LA CONCENTRACIÓ A LA CIUTAT DE GIRONA

La capital de la província ha concentrat en totes les èpoques una part important dels
metges.

Any Metges a la ciutat Metges de la província % a la ciutat

1851 20 218 9,2

 1896 20 200 10

 1930 30 234 12,8

 1950 88 324 27,2

1972 160 448 35,7

 1981 362 847 42,7

 1990 459 1281 35,8

 2010 906 2496 36,3

S’observa que és en la postguerra quan la concentració es fa més acusada, amb la
major proporció cap el 1980, baixant lleugerament després.

El procés de concentració, no només es troba en la ciutat de Girona. Les deu localitats amb
més població també concentren molts més metges que els que corresponen per població.

   Habitants per metge        Totes localitats       Deu localitats més poblades

 1851 1204,5 735,8

 1896 1420,6 1139,5

 1930 1324,7 1068,9

 1950 963,3 604,7

 1981 555,9 389,3

 2010 301,1 243

Evolució de la demografia mèdica de les comarques de Girona, 1851-2010
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9. LES METGESSES

Es ben sabut que les dones van tenir prou  dificultats per iniciar la seva actuació com a
metgesses. A la Guia Mèdica Galeniana de 1926 no hi apareix cap metgessa exercint a
les comarques de Girona. Tampoc a la de López Brea de 1930.

Encara que sovint s’esmenta la doctora Francesca Casaponsa Suñol com la primera
metgessa a les comarques de Girona, en coneixem altres dues que l’havien precedit:

-María Soledad Ruiz-Capillas García. És metgessa i odontòloga. Havia nascut a Toledo el
28 de febrer de 1902 i va estudiar medicina a Madrid amb bones qualificacions. Inicialment
es dedica a la investigació en neurologia amb Rodríguez Lafora sota el patrocini de la
Junta d’Ampliació d’Estudis. Posteriorment s’especialitza en Odontologia i s’instal·la a
la ciutat de Girona al començament de l’any 1935, i obre la consulta d’odontologia a la
plaça del Marquès de Camps, 1r,2ª al maig de 193512 . Després de la guerra treballa a
Palma de Mallorca. Va morir en terres d’Alacant cap el 1990 però no hem pogut trobar ni
el lloc ni la data precisa.

-Posteriorment, al 1936, hem trobat la metgessa Maria de Carme Bruguera i Sabat que
obre consulta a Girona, al carrer del Progrés 21,1r13 .

El 1935 consta que en territori català -exceptuant Barcelona ciutat- només hi havia una
altra metgessa en exercici: Francesca Casaponsa i Suñol, amb residència a Igualada14 .  

Josep L. Ausín Hervella - Josep M. Calbet Camarasa
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Quinze anys més tard -1950- a Girona ciutat hi consta la doctora Maria de Carme Bruguera
i Sabat i a la Bisbal d’Empordà l’esmentada doctora Casaponsa i Suñol. En total, només
dues metgesses15 .   

Els hi ha costat a les dones tenir una representació paritària i només als darrers anys ho
han aconseguit, i fins i tot superat els homes a les col·legiacions actuals.

Les xifres del conjunt femení a Girona han estat les següents

Metgesses %

1935 2

1950 2 0,6

1972 8 1,7

1981 132 15,6

1990 319 24,9

2010 1137 45,6

La professió es feminitza progressivament, només des de fa trenta anys.

NOTES

1. Arxiu de la Diputació de Girona, caixa 4364, llibre “1851”.

2. Hem d’agrair les facilitats del Dr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, del Col·legi Oficial  de Metges de Girona,

sobre les dades dels col·legiats el mes de maig de 2010.

3. Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, Madrid 1845, Ed. Curial Barcelona,

1985.

4. Boletín Mensual del Sindicado Médico de la Provincia de Gerona, números dels primers anys.

5. Boletín Mensual del Sindicado Médico de la Provincia de Gerona, febrer 1896, p 18.

6. En el text indica que són 200, però només en surten 199.

7. Boletín Mensual del Sindicado Médico de la Provincia de Gerona, juny 1898, p 111-115.

8. Boletín Mensual del Colegio de Médicos de Gerona,  separata agost 1912.

9. Metges de Catalunya i Balears any 1930, Publicacions López Brea, Barcelona.

10. Anuario Médico de España, Medi-Farma, 1950.

11.  Guia Médica Medi Farma, 1982, p  319-333.

12. El Autonomista 25-5-35, p 1.

13. Diari de Girona, 20-5-36, p 2.

14. Guia Mèdica de Catalunya i Balears, 1935.

15. Anuario Médico de España. Medi Farma, 1950.
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EL DR. JOSEP ROMAGOSA (1812-1868), MEMBRE DE LA REIAL
ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

HERNÁNDEZ CARDONA, Àngel Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Josep Romagosa i Gotzens va néixer a Olesa de Montserrat l’any 1812. Estudià
medicina al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, on es graduà
l’any 1842. Fou metge del capítol catedralici de Sigüenza i catedràtic de les universitats
de Saragossa, Barcelona i València. Des del 1856 fou degà de la Facultat de Medicina de
València. Fou membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i d’altres societats
mèdiques. El doctor Romagosa va ser un clar representant de la mentalitat
anatomoclínica, destacà en anatomia patològica microscòpica i fou un prestigiós cirurgià,
que va aconseguir millores en les tècniques operatòries, com en el cas de l’amputació
de la cama. Va morir a València l’any 1868.

Paraules clau: “Josep Romagosa Gotzens”, “Olesa de Montserrat”, “Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”,

“Facultat de Medicina de València”.

RESUMEN: José Romagosa Gotzens nació en Olesa de Montserrat en el año 1812.Estu-
dió Medicina en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, donde
se graduó en el año 1842. Fue médico del cabildo catedralicio de Sigüenza y catedrático
de las universidades de Zaragoza, Barcelona y Valencia. Desde 1856 fue decano de la
Facultad de Medicina de Valencia. Fue miembro de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona y de otras sociedades médicas. El doctor Romagosa fue un claro represen-
tante de la mentalidad anatomoclínica, destacó en anatomía patológica microscópica y
fue un prestigioso cirujano, que consiguió mejoras en las técnicas operatorias, como en
el caso de la amputación de la pierna. Murió en Valencia en el año 1868.

Palabras clave: “Josep Romagosa Gotzens”, “Olesa de Montserrat”, “Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”,

“Facultad de Medicina de Valencia”.
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Àngel Hernández Cardona

 INTRODUCCIÓ

L’any 2012 es celebrarà el bicentenari del naixement de Josep Romagosa i Gotzens,
acadèmic, l’any 1844, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, llavors anomenada
Nacional Acadèmia de Medicina de Barcelona. El motiu de confegir aquesta semblança
biogràfica ha estat el poc coneixement que se’n tenia d’aquest il·lustre acadèmic.
Efectivament, en la Nomina academicorum 1770-19951 , només se li dediquen dues
ratlles, i en la primera edició del Diccionari biogràfic de metges catalans2  ni tan sols hi
apareix.

NAIXEMENT I INFÀNCIA

Josep Romagosa i Gotzens va néixer a Olesa de Montserrat el 10 de març de 18123 . Era
fill de Jaume Romagosa i Ribas, sastre, natural de Sant Vicenç dels Horts, i de Maria
Rosa Gotzens i Llimona, olesana. Jaume Romagosa es va domiciliar a Olesa vers l’any
1802 i es va casar amb Maria Rosa Gotzens el 3 de juny de 1811, a l’església parroquial
de Santa Maria d’Olesa4 .

La infància la va passar Josep Romagosa a la seva vila natal. A mitjan mes de juny de
1818, amb només sis anys d’edat, va ser “confirmado por el ilustrísimo señor don Pablo
de Sitchar, obispo entonces de Barcelona, en la iglesia parroquial de la misma villa de
Olesa”5 .

ESTUDIS I FORMACIÓ MÈDICA

Veient les qualitats que tenia per a l’estudi, el seu pare l’envià a Barcelona, on estudià,
des del 1826 al 1828, sota la direcció d’Agapit García, “profesor de Latinidad, catedráti-
co numerario de la Real Academia Greco-latina”, la gramàtica llatina, “quedando im-
puesto en el artificio de la lengua y principios de bella literatura para la inteligencia de
los clásicos”6 .

Posteriorment, entre els anys 1831 i 1834, cursà al Pontifici i Reial Col·legi de Sant Pau,
de Barcelona, tres anys de filosofia. En el primer, estudià lògica, ontologia i matemàtiques;
en el segon, física, “no solo especulativamente, sino en la práctica por haber en este
colegio un correspondiente gabinete con todas las máquinas y aparatos físicos”; i en el
tercer, teologia, cosmologia i psicologia. Era un alumne que ja destacava, com ho feia
avinent, en un certificat del 17 de juny de 1835, Joan de Safont i de Ferrer, catedràtic
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de l’esmentat col·legi: “Ha dado las pruebas más positivas de su brillante y extraordi-
nario talento con una decidida aplicación y recomendable conducta de costumbres.”7

En acabar els seus estudis secundaris, l’any 1834, marxà a Madrid, com a institutor dels
fills d’un noble8 . Aquell mateix any, compaginant treball i estudi, es va matricular en un
curs de matemàtiques que impartia el professor Miguel Dolz del Castellar, el qual
assegurava el 30 d’agost de 1835 que “los tratados que ha estudiado son Aritmética,
Álgebra y primera parte de Geometría elemental, en los cuales ha dado pruebas de
buena inteligencia, porque siempre ha asistido con puntualidad y desempeñado todos
los ejercicios”9 .

El 26 d’agost de 1835, Josep Romagosa sol·licitava al director del Real Colegio de Medi-
cina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, “que se le matricule para el primer año de
médico-cirujano”. Pocs dies després acompanyà a la sol·licitud un certificat conjunt del
batlle, els regidors i el rector d’Olesa, en el qual diuen que “José Romagosa, natural de
esta villa, todo el tiempo que ha permanecido en esta misma villa ha observado una
conducta irreprehensible, tanto política como moral”10 .

Cal recordar que el Real Colegio de San Carlos, de Madrid, fou fundat, l’any 1787, per
dos catalans il·lustres: Antoni Gimbernat, natural de Cambrils, i Marian Ribas, natural
d’Esparreguera.

Acabat el primer curs al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, es va examinar
favorablement el 26 de maig de 1836 i pocs dies després obtingué el diploma de batxiller
en arts11 .

Durant el curs de 1837-1838 va seguir les classes de botànica donades pel professor
José Alonso Quintanilla, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, llavors presidit per
Mariano La Gasca. En un certificat es diu que Josep Romagosa “ha asistido con puntua-
lidad y aprovechamiento a los ejercicios prácticos que se han tenido durante el curso de
1837 a 1838, en el que ha sido examinado y aprobado”12 .

Finalitzats els seus estudis de botànica, que formaven part de la seva formació mèdica,
reemprengué els estudis universitaris al Colegio de San Carlos, on acabà el segon curs
l’any 1838 i a la tardor del mateix any, pel seu bon aprofitament acadèmic, li fou conce-
dida una plaça de col·legial intern. El tercer curs l’acabà el 1839, el quart el 1840 i el
cinquè el 1841. L’1 de juliol de 1841 “fue examinado y aprobado por todos votos en el
grado de bachiller en medicina y cirugía”. El sisè curs el realitzà durant l’any acadèmic
1841-1842, i els dies 2, 9 i 12 de setembre de 1842 es va examinar, aprovant-los, els
exercicis de llicenciatura13 .

El Dr. Josep Romagosa (1812-1868), membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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El mateix setembre de 1842, “Su Alteza el Regente del Reino, en vista de la propuesta de
la Junta Escolástica del Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, se ha servido
agraciar con el premio anual que previene el párrafo 17 del capítulo 17 del reglamento a
don José Romagosa y Gotzens, propuesto en primer lugar por sus votos”. Aquest premi
era de 1.500 rals, que en part li van servir per pagar els 3.867 que li costava l’examen de
llicenciatura i els 2.080 rals que importava l’examen de doctorat. El mes d’octubre de
1842 es va examinar i el dia 16 va aconseguir el grau de doctor en medicina i cirurgia14 .

La formació mèdica que va rebre al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos fou
excel·lent, tant per la seva gran aplicació en l’estudi com per la plèiade de professors
que tingué. Aquests eren els catedràtics que n’integraven el claustre l’any 1838: Diego
de Argumosa, Cándido Callejo, Ramón Capdevila, Juan Castelló Roca, Juan Castelló
Tagell, Tomás Corral Oña, Joaquín Hysern, Bonifacio Rodríguez i Melchor Sánchez Toca15 .
S’ha de dir que alguns d’aquests il·lustres metges eren, igual que els fundadors del
Colegio de San Carlos, oriünds de Catalunya.

METGE DEL CAPÍTOL CATEDRALICI DE SIGÜENZA

Josep Romagosa fou elegit metge-cirurgià del capítol de la catedral de Sigüenza el 10
d’octubre de 184216 .

No solament atenia els membres del capítol, llavors constituït per una cinquantena de
clergues, sinó també els malalts de l’Hospital de San Mateo, depenent del capítol seguntí.
Aquest hospital fou fundat el 1445 i funcionà fins al 1936, en què fou destruït per
l’aviació franquista.

Poc més d’un any exercí el doctor Romagosa a Sigüenza, ja que el mes de novembre de
1843 feia avinent al capítol catedralici que el govern de Sa Majestat l’havia nomenat
catedràtic del Col·legi de Medicina de Saragossa17 .

Fou el primer professional sanitari que ocupà una plaça de metge-cirurgià, ja que
anteriorment hi havia una plaça de metge i una altra de cirurgià18 .

CATEDRÀTIC I ACADÈMIC A SARAGOSSA

L’any 1843 (i fins al 1845 en què s’estableix el pla Pidal) l’ensenyament de la medicina
quedava estructurat en dues facultats a Madrid i Barcelona, i cinc col·legis de pràctics de
l’art de curar a Sevilla, València, Valladolid, Santiago i Saragossa. En aquest sentit, en el
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claustre general de la universitat de Saragossa de l’11 de novembre de 1843, “se leyó
asimismo una orden del gobierno provisional de la nación por la que se manda estable-
cer en esta universidad un colegio para la enseñanza de la práctica del arte de curar”19 .
Cinc dies abans de l’esmentada reunió de claustre, Josep Romagosa havia estat nomenat,
per reial ordre del 6 de novembre de 1843, catedràtic del Colegio de Prácticos del Arte de
Curar, de Saragossa20 . Ja entrat l’any 1844, se li encarregà la càtedra d’“Anatomía
topográfica, patología y clínica quirúrgicas, y vendajes”21 .

Segons els llibres de gestis de la universitat cesaraugustana, encara no consta entre els
professors examinadors del mes de gener, però sí que és present en els exàmens de
grau celebrats el 12 de febrer de 1844. Josep Romagosa signa la corresponent acta amb
els seus companys Ramón Alberola, Marcos Bertrán, Vicente Calvo, José Causada, Valero
Causada, Manuel Muela, Eusebio Lera, Francisco Pratosi i José Villar. El doctor Romagosa
continua participant en els exàmens de grau fins al dia 4 de juliol de 184422 .

El 17 de febrer de 1844 va ingressar a la Real Academia de Medicina de Zaragoza “como
socio nato con arreglo a lo dispuesto por Su Majestad en real orden de 7 de febrero de
1844, por ser catedrático del Colegio de Prácticos por nombramiento de la excelentísima
Junta Suprema de Sanidad”23 .

CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per reial ordre del 18 de juny de 1844, Josep Romagosa fou nomenat catedràtic de la
Facultat de Medicina de Barcelona, per tal de cobrir la vacant de l’assignatura de Clínica
mèdica24 .

Solament un curs i poc més s’estigué el doctor Romagosa a Barcelona, ciutat que ja
coneixia de quan era estudiant de secundària.

ACADÈMIC DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

El 7 de febrer de 1844, “ha dispuesto Su Majestad que en adelante todos los catedráti-
cos sean académicos”25 . Complementant aquesta disposició, es va rebre a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, llavors anomenada Nacional Acadèmia de Medici-
na i Cirurgia de Barcelona, un ofici de l’1 de març de la Junta Suprema de Sanitat
“manifestando que serán académicos natos los catedráticos de las facultades de Cien-
cias Médicas pertenecientes a los ramos de Medicina y Cirugía, y los de Farmacia serán
corresponsales”26 .

El Dr. Josep Romagosa (1812-1868), membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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En virtut d’aquesta normativa, Josep Romagosa i altres catedràtics van ser nomenats
acadèmics nats, com consta en l’acta de la sessió del 16 de setembre de 1844: “A los
catedráticos de esta Facultad de Ciencias Médicas últimamente nombrados y que por
otros títulos no son académicos de la de esta ciudad, a saber, don Antonio Mendoza, don
Pedro Terrada, don José Romagosa, don José Lorenzo Pérez y don Juan José Anzizu, se
comunicará que son socios natos de nuestra Academia, conforme a una real orden
expedida meses atrás: los cuatro primeros pertenecen a la clase de numerarios y el
quinto a la de corresponsales, por ser aquellos de la sección médico-quirúrgica y este de
la de farmacia.”27

En un ofici datat i signat a Barcelona el 30 de setembre de 1844 i dirigit al vicepresident
de la Nacional Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, el doctor Josep Romagosa
agraeix la distinció d’haver estat nomenat acadèmic: “He recibido el oficio de usted del
16 del corriente con el cual se sirve manifestar que por disposición de su excelencia la
Junta Suprema de Sanidad del Reino soy nombrado socio de número de esa Nacional
Academia. Acepto gustoso este honor, manifestando a los distinguidos académicos la
grata emoción que experimento al pertenecer a una corporación tan respetable, que
tanto ha trabajado para el lustre y el decoro de la profesión médico-quirúrgica y para el
bien de la humanidad. Dios guarde a usted muchos años.”28

Ara, amb motiu del bicentenari del naixement del doctor Romagosa és l’ocasió d’exalçar
la figura d’aquest il·lustre acadèmic, fins ara a penes ressenyat en els annals de la Reial
Acadèmica de Medicina de Catalunya.

CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Josep Romagosa fou nomenat catedràtic de Clínica quirúrgica de la Universitat de València
per Reial Ordre del 2 de novembre de 184529 . En un ofici enviat al ministre de la Governació
amb data del 17 de novembre de 1845, el secretari general de la Universitat de València
comunicava que s’havien presentat diversos catedràtics. En la llista dels presentats figurava
“don José Romagosa, catedrático de Medicina, en 12 noviembre”. Afegia el senyor secretari
que “todos los expresados señores tomaron posesión de sus respectivos destinos en los
días de su presentación, encargándose de sus respectivas cátedras”30 .

DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE VALÈNCIA

Per Reial Ordre del 15 de gener de 1856 fou nomenat degà de la Facultat de Medicina de
València amb caràcter interí i el 7 de febrer següent prengué possessió del càrrec31 .
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Poc menys de quatre anys després li fou assignat amb caràcter definitiu el deganat. Això
ho feia avinent el secretari de la Facultat de Medicina de la Universitat Literària de
València, en un ofici del 3 de gener de 1860 dirigit al ministre de Foment: “El día 31 de
diciembre anterior quedó en posesión del cargo de decano de la Facultad de Medicina
de esta Universidad Literaria el doctor don José Romagosa, nombrado por Su Majestad
en real orden de 15 del mismo.”32

Era tan gran l’estimació que sentien els estudiants de medicina de València pel professor
Romagosa que quan va ser nomenat degà titular li van oferir una serenata, detall simpàtic
i emotiu que recull aquesta notícia de premsa: “Los alumnos de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia obsequiaron en la noche del sábado 21 con una serenata
al profesor don José Romagosa, con motivo de haberle nombrado el gobierno decano de
la facultad, cargo que desempeñaba hacía tiempo interinamente. Este obsequio prueba
el alto aprecio que hace la juventud que concurre a la escuela valenciana de este
dignísimo profesor”33 .

CIRURGIÀ DE L’HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA

Durant molts anys el doctor Romagosa fou cirurgià de l’Hospital General de València, el
qual durant el segle XIX funcionà com a hospital clínic o universitari. És més, “la Facultad
de Medicina en 1866 se hallaba diseminada en distintos locales adosados al Hospital
General”34 .

Aquest Hospital va ser fundat l’any 1512 (aquest any 2012 és el del cinquè centenari) en
virtut d’una sentència de Ferran el Catòlic que unificava hospitals anteriors, entre els
quals el d’Innocents, folls i orats. Progressivament, durant el segle XX, amb l’aparició
d’altres centres hospitalaris, deixà de fer servei.

APORTACIONS A LA DOCÈNCIA MÈDICA I A LA CIRURGIA

Durant un quart de segle Josep Romagosa es va dedicar a la docència universitària. Feia
les classes combinant la teoria amb la pràctica. Eren unes lliçons eminentment clíniques,
semblants a les que es feien a les universitats franceses. El professor presentava un cas
clínic concret i després d’haver fet les explicacions teòriques oportunes, s’observava el
malalt o, si havia mort el pacient, es feia l’autòpsia.

El doctor Romagosa va ser un clar representant de la mentalitat anatomoclínica, que
tants progressos havia reportat a la medicina europea del segle XIX. El mètode
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anatomoclínic va ser iniciat pel patòleg italià Giovanni Morgagni (1682-1771) i pels clínics
francesos Xavier Bichat (1771-1802) i René Laennec (1781-1826). Conjugava les
tècniques de l’examen clínic amb les de l’autòpsia, en el sentit d’establir una correlació
entre les manifestacions clíniques (símptomes i alteracions orgàniques) i les anàlisis
post mortem.

S’interessà també, i molt, per l’anatomia patològica microscòpica, seguint les pautes
establertes per Hermann Lebert (1813-1879) en les seves remarcables obres Physiologie
pathologique (1845) i Traité d’anatomie pathologique générale et spéciale (1857-1861).
Dins de les activitats de la càtedra, remodelà la sala de disseccions i establí un museu
d’anatomia patològica35 .

El seu afany de superació l’impulsà a fer un viatge d’estudis a l’estranger, iniciat el 14 de
novembre de 1862, “haciendo uso de la real licencia que me concede Su Majestad”, i
conclòs el 12 de desembre36 .

Com a cirurgià gaudí d’un gran prestigi a València i realitzà amb èxit nombroses
intervencions a l’Hospital General. Una de les tècniques operatòries que millorà fou la
de l’amputació de la cama a nivell de la continuïtat òssia del terç superior. Diego de
Argumosa seguia des de l’any 1835 el mètode de “colgajo único triangular formado a
expensas de la piel que cubre la tibia”37 . El doctor Romagosa el modificà fent la línia
d’incisió en forma d’osca, amb la qual cosa desapareixia el replec anterior, causa freqüent
de necrosi38 . Fins i tot aplicà aquesta tècnica quirúrgica, lleugerament modificada, el
doctor Enric Ferrer i Viñerta, deixeble de Romagosa i una de les figures més importants
de la cirurgia valenciana de la segona meitat del segle XIX.

LA FAMÍLIA

Vers l’any 1836, es va casar amb María de la Paz de la Fuente y Gimeno, natural de
Valdemoro (Madrid), filla de Juan de la Fuente i de Ramona Gimeno. Possiblement el
casament es va celebrar a l’església de San Lorenzo39 , al popular barri madrileny de
Lavapiés.

El 22 de maig de 1838 va néixer José, el seu primogènit, el qual cinc dies després fou
batejat a l’esmentada església de San Lorenzo40 , ja que els pares, Josep i María de la
Paz, vivien al carrer d’Atocha, número 86, molt a prop del Real Colegio de Medicina de
San Carlos. José Romagosa de la Fuente va fer una brillant carrera mèdica, i a més
d’haver obtingut notes excel·lents, als 26 anys ja era catedràtic, primerament
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supernumerari a la Facultat de Medicina de València, i després numerari a les universitats
de Granada i de València. Tanmateix, va morir jove, el 17 de maig de 1875, a València,
quan encara no havia complert els 37 anys41 . Altres fills seus foren Adelaida, casada
amb Pere Aliaga i Millán; Cristina, casada amb el metge Joan Chomón i Guerín; Eduard,
que premorí al pare; i Emili, el petit42 . Igual que el pare i el germà gran, Emili Romagosa
i de la Fuente va esdevenir metge43 .

PUBLICACIONS

S’han conservat impresos tres discursos de Josep Romagosa: Discurso inaugural pro-
nunciado el día primero de octubre de 1852 en la solemne apertura de la Universidad
Literaria de Valencia (1852), Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Valen-
cia en el solemne acto de conferir el grado de licenciado a varios alumnos de la Facultad
de Medicina (1854) i Discurso inaugural pronunciado el día 31 de marzo de 1859 en la
sesión pública del aniversario décimo-nono del Instituto Médico Valenciano (1859). En
tots ells queda palès la seva gran formació humanística i científica, i les seves profundes
conviccions religioses. També hi expressa amb vehemència que la ciència no ha d’estar
contraposada a la religió: “Las verdaderas ciencias, como emanadas de Dios, nos con-
ducen al mismo punto que la revelación divina”.

Igualment s’ha conservat impresa una memòria de l’any 1853 referent a l’assignatura
que impartia: Asignatura de Clínica quirúrgica. Memoria. Curso de 1852 a 1853.

Redactà, conjuntament amb Joaquim Casañ, Joan Chomón, Josep Bori i Felip Ramo, un
informe titulat Resultado de las autopsias cadavéricas y de los análisis de los vómitos,
diarrea y sangre de los coléricos asistidos en el Hospital del Refugio (1854), força
interessant per a conèixer l’etiologia de l’epidèmia de còlera ocorreguda a València
l’any 1854.

Així mateix, es decidí a escriure una Cirugía clínica, de la qual, dissortadament, només
aparegueren els dos primers fascicles.

DISTINCIONS

La principal distinció que ha rebut el doctor Romagosa és la dedicació, des de fa més
d’un segle, d’un carrer molt cèntric a la ciutat de València. Fins i tot té dedicats més
carrers en altres poblacions valencianes. Cap, però, a Catalunya, ni tan sols a la seva vila
natal, Olesa de Montserrat.
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Fou membre destacat de l’Institut Mèdic Valencià i acadèmic de les Acadèmies de Medi-
cina i Cirurgia de Saragossa, Barcelona i València (actualment anomenades Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i Reial Acadèmia
de Medicina i Ciències Afins de la Comunitat Valenciana), i corresponent de diverses
altres reials acadèmies mèdiques espanyoles.

A més de ser vocal de les juntes provincials de Sanitat i de Beneficència, fou condecorat
amb les creus d’Epidèmies i de Beneficència.

Així mateix, fou investit “caballero comendador de número de la Real y Distinguida Orden
Americana de Isabel la Católica”, un dels guardons més importants atorgats pel govern
espanyol.

DECÉS

A finals de l’any 1866 o començaments del 1867 emmalaltí d’una greu encefalomalàcia
o remolliment cerebral44 . El mes de febrer de 1867 es fa càrrec interinament del deganat
el seu company León Sánchez Quintanar i el 16 d’abril de 1867 li són concedits dos
mesos de llicència “para que pueda atender al restablecimiento de su salud”45 . El 22 de
juliol fa testament davant el notari Josep Pla i Ibáñez46 . Llavors, ja viudo, vivia al carrer
Hospital, número 22, amb la seva filla Cristina i el seu gendre, el metge Joan Chomón i
Guerín47 . El 7 de gener de 1868 demana llicència per motius de salut, que li és concedi-
da, i el 17 de març es resol l’expedient relatiu al seu estat de salut, en el qual es proposa
la seva jubilació48 . Va morir a València el 2 de maig de 186849 .
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Josep Romagosa i Gotzens (1812-1868), quadre de Manuel Moreno
(Col·leccions patrimonials de la Universitat de València)
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A sobre: carrer del doctor Romagosa a València.
A sota: detall de la seva signatura.
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RAMON NOLLA I MARTÍ I LA SEVA CONTRIBUCIÓ EN
L’ORGANITZACIÓ SANITÀRIA DE L’EXÈRCIT CARLÍ (1872-1876)

PUJOL i ROS, Joan

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: En aquest treball s’analitza la participació de Ramon Nolla i Martí en la Tercera
Guerra Carlina (1872-1876), on com a màxim responsable de la sanitat del bàndol carlí al
Maestrat i zona Centre, hi organitzà el Cos de Sanitat Militar d’aquest exèrcit. També es fa
esment del seu pas per Catalunya i País Basc, on va exercir de metge al prestigiós Batalló
de Guies del Rei, fins al seu exili en territori francés, una vegada acabada la guerra.

Paraules clau: Ramon Nolla i Martí. Tercera Guerra Carlina. Sanitat Militar. La Caritat.

RESUMEN: En este trabajo se analiza la participación de Ramon Nolla i Martí en la
Tercera Guerra Carlista (1872-1876), donde como máximo responsable de la sanidad
del bando carlista en el Maestrazgo y en la zona Centro, organizó el Cuerpo de Sanidad
Militar de este ejército. También se comenta su estancia en Catalunya y el País Vasco,
donde ejerció de médico en el prestigioso Batallón de Guías del Rey, hasta su exilio en
territorio francés una vez finalizada la guerra.

Palabras clave: Ramon Nolla Martí. Tercera Guerra Carlista. Sanidad Militar. La Caridad.

*

La Tercera Guerra Carlina (1872-1876), fou dirigida pel pretendent Carles VII contra
Amadeu de Saboia, la primera República i Alfons XII.

S’inicià amb la derrota carlina a Orekieta (Gipuzkoa) el 4 de maig de 1872, precedida per
una intensa propaganda ideològica en la qual els carlins es presentaven com a “exèrcit

de Déu” i en nom de la Família i de la Propietat.

El nou cap militar de l’Exèrcit del Nord, el general Dorregaray, s’instal·là a Navarra, on
també hi arribà el pretendent Carles VII, obtenint les victòries d’Estella-Lizarra el 25
d’agost de 1873 i Montejurra el 9 de novembre del mateix any.
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A Catalunya, les forces carlines foren reorganitzades, després de la negativa de Ramon
Cabrera de retornar del seu exili a Londres, per l’infant Alfons Carles de Borbó, que
agrupà les partides de Savalls, Segarra, Cucala i altres capitans.

La crueltat d’Alfons Carles de Borbó va provocar la seva destitució l’octubre de 1874.
L’Exèrcit del Centre, dirigit aleshores pel general Dorregaray, va replegar-se a Catalunya
i fou derrotat a Olot el març de 1875, i a la Seu d’Urgell l’agost de 1875, on el carlins hi
resistiren com a últim reducte de la causa.

Al País Basc i Navarra, l’entusiasme per la causa carlina va anar decreixent amb la
restauració d’Alfons XII al tron i la decisió de Cabrera de reconèixer-lo com a sobirà.
Montejurra i Estella-Lizarra, el febrer de 1876, foren els inicis de la derrota final del carlisme.

Pel que refereix al tema del nostre estudi, l’atenció a malalts i ferits de guerra, és una
qüestió que passa de ser marginal durant la Primera Guerra Carlina a prioritària en la
Tercera, no tan sols pels avenços tècnics de la medicina i la cirurgia, sinó perquè la
premsa informa a l’opinió pública de les infrahumanes condicions dels hospitals en
temps de guerra i del tracte als ferits i presoners.

No n’hi ha prou en salvar la vida dels ferits. També l’enemic és humà, i des del moment
que no pot combatre, li cal un tracte digne. És per això que manca una institució neutral
que sigui respectada per les potències bel·ligerants. Aquest serà el cas de Creu Roja,
que comença a operar a Navarra i País Basc durant la Tercera Guerra Carlina.

Els carlins, als llocs que controlaven territorialment, van crear la seva pròpia administració,
dotant-se dels seus pròpis serveis, com ara la fiscalitat, correus, sanitat, premsa,
universitats, etc. Per tant, hi van crear la seva pròpia estructura, encara que molt precària,
i tot i que feble, intentava ser una alternativa d’Estat.

L’organització sanitària en temps de guerra, l’atenció als ferits i sobretot als malalts
serà una preocupació constant durant les tres confrontacions bèl·liques per part dels
dos bàndols, encara que molt més en la Tercera Guerra. Malgrat tot, segons molts
historiadors, de cada deu ingressats en un hospital, vuit patien malalties comunes
mentre que només dos hi eren per ferides produïdes per les confrontacions militars.

Les mancançes estructurals, materials i sobretot econòmiques, tant de l’èxercit carlí
com del liberal, són els elements sobre els quals gravitarà el sistema sanitari en aquests
períodes de confrontacions. Malgrat tot, des de bon principi es va organitzar per part
dels dos bàndols un sistema sanitari, encara que de manera molt precària, cosa que va
permetre alleugerir el patiment del ferits i malalts d’aquestes guerres.
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Per acabar aquesta introducció, cal fer esment dels avenços en medicina i sobretot en
cirurgia que aquestes guerres van aportar. En la Primera Guerra, un dels fets més
destacats i innovadors va ser la creació dels hospitals de sang, situats relativament prop
del camp de batalla, cosa que permetia una ràpida atenció al ferit. Cal també ressaltar
que els carlins utilitzaren sistemes de transport molt innovadors i van fer servir, sovint,
mitjans originals, tant en cirurgia com en terapèutica.

Durant la Tercera Guerra, hi va haver sobretot millores en la prevenció i propagació de
malalties infeccioses. També l’aparició de Creu Roja va possibilitar, tanmateix, el
bescanvi de presoners entre els dos bàndols i una millor atenció cap al ferit de guerra.

Les primeres batuses d’aquesta guerra al País Basc es van produir a la Vall de Goñi i a
la vila d’Arizala, l’abril de 1872. A Goñi, els liberals van atendre un ferit carlí i a Arizala, els
carlins van atendre al tinent Garnacho i a sis soldats més de l’exèrcit liberal.

Pocs dies després, el 4 de maig de 1872, Carles VII, que feia dos dies havia creuat la
frontera per Bera de Bidasoa, es reunia a Orekieta amb les principals forces carlines de
Navarra; un exèrcit nombrós, format per voluntaris, mal armat i sobretot molt mal
organitzat. El general governamental Moriones, comandant una columna del seu
regiment de Pamplona, els va atacar per sorpresa i els carlins van patir una contundent
derrota. El propi Carles VII, va estar a punt de caure presoner. En aquesta batalla, el
general Moriones va aplicar el conveni de Ginebra i va concedir un indult a tots els
presoners.

Nicasio Landa, que aleshores era l’Inspector General de Creu Roja Espanyola, va haver
d’organitzar diferents hospitals de campanya habilitats en cases d’Abartzuza i Orekieta
per atendre els ferits dels dos bàndols. De seguida, els ferits més lleus són traslladats a
Pamplona-Iruña i tres dies més tard, prepara una nova expedició per tornar des de
Pamplona-Iruña.

De tornada d’Orekieta, foren evacuats en lliteres tots els ferits fins a Irun, i des d’aquí
en tren cap a Pamplona-Iruña. El trasllat fou un esdeveniment social, sobretot perquè
els ferits traslladats eren dels dos bàndols i rebien un tracte idèntic per part dels
membres de Creu Roja. Aquesta actuació en la batalla d’Orekieta va suposar un fet històric
per a Creu Roja de Navarra, ja que era la primera vegada que actuava en tot el territori
peninsular. Finalment, el govern va autoritzar que l’esperit benèfic de Creu Roja s’apliqués
en tot el territori estatal, atenent indistintament als ferits carlins i als liberals. Aquestes
normes es van mantenir freqüentment, encara que moltes vegades depenia de la voluntat
dels caps dels dos exèrcits. El general Pavía, va ordenar que tot presoner carlista fos considerat
una persona sagrada i que els ferits i presoners fossin immediatament indultats. Com a
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contrapartida, els carlins van respectar i van tenir cura dels ferits governamentals i els permetien
passar lliurement als hospitals de l’exèrcit liberal.

Malgrat tot, uns mesos més tard, el general Nouvilas va substituir a Pavía en el
comandament de l’exèrcit liberal del Nord i va ordenar que els ferits havien de sol·licitar
l’indult. Els feia renegar de la seva condició de carlins, fet a què molts s’hi negaven.
Com a conseqüència d’aquest fet, els liberals van fer presoners alguns carlins que
estaven ingressats en hospitals de Creu Roja. Aquesta intransigència va portar a una
reacció d’indignació dels carlins que van considerar que Creu Roja era un instrument
per afavorir la deserció dels seus soldats i el 8 d’agost de 1873, l’exèrcit carlí va promulgar
una ordre on Creu Roja quedava dissolta en el territori controlat per ells.

Així mateix, en aquesta Tercera Guerra, s’introdueixen millores organitzatives que porten
a una actuació més ràpida cap al ferit. També cal recordar que a partir de 1850, amb la
vulgarització de l’anestèsia amb èter i el cloroform, es venç el shock del dolor i les
intervencions poden ser més llargues. Abans de la segona meitat del segle XIX, el cirurgià
del poble més petit del país practicava la mateixa cirurgia que es feia als hospitals de
més gran nivell de l’Estat. Les guerres, en molts sentits, fan progressar les tecnologies
i, per tant, que en aquesta Tercera Guerra, als ferits ja se’ls va atendre d’una manera
més pràctica i científica. A més a més, també van utilitzar l’antisèpsia, introduïda a casa
nostra per Joan Giné i Partagàs i sistematitzada per Salvador Cardenal Fernández.

Aquesta preocupació dels carlins per milllorar l’assistència dels ferits, tant militars com
civils, queda reflectida en un article molt interessant que es va publicar a “El Cuartel

Real”, butlletí oficial del Partit Carlí al País Basc i Navarra. El treball que portava per títol
“Metodo de practicar operaciones de cualquiera clase en las extremidades sin pérdida

de sangre; desinfección de heridas y aplicación de vendajes desinfectados y

desinfectantes á la vez”, fou recollit de la premsa de Madrid i es feia ressò de les
tècniques emprades pel professor de medicina i cirurgia, Reinaldo Breham, durant la
guerra Franco-Prusiana en els seus hospitals de sang, que van suposar una millora molt
significativa de la cirurgia de guerra, sobretot en el camp de l‘antisèpsia.

Així doncs, Breham proposa en primer lloc, la utilització de l’Esmarch en les intervencions
quirúrgiques dels membres, evitant una pérdua massiva de sang i afavorint així
l’intervenció del cirurgià. També l’aplicació d’apòsits desinfectants a les ferides millorava
substancialment la seva evolució. És, segons Breham, l’anomenat “Vendaje de Lister”

que consistia en la impegnació de l’apòsit amb dues parts d’àcid carbònic i de resina i
parafina a parts iguals (tul gras). Tanmateix, proposa la utilització sistemàtica del
polvoritzador de Lister en les intervencions quirúrgiques. També les mans, l’instrumental,
les esponges i els embenatges s’havien de sotmetre a l’acció de l’àcid carbònic obtenint



103Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 99-118, ISSN: 0213-0718

així millors resultats quirúrgics. Cal recordar que amb aquesta tècnica antisèptica es va
reduir la mortalitat en les amputacions —la intervenció més temuda— a menys del 15%,
quan abans era, com a mínim, del 45%.

També proposa que la sutura de les ferides, tant internes com externes, així com la
lligadura de les artèries, es facin amb cordes molt fines de violí, prèviament preparades
i desinfectades en una dissolució d’àcid carbónic a l’1% i banyades en oli. Amb aquesta
tècnica, la sutura es reabsobeix totalment i no crea l’efecte de cos extrany. Finalment,
proposa la col·locació d’un “tubo de goma” en un dels extrems de la ferida (mètode
Penrose o Redon) per evitar l’infecció d’aquesta i afavorir-ne el drenatge.

Malgrat tot, segons Salvador Cardenal, cap a 1874 i 1875, la pràctica de la cirurgia activa
o intervencionista quedava reduïda a les amputacions de membres, extirpacions de
tumors externs, algunes autoplàsties facials, fístules i la talla perineal. No s’obria
intencionadament, per tant, cap cavitat esplàcnica o articular.

És una llàstima que no s’aprofitessin suficientment, també, les lliçons de medicina i
cirurgia que uns anys abans, Dominique Larrey, cirurgià de Napoleó, avançat en el seu
temps, havia impartit a l’Estat espanyol. Ni tampoc s’aprofitaren les del cirurgià Frederick
Burgees, format en la millor escola anglesa, amb una tècnica quirúrgica desconeguda
fins aleshores a casa nostra i que va actuar en el territori controlat pels carlins al País
Basc i Navarra durant la primera part de la Guerra dels Set Anys.

RAMON NOLLA I MARTÍ. DADES BIOGRÀFIQUES

Ramon Nolla i Martí va néixer a Tarragona l’1 de novembre del 1839. Fill de Ramon Nolla
i Savall, forner de professió i natural d’Ulldecona i de Maria Antònia Martí i Vernet.1

Batxiller a Tarragona el 1862. Aquest mateix any el trobem residint a Madrid, on estudia a
la Facultat de Filosofia i Lletres les assignatures d’història universal i els prosistes grecs.
L’any 1866 obtè per mèrits una plaça d’alumne intern pensionat de la Facultat de Medicina
de Barcelona. Fou soci fundador de l’Institut Mèdic2 i ajudant del catedràtic de patologia
quirúrgica de la Facultat de Medicina de Barcelona, Antoni Mendoza i Rueda. Batxiller en
medicina l’any 1867 i llicenciat el 1869.3 El 22 d’octubre de 1869 obre un consultori al
carrer August, núm. 11 de Tarragona. Partidari del pretendent Carles de Borbó, en esclatar
l’última guerra carlina, fou designat delegat a Tarragona de la Junta Carlina d’Armament i
Defensa de Catalunya i cap de Sanitat Militar de la província.

Metge de l’arquebisbat de Tarragona des del 1872. Aquest mateix any va fundar i organitzar
un societat de socors per a famílies carlistes necessitades: va protegir i amagar a militars

Ramon Nolla i Martí i la seva contribució en l’organització sanitària de l’exèrcit carlí (1872-1876)



104 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 99-118, ISSN: 0213-0718

Joan Pujol i Ros

carlins; va atendre a un gran nombre de ferits i malalts procedents de les files de l’exèrcit
de Carles VII; va enviar material de cures a diferentes partides i va costejar personalment
la compra de 100 fusells destinats al brigadier carlí Francesc Vallès.4 També féu, durant
dos anys, les funcions de metge forense. El 1873 s’ajuntà a la columna d’en Vallès, i el
mateix any passà al Maestrat, on va establir hospitals provisionals a Horta de Sant Joan i
Xelva (Serrans), Albocàsser i Aiòder (Alt Millars), Mora de Rubielos i Cuevas de Cañart
(Terol), i va organitzar més tard el Cos de Sanitat Militar de l’exèrcit carlí del Centre, del
qual en fou el cap superior interí, sota els comandaments del general Manuel Salvador
Palacios, de l’Infant Alfons de Borbó i d’Àustria-Est, i dels generals Gerardo Martínez de
Velasco, Antonio Lizárraga i Antonio Dorregaray, amb qui passà l’Ebre a principis de juliol
de 1875, acompanyant-lo per l’Aragó i Catalunya.

Ramon Nolla ostentà al llarg d’aquesta guerra civil les següents responsabilitats en les
campanyes carlines al Maestrat i zona Centre, a Catalunya, al País Basc i Navarra: segon
ajudant mèdic (18 de maig de 1872); primer ajudant mèdic (23 de setembre de 1872);
metge major (9 d’agost de 1873); subinspector mèdic de segona classe (18 de febrer de
1874) i subinspector mèdic de primera classe (25 de febrer de 1875) amb el grau
associat de coronel de l’Exèrcit Carlí.5

A mitjans de setembre de 1875, s’agregà, a la població berguedana de Borredà, a
l’expedició de la Brigada de València, comandada pel coronel Antoni Ribera, amb qui es
dirigí cap a Navarra travessant els Pirineus fins a la població francesa de Gavarre, on fou
retingut amb els seus companys i conduït a Llemotges. Internat a Llemotges, es va poder
escapar al tercer dia. Traslladat a Navarra, on hi arribà el 25 de setembre de 1875, el rei
Carles VII el nomenà metge del Batalló del Reial Cos de Guies del Rei. Aleshores era
anomenat “profesor médico D. Ramon Nolla”. En aquest destí hi continuà fins que,
acabada la guerra, va haver d’emigrar a França, juntament amb el pretendent. Fou
condecorat amb la Creu Roja al Mèrit Militar per l’acció de Villafranca del Cid i la Medalla
de Plata de Carles VII per la seva fidelitat a la causa i al rei. Retornà després de sis
mesos d’exili i d’haver-se acollit a l’indult del Capità General de Barcelona.

Tot i no ser partidari dels ideals carlins, el governador liberal de Tarragona, Joan Martínez,
li concedí la Creu de Beneficència per haver assistit voluntari i de franc durant tres
mesos, a un gran nombre de presos afectats per l’epidèmia de febre tifoide a la presó
de Pilatos de Tarragona i per no haver abandonat mai la ciutat durant les epidèmies de
còlera i febre groga.6

El 5 d’abril de 1877 es va casar a Tarragona amb Carme Sardà i Espoy, amb qui va tenir
11 fills, quatre dels quals van morir poc temps després de néixer.7
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El 1880 va participar en el Primer Congrés Catalanista. Fidel als seus ideals polítics i
morals, Ramon Nolla envià el 15 d’agost de 1880 una carta a Carles VII, on mostrava el
seu profund malestar per les calúmnies vessades cap el pretendent i originades per la
sentència del Procés de Milà.8 El 26 d’agost del mateix any va signar una segona carta,
ara de forma col·lectiva, per recolzar a Carles de Borbó, i de protesta contra la sentència
per l’afer del Toisó d’Or.9

El 22 de febrer de 1888 fou nomenat metge de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona, i el 29 de març de 1894 en fou nomenat cirurgià, amb un sou de 65 pessetes
mensuals, càrrec que exercí fins a les darreries de 1900.10

El 1891 era president del “Círculo Carlista” de Tarragona, on en aquest centre va crear
la “Institución educativo instructiva de obreros” la qual, durant l’any 1888, es va convertir
en “Patronato Obrero”. El 1892 va fundar i dirigir el diari “El Correo de la Provincia” de
Tarragona.11 Vicepresident segon de la primera junta provincial carlista de Tarragona. El
1900 era secretari de la junta provincial carlista de Tarragona, aleshores presidida per
Josep de Suelves-Montserrat de Montegut, novè Marquès de Tamarit. Aquest mateix
any fou substituït del seu càrrec de metge cirurgià de l’hospital de Tarragona pel doctor
Antoni M. Aymat, la qual cosa motivà una polèmica amb el Col·legi de Metges, que
publicà a favor del Dr. Nolla un manifest de recolzament. De totes maneres, Aymat no va
voler deixar el càrrec. Va ser el primer president de l’Ateneu Mèdico-Farmacèutic de
Tarragona, creat el 1892. Aquest Ateneu fou dissolt el 1896 per a crear el “Col·legi Lliure
Tarraconense”, del qual fou també el primer president i col·legiat número 2.12

El 22 d’agost de 1899 fou ascendit pels jaumistes (partidaris del pretendent Jaume III,
segons la nomenclatura carlista) a Inspector Mèdic de segona clase (equivalent o
assimilat a General de Brigada).13 El mes de novembre de 1900 va estar nou dies
empresonat acusat d’estar implicat en els sagnants successos que van tenir lloc a
Badalona amb motiu de l’aixecament d’una partida carlina.

Membre de la Societat Mèdico Farmacèutica dels sants Cosme i Damià. El 1903 es
traslladà a Barcelona, el 1907 a Guimerà (Urgell) i el 1909 a Fonollosa (Bages). Va morir
a Barcelona el 9 de desembre de 1911, a l’edat de 72 anys.14

L’ORGANITZACIÓ SANITARIA DE L’EXÈRCIT CARLÍ (1872-1876)

En totes les guerres, els contendents posen en marxa, d’una manera o d’una altra,
algún tipus d’ajuda i assistència sanitària per als ferits i els malalts. En aquest sentit, el
bàndol carlí, que va intervenir en tres guerres durant el segle XIX, no va ser pas diferent.

Ramon Nolla i Martí i la seva contribució en l’organització sanitària de l’exèrcit carlí (1872-1876)
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Catalunya. Durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), va funcionar l’associació La Caridad,
creada per la reina Margarita, esposa de Carles VII. Va quedar instituïda a finals de 1873 i va
començar a operar a principis de novembre del mateix any.15 Aquesta organització
s’encarregava de l’assistència dels ferits en campanya. Cal remarcar que atenía tant els
carlins com els liberals ferits. Diguem que feia una funció similar a la de Creu Roja, que tenia
prohibit actuar en aquest conflicte, segons el Conveni Internacional de Ginebra del 1863, tot
i que el bàndol carlí mai no es va oposar a deixar que la Creu Roja hi actués.

Al començament de la guerra, encara no estaven organitzats ni la sanitat ni els hospitals.
Aleshores, els ferits eren atesos en masies simpatitzants del carlisme, moltes vegades
ajudades per Creu Roja.

El juliol de 1874 es va crear la secció d’hospitals i beneficència militar.16 El 17 d’agost de
1874 es va aprovar el reglament de l’organització de la sanitat carlina.17 El mes de febrer
de 1875, els generals Tristany (carlí) i Martínez Campos (liberal) signen un acord relatiu
a la seguretat dels malalts i els ferits d’ambdós exèrcits.18 Això demostra que l’interès
pel bon funcionament de la sanitat i dels hospitals era una qüestió important per al
bàndol carlí. Se sap també que al seu manteniment s’hi van destinar molts diners.
Només cal dir que els cinc primers mesos de l’any 1874 es va assignar un quart de milió
de rals per al manteniment dels hospitals.19

En aquesta Tercera Guerra, trobem hospitals habilitats a Camprodon (Ripollès), la Mussarra
(Vilaplana, Baix Camp), Santa Maria de Finestres (Sant Pau, la Garrotxa), Tremp (Pallars
Jussà), Matarrodona (Mura, Bages), Monsolís (Sant Hilari de Sacalm, Selva), Sant Pere de
Bianya (Osona), la Seu d’Urgell, Besora (Santa Maria de Besora, Osona), Olot (Garrotxa),
Sant Quirze de Besora (Osona), Prats de Lluçanès (Lluçanès), Fonollosa (Bages), el Pubill
de Siuret (Vidrà, Osona) i Viver i Serrateix (Berguedà), entre d’altres.20

País Basc i Navarra. A l’inici de la guerra, els carlins no tenien cap infraestructura
sanitària; la bona voluntat i l’improvització varen ser les millors armes sanitàries de què
disposaven per atendre als ferits i malalts.

Durant la Tercera Guerra Carlina (segona al País Basc i Navarra), hi va haver millores en la
prevenció i propagació de malalties infeccioses. Fins aleshores la majoria de baixes que
es produïen en la guerra eren degudes a les infeccions i no a les ferides per arma de foc.
Encara no s’havia acceptat l’etiologia microbiana, però sí que existia la vacuna contra la
verola, que era utilitzada de forma generalitzada en l’exèrcit, evitant d’aquesta manera les
epidèmies que tan freqüentment van patir els soldats a la Guerra dels Set Anys.
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L’aparició de Creu Roja, que va actuar sobretot al bàndol liberal, va possibilitar, entre
altres, el bescanvi de presoners entre els dos bàndols. L’exèrcit carlísta, en no tenir el
reconeixement internacional com a bel·ligerants, no va tenir la mateixa ajuda que l’exèrcit
governamental.21

S’introdueixen també millores organitzatives que porten a una actuació molt més ràpida
cap el ferit. A partir de l’experiència de la Primera Guerra, se sap que el ferit ha de ser
atès com més ràpid millor, i que s’ha de traslladar per portalliteres experts, que el
recullin al camp de batalla i el traslladin a l’hospital de sang més proper, que ha
d’instal·lar-se molt a prop del front de batalla. En aquest hospital de sang s’hi realitzen
les primeres cures i una selecció de ferits.

En aquesta Tercera Guerra, al País Basc i Navarra, sorprenentment, la sanitat carlina va
ser superior a la governamental. L’exèrcit liberal conservava les principals capitals de
província i amb elles, els seus hospitals. Els carlins, al contrari, en l’inici de la guerra no
disposaven d’una organització sanitària pròpia. Aquest fet, que en principi podia ser un
problema, es va convertir en un avantatge. Les capitals liberals estaven aïllades i
envoltades per l’exèrcit carlí. Així els soldats liberals van haver de ser traslladats a
hospitals situats molt més lluny del front (Santander, Santoña, Miranda, Logroño,
Calahorra, Tafalla, etc.) i en unes condicions molt precàries, fet que va suposar un gran
nombre de baixes.

En aquesta Tercera Guerra trobem hospitals habilitats a Tolosa (Gipuzkoa); Lesaka
(Navarra); Durango (Araba); Azpeitia (Gipuzkoa); Portugalete (Bizkaia); Pierola (Araba);
Santurzi (Bizkaia); San Salvador del Valle (Bizkaia); Elizondo (Navarra); Trapaga (Bizkaia);
Villabona (Gipuzkoa); Gomilatz (Bizkaia); Otxandiano (Bizkaia); Leitza (Navarra); Abartzuza
(Navarra); Orekieta (Navarra); monestir d’Ayegi (Navarra); Elgeta (Gipuzkoa); Oñati
(Gipuzkoa); Loiola (Gipuzkoa); Berastegi (Gipuzkoa); Lekumberri (Navarra); el de
referència a Iratxe, al santuari de Santa Maria la Reial; Estella-Lizarra (Navarra); Anderaz
(Navarra); a la vila “du Midi” a Pau (França) i a l’hospital civil de Baiona (França); aquests
dos darrers es van convertir en els últims hospitals carlins de la guerra.22

Maestrat, Baix Aragó i zona Centre. Durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), a la
zona dominada pels carlins de l’exèrcit del Centre, la Sanitat Militar estava molt mal
organitzada, bàsicament per la manca de personal amb la preparació suficient per atendre
als ferits i malalts i sobretot perquè no hi havia un cap de sanitat que pogués distribuir
eficaçment els pocs recursos de què disposava l’exèrcit carlí.

Ramon Nolla i Martí i la seva contribució en l’organització sanitària de l’exèrcit carlí (1872-1876)
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En l’exèrcit del Centre, als inicis d’aquesta Tercera Guerra, no existien farmacioles ni
baiards per transportar als ferits de guerra i als malalts. A més a més pel que fa a
l’organització hospitalària, pràcticament només existia l’hospital de Mora de Rubielos,
que es trobava en una situació molt precària. A tot això calia afegir-hi la manca de
recursos econòmics; els deutes pendents amb els proveïdors dificultava l’adquisició de
productes de consum bàsic i, a més a més, la situació del país no permetia obtenir
recursos econòmics per fer front a la situació. Malgrat tot, es van aconseguir petites
aportacions per part dels ajuntaments que tenien habilitat algun hospital. Tot això va fer
un canvi radical quan el metge català Ramon Nolla i Martí va organitzar la sanitat de
l’exèrcit del Maestrat i zona Centre. L’any 1872 fou nomenat primer ajudant mèdic per
la Junta d’Armament i Defensa del Principat de Catalunya.

L’11 de maig de 1874 fou nomenat pel general Manuel Palacios, subinspector mèdic de
l’exèrcit de la zona Centre. L’1 d’agost de 1874 és nomenat director responsable de la
mobilitat i coordinació de les ambulàncies del Maestrat i supervisor d’establiments
sanitaris provisionals de l’exèrcit del Centre, moment en que iniciarà una tasca sanitària
de primer nivell, convertint petits hospitals de sang provisionals en hospitals de gran
nivell, molt ben equipats, com ara els d’Horta de Sant Joan i Xelva (Serrans), Albocàsser
i Aiòder (Alt Millars), Mora de Rubielos i Cuevas de Cañart (Terol).23

El 25 de febrer de 1875, el general Dorregaray, el nomena a la població d’Alcalà de la Selva
(Terol) cap superior mèdic interí de l’exèrcit del Centre.24 Nolla fou el cap més visible de la
sanitat militar d’aquesta zona i la persona que ostentà la màxima responsabilitat. El 30
de gener de 1875, se li va encarregar la classificació i reorganització del Cos de Sanitat
Militar, amb la distinció de plana major i plana menor i l’arranjament i millora dels parcs
sanitaris, seguint el model establert a l’exèrcit del Nord.25 També va instal·lar un laboratori
de química a l’Hospital d’Horta. Posteriorment, fou el responsable de la redacció del
reglament per a hospitals i brigada sanitària. En l’acció de Villafranca del Cid, el mes de
juny de 1875, ja es van poder utilitzar les primeres lliteres. En aquesta batalla, Ramon Nolla
va atendre a nombrosos ferits i malalts i com a reconeixement a la seva tasca humanitària, se
li concedí la Creu Roja al Mèrit Militar.26

Ramon Nolla va organitzar un sistema de formació del personal sanitari molt innovador.
Feia desplaçar a casa del cap de Sanitat, Jacint Ratés, a la població de Vistabella del
Maestrat, als seus sanitaris, on se’ls hi proporcionaven els coneixements necessaris per
poder desenvolupar la seva tasca amb unes bones garanties.27 El 28 de febrer de 1875,
es va crear una companyia sanitària en cada divisió, seguint el model d’organització que
existia a l’exèrcit de Nord.
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El 10 d’octubre de 1875 es nomenat pel general Rafael Tristany, a la població d’Estella-
Lizarra (Navarra), metge del batalló del Reial Cos de Guies del Rei.28

Des del moment que Ramon Nolla es va fer càrrec de l’organització de la sanitat de
l’exèrcit del Centre, aquesta va fer un canvi radical. Hi va exercir de metge, de cirurgià i
de forense i se li reconegué la seva vàlua, tant per la magnífica gestió econòmica dels
pocs recursos de què disposava, com pels excel·lents serveis prestats en els hospitals
del Maestrat i Baix Aragó.

EL DIETARI DE GUERRA DE RAMON NOLLA I MARTI (1872-1876)

Ramon Nolla i Martí ens va deixar constància documental de la seva participació en la
Tercera Guerra Carlina (1872-1876) en un magnífic Diari personal que recull els fets
més importants que van tenir lloc en els diversos escenaris on ell va actuar com a metge,
de les personalitats amb qui es va relacionar i dels reconeixements que va rebre per les
seves actuacions humanitàries en temps de guerra.

Aquest diari, de 365 pàgines, una per cada dia de l’any, en format 32x23 cm., està
enquadernat amb el llom en mitja pell i el pla amb paper francès pintat a mà. Es
conserva gràcies als descendents de la família Nolla-Sardà, que amb motiu del centenari
de la seva mort (1911-2011), han volgut posar-l’ho a l’abast de tothom.29

El Diari, que en realitat és més una agenda molt telegràfica, està escrit a tinta,
possiblement després de la guerra, a partir de records i notes conservades per Ramon
Nolla. És molt probable que aquestes anotacions de Ramon Nolla fossin escrites com a
recordatori amb la intenció de redactar a posteriori unes memòries personals molt més
exhaustives. Malgrat tot, no sabem si això va succeir i, en el cas d’haver-se escrit, no s’han
pogut localitzar entre la documentació conservada pels seus descendents. Transcrit, doncs,
a posteriori, ho féu amb lletra molt clara: la primera anotació cronològica és del 23 d’abril
de 1818 i es refereix al naixement de la seva mare, Maria Antonia Martí i Vernet. L’última
és de 9 de novembre de 1952, escrita per una de les seves filles i fa referència al bateig
d’una néta seva, Maria del Carme Calvet i Nolla. Per tant, el Diari fou continuat pels seus
descendents després de la seva mort, l’any 1911 i s’hi anotaren algunes efemèrides
familiars, i encara que de manera molt més puntual, hi trobem dades fins a l’any 1952.

Analitzant detingudament el Diari, Ramon Nolla, fidel a les seves creences morals i
religioses, va haver de fugir de Tarragona, on vivia, “de las iras revolucionarias de los
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federales” després de ser delatat per un conegut. Ho féu acompanyat del farmacèutic
d’Ulldemolins, Salvador Tormes, la nit del 3 de d’abril de 1873. Inicia doncs, en aquesta
data, la seva participació en aquesta Tercera Guerra Carlina.

Des de principis de juny de 1873, fugint de Tarragona, Ramon Nolla fa nit en diferents
poblacions (Vinaixa, Lleida, Aitona, Falset, Portet). A partir del dia 9 de juny pernocta a
Margalef, fins que el 18 es desplaça a la Juncosa i a la tarda, s’uneix a la partida de
Francesc Vallès. Aquest mateix dia, marxa cap a Palma d’Ebre, on viu la seva primera
acció de guerra.

Entre el dia 18 de juny i el 16 de juliol, fa diferentes marxes pel territori, fins que el 17 de
juliol cau en mans dels carlins la població de Vandellós. Ramon Nolla va redactar l’ofici
de la rendició, com ell mateix diu, a sobre d’una pedra.

El 9 d’agost va passar l’Ebre per Vinebre i Ascó cap al Maestrat, iniciant aleshores, una
participació molt activa en aquesta guerra, al costat del brigadier Francesc Vallès.

El 13 d’octubre de 1873, va capitular Cantavieja, on els carlins van apressar a les dues
companyies de l’exèrcit liberal que la defensaven. A partir d’aquest moment, l’exèrcit carlí
torna a utilitzar aquesta vila del Baix Aragó, com a centre de les operacions de l’exèrcit del
Centre, establint-hi dos hospitals amb capacitat per a més de 80 llits, que estaven situats
en dos edificis: un a l’antic hospital de Sant Roc, utilitzat ja en la Primera Guerra, i que ara
Nolla va millorar significativament, i l’altre en el convent de les religioses.

Aquest mateix dia, Vallès i Cucala inicien un ferotge atac a Sogorb i Ramon Nolla trasllada
als ferits d’aquesta batalla a la població de Carrícola, a una hora de distància, habilitant-
hi un hospital de sang per atendre’ls i poder vetllar per la seva seguretat.

Ramon Nolla i Martí, com ja hem comentat, fou el màxim responsable de la sanitat del
bàndol carlí durant la Tercera Guerra. Fins que Nolla no es va fer càrrec de l’organització
sanitària, l’atenció als ferits de guerra i als malalts era pèssima. A partir de l’organització
del Cos de Sanitat Militar que va dur a terme Ramon Nolla a l’exèrcit del Centre, es van
poder gestionar molt millor els pocs recursos de què es disposava.

De l’anàlisi detallada del Diari que Ramon Nolla ens ha deixat, podem desglossar la seva
participació en aquesta Tercera Guerra Carlina en quatre grans etapes. La primera és la
que es correspon als inicis de la guerra fins la capitulació de Cantavieja, el juliol de 1875,
per les forces dels generals Jovellar i Martínez Campos. En aquest període que Ramon
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Nolla s’incorpora a la partida de Francesc Vallès, hi desenvolupa tasques sanitàries de
segon ordre, atenent com a metge als ferits i malalts de les diferent accions de guerra:
Iglesuela del Cid, Sogorb i Ares de Maestrat, entre d’altres. El 17 de desembre de 1873, en
reconeixement a la seva vàlua, el general Manuel Palacios el nomenà cap de Sanitat
Militar del País Valencià, fet que es produeix a la vila d’Onda (Plana Baixa).

Va participar activament en les accions de Juncosa de les Garrigues (18 de juny de
1873), de Margalef (22 de juny de 1873), de Maials (11 de juliol de 1873), de Vandellós
(17 de juliol de 1873), de Tivissa (23 de juliol de 1873), d’Iglesuela del Cid i Cantavieja
(27 d’agost de 1873), de Sogorb (11 de setembre de 1873), de Benissanet (13 d’octubre
de 1873), de Móra d’Ebre (2 de novembre de 1873), d’Ares del Maestrat (25 de novembre
de 1873), de Torrent (4 de desembre de 1873), de Vinaròs (18 de febrer de 1874), de
Gandesa (4 de juny de 1874), de Xelva (23 de gener de 1875) i de Villafranca del Cid (29
de juny de 1875) on li fou concedida la Creu Roja del Mèrit Militar per la seva actuació.

La segona etapa comprèn el període que Ramon Nolla es replega a Catalunya, fins que
travessa la frontera i és retingut a la població francesa de Llemotges.

En aquest pelegrinatge per Catalunya, recorre els Pirineus i el Prepirineu, territori que
encara estava controlat per les forces reialistes. Aprofita per visitar a familiars i el
trobem sovint en indrets on hi ha hospitals habilitats de l’èxercit carlí com ara Camprodon
o Santa Maria de Besora, entre d’altres. En aquest període no té una destinació fixa i
realitza moltes vegades tasques d’informació.

El juliol de 1875, amb la caiguda de Cantavieja, els carlins van abandonar la lluita al
Centre i es replegaren a Catalunya. Ramon Nolla fou un dels testimonis d’excepció en
la trascendental reunió que va tenir lloc a la població de Villarluengo (Alt Maestrat) el dia
1 de juliol de 1875, on Dorregaray i el consell de generals i caps prenen la dolorosa
decisió d’abandonar la lluita al Maestrat i zona Centre. El 26 d’agost d’aquell mateix
any, amb la caiguda de la Seu d’Urgell, queda pràcticament tallada la comunicació amb
França. Les forces catalanes començen a dispersar-se. Una part va fugir a França, com
el cas de Ramon Nolla que s’agregà a la Brigada de València el 13 de setembre de 1875,
i una altra passà a Navarra. Algunes partides es van dissoldre. Des d’aquells moments
l’èxèrcit carlí de Catalunya quedava completament desfet i dispers.

Durant els mesos d’octubre i novembre, passaren la frontera cap a França 3 generals, 3
brigadiers, 16 entre coronels i comandants, 51 capitans, 9 sacerdots i un gran nombre
de soldats. Ramon Nolla ja ho havia fet el 19 de setembre de 1875.30
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La Brigada de València a la qual Nolla s’havia agregat el 29 d’agost de 1875 a la
població berguedana de Borredà, fou detinguda a Gavarnie (França) i després de passar
per Gedre, Luz i Pierrefitte va arribar a Tarbes, on fou detinguda. L’arribada a l’estació la
descriu Ramon Nolla amb aquestes paraules: “nos condujeron entre dos filas de

artilleros, sables en mano, a la caserna o cuartel donde nos alojamos”. Posteriorment
foren traslladats a Llemotges on quedaren retinguts. Ramon Nolla va poder fugir,
acompanyat del seu assistent Antoni Casanova i de l’assessor Morillas, prenent camí
cap a Navarra, on hi entraren el 28 de setembre de 1875 per la frontera de Dancharinea.

En la tercera etapa de la participació de Nolla en aquesta guerra, el general Tristany el
nomena metge del Reial Cos de Guies del Rei a la població d’Estella-Lizarra, tasca que
desenvoluparà fins que s’exilia a França, un cop acabada la guerra. En aquest període
coneix a Carles VII i a la reina Margarita. També al príncep Jaume i a Rafael Tristany, per
primera vegada, en persona. Es relacionarà amb els màxims responsables de la sanitat
de l’Exèrcit del Nord, i tindrà una activitat molt més reduïda en el conflicte.

Seguint els seus principis morals, ètics i professionals, el trobem sovint en hospitals
carlins habilitats en aquesta zona com el d’Iratxe, Tolosa o Elizondo, entre d’altres.

Finalment, amb la caiguda d’Estella-Lizarra i Montejurra, Ramon Nolla agafarà, juntament
amb els seus companys, el 26 de febrer de 1876, camí cap a França. A l’altra banda de
la frontera, a Mauleon, s’acomiada de Carles VII i es dirigeix a la població francesa de
Mont de Marsan, on hi fixarà la seva residència.

En aquesta etapa d’exili aprofita per viatjar i retrobar-se amb personatges d’alta graduació
de l’exèrcit carlí exiliats a França. Així doncs, visita al general Dorregaray, a Baiona; al
general Álvarez, a Bordeus; assisteix com a metge personal al general Duc de la Roca,
també a Bordeus; es retroba amb la reina Margarita, a Pau; o bé rep la visita del comandant
Agustí Pérez, a Mont de Marsan, entre d’altres. Finalment, el 24 d’agost de 1876, visita al
cònsul espanyol a Baiona, qui li expedeix un passaport per poder retornar a Catalunya,
segurament després d’haver-se acollit a l’indult del Capità General de Catalunya.

Un viatge de retorn que inicia el dia 25 d’agost a Baiona, entrant a l’Estat espanyol per
Irun, des d’on es dirigeix cap a Tolosa (Gipuzkoa), Alsasua (Gipuzkoa), Pamplona-Iruña,
Saragossa, Lleida i Riudoms, on hi arribà el dia 29 d’agost.

Una de les primeres coses que fa Ramon Nolla en arribar a Catalunya, es visitar la seva
promesa, Carme Sardà i Espoy. El dia 3 d’octubre demana a la família Sardà, l’autorització
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per casar-se amb la seva filla, que li fou concedida el dia 14 d’octubre, i amb qui
s’esposà el mes d’abril de 1877.

A partir d’aquest moment, Ramon Nolla i Martí inicia una nova etapa de la seva vida,
després de gairebé cinc anys de guerra, dedicada a la seva professió i sobretot a la família.
Una etapa, en la qual va restar sempre fidel a la seva causa i als seus principis morals,
religiosos i polítics, i sobretot compromés amb els seus ideals i amb el seu temps.

HOSPITALS CARLINS ESTABLERTS PER RAMON NOLLA AL MAESTRAT
I ZONA CENTRE DURANT LA TERCERA GUERRA CARLINA

Com ja s’ha comentat, de bon principi Ramon Nolla va convertir petits hospitals de sang
en centres de gran nivell, dotant-los de la infraestructura necessària pel seu bon
funcionament, de personal ben preparat i de l’instrumental i material de cures necessari
per atendre de la millor manera possible als ferits i malalts ingressats. Entre aquests
centres habilitats i permanents, podem destacar els següents:

Hospital d’Horta de Sant Joan

Es va condicionar l’antic hospital d’aquesta vila de la Terra Alta, amb el material incautat
per ordre de Francesc Vallès, l’any 1873, en una factoria de Gandesa; concretament llits i
mantes. El 4 de juny de 1874 hi havia 90 ferits ingressats que va atendre Ramon Nolla.
També el mes de gener de 1875 va instalar-hi un laboratori de química. Hi ha constància
documental de la seva estada en aquest hospital els mesos de juny i desembre de 1874.31

Hospital de Xelva

Posiblement va començar a funcionar a finals de 1873. Va ser atès per les Germanes de
la Caritat, que hi van arribar el 23 de gener de 1874.32 Aquest hospital ja és citat en una
carta de la germana de la Caritat, sor Adelina Crobat, dirigida al general Dorregaray,33 on
descriu la seva estada en aquest centre. Estava habilitat en el convent de Sant Francesc,
a mitja hora del poble de Xelva. Tenia capacitat per quatre-cents llits. Ramon Nolla hi va
fer estada el gener de 1875.

Hospital d’Albocàsser

Els carlins hi tenien habilitat un hospital de sang molt ben equipat i amb tota l’assistència
facultativa necessària pel seu bon funcionament. El 15 de juny de 1874, Ramon Nolla hi
va atendre els ferits de l’acció d’Alcora. Trobem documentat a Nolla en aquest hospital
els mesos d’octubre i novembre de 1874 i el mes de gener de 1875.34
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Hospital d’Aiòder

En aquesta població de l’Alt Millars, els carlins hi tenien habilitat un hospital permanent.
Aquestes instal·lacions ja havien estat utilitzades per Cabrera en la Primera Guerra.
S’hi van atendre sobretot als ferits i malalts de les divisions que operaven properes a
Castelló i Sogorb.35

Hospital de Mora de Rubielos

L’any 1874 fou establert com a l’hospital de referència al Maestrat i zona Centre per
l’Infant Alfons Carles de Borbó. Va ser atès per les Germanes de la Caritat, que hi van
arribar després de millorar el funcionament de l’hospital de Xèlva. Tenim constància
documental de l’estada de Ramon Nolla, a Mora de Rubielos, els mesos d’octubre de
1874 i gener de 1875.36

Hospital de Cantavieja

Abans de caure en mans dels carlins, en aquesta població de Terol els liberals hi tenien
habilitat un petit hospital, que estava atès per un veterinari degut a la manca de personal
mèdic. Posteriorment, el general Jovellar hi va destinar dos oficials de sanitat.37

El mes d’octubre de 1873, els carlins van recuperar Cantavieja i aleshores van millorar
molt les instal·lacions d’aquest hospital. Disposava de 80 llits i estava situat en dos
edificis, un a l’antic hospital de Sant Roc i l’altre al convent de les religioses.38

Aquest hospital ja havia estat utilitzat per Cabrera durant la Primera Guerra i era considerat
un dels més ben equipats de la zona, juntament amb el de Morella. Tan bon punt els
carlins van recuperar la plaça, es nomenà al farmacèutic de Saragossa, Joaquín Lacambra,
governador de Cantavieja. Lacambra hi exercia indistintament de governador, de director
de l’acadèmia de cadets i de farmacèutic de l’hospital.

El director de l’hospital era Jaime García, que va desenvolupar amb gran zel i eficàcia la
seva tasca, dotant-lo de personal ben preparat per atendre els malalts i ferits de la
guerra. Hi va exercir de metge, entre d’altres, Ramon Nolla i Martí.39 A l’hospital de
Cantavieja hi va morir el brigadier carlista Ángel Villalaín, el dia 29 de juny de 1875,
després d’haver estat ferit en l’acció de Villafranca del Cid.40

Hospital d’Iglesuela del Cid

Ramon Nolla hi va habilitar, el 29 de juny de 1875, un hospital de sang per atendre als
ferits de la batalla de Villafranca del Cid. Aquest hospital també fou utilitzat per l’exèrcit
liberal per atendre els ferits del setge de Cantavieja, el juliol de 1875.41
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Hospital de sang de Carrícola

Fou habilitat un hospital de sang, el dia 11 de setembre de 1873, per atendre-hi ferits de
la batalla de Sogorb. Possiblement estava situat a l’església de Sant Miquel d’aquesta
població del País Valencià.42

Hospital de sang de Castellfort

Es va habilitar per atendre als ferits de la batalla d’Ares del Maestrat, el dia 25 de
novembre de 1873. Hi van ingressar un bon nombre de ferits i malalts.43

Hospital de Vistabella del Maestrat

En aquesta població el carlins hi tenien l’Intendència General de l’Exèrcit del Centre i de
Catalunya i en realitat s’utilitzava la casa del cap de Sanitat, Jacint Ratés, com a centre
de formació del personal sanitari i esporàdicament per atendre a militars d’alta graduació,
com el cas del general Francisco García de Moya y Marín.

Hospital de Cuevas de Cañart

Els carlins hi tenien habilitat un petit hospital militar on s’hi atenien indistintament ferits
i malalts dels ambdos bàndols. El desembre de 1874 fou assaltat i incendiat per les
tropes liberals del general Despujols i del brigadier Laso, que hi van detenir un oficial
carlí convalescent.
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 A sobre: logotip de “La Caridad. Associación Católica para Socorro de Heridos”.

A sota: segell de l’hospital de sang d’Albocàsser, habilitat per Ramon Nolla.

Ramon Nolla i Martí i la seva contribució en l’organització sanitària de l’exèrcit carlí (1872-1876)



 Ramon Nolla i Martí amb uniforme de subinspector mèdic de primera clase de l’exèrcit carlí.

(Foto: arxiu Joan Subirana i Espinalt)
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ELS INICIS DEL CERCLE CIENTÍFIC I LITERARI
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Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.

Unitat d’Història, Legislació i Gestió Farmacèutiques.Facultat de Farmàcia. UB

RESUM: A les acaballes del segle XIX, i com a iniciativa del Rector Manuel Duran i Bas, es
va impulsar a la Universitat de Barcelona un projecte que contemplava, entre d’altres, la
creació d’un Llibre d’Honor, del Cercle Científic i Literari, i la programació de Conferències
públiques i obertes, impartides pel professorat universitari, amb l’objectiu clarament
expressat de difondre el coneixement més actual en les diverses disciplines que
s’impartien en les cinc Facultats què integraven la Universitat Literària de Barcelona. No
va ser una iniciativa única. No obstant, tot i néixer amb fortalesa, sembla que va ser un
projecte de vida molt curta, totalment lligat al seu inspirador i creador.

Manuel Duran i Bas, va ser un personatge emblemàtic de la vida política, cultural i social
de la Catalunya d’avantguarda de finals del XIX. En relació a la difusió del fet cultural i la
llengua catalana en els ambients més intel·lectuals de la època, la seva activitat, d’altra
banda prou coneguda i estudiada, a l’Ateneu i a d’altres institucions, la va voler estendre
a la Universitat barcelonina. En són testimoni la creació de la càtedra de Dret Civil
Català, durant el seu Rectorat, i les iniciatives que es presenten en aquest estudi, al
voltant del Cercle Científic i Literari de la UB.

Paraules clau: Cercle Científic i Literari, Llibre d’Honor, Universitat de Barcelona, Ensenyament universitari a Catalunya,

Manuel Duran i Bas.

RESUMEN: A punto de finalizar el siglo XIX, y por iniciativa del Rector Manuel Duran Bas,
se impulsó, en la Universidad de Barcelona, un proyecto que contemplaba, entre otros,
la creación de un Libro de Honor, del Círculo Científico y Literario, y la programación de
Conferencias públicas y abiertas, impartidas por el profesorado universitario, con un
objetivo claramente expresado de difundir el conocimiento más actual en las diversas
disciplinas que se impartían en las cinco Facultades que integraban en aquellos mo-
mentos la Universidad Literaria de Barcelona. No fue una iniciativa única. No obstante,
aún habiendo nacido con gran empuje, no tuvo consolidación en el tiempo; pues, parece
que fue un proyecto de corta duración, totalmente ligado a su inspirador y creador.
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Manuel Duran Bas, fué un personaje emblemático de la vida política, cultural y social de
la Cataluña más vanguardista de finales del XIX. En relación a la difusión del hecho
cultural y la lengua catalana en los ambientes más intelectuales de la época, su activi-
dad, de otra parte bien conocida y estudiada, en el Ateneo y en otras instituciones, la
quiso extender a la Universidad barcelonesa. Son un buen testimonio la creación de la
càtedra de Derecho Civil Catalán, durante su Rectorado, y las iniciativas que se presen-
tan en el presente estudio, alrededor del Círculo Científico y Literario de la UB.

Palabras clave: Círculo Científico y  Literario, Libro de Honor, Universidad de Barcelona, Enseñanza universitaria en

Cataluña, Manuel Duran Bas.

*

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

El mes de juny de l’any 1887, va ser aprovada, per Llei, una reglamentació referent al dret
d’associació. Ja l’article 13 de la Constitució aleshores vigent, la de 1876, reconeixia el
dret d’associar-se. La nova Llei tractà, per tant, de reglamentar  cóm s’havia d’exercir
aquest dret. Canalitzava la possibilitat de crear entitats que, sense tenir com a objectiu
únic o exclusiu el lucre, sí en tinguessin, entre d’altres finalitats, les purament científiques.
Regulava la manera i condicions en què s’havien d’establir aquestes entitats, el seu
funcionament i finançament, les autoritzacions necessàries per tal que comencessin la
seva activitat...

A l’empara d’aquesta normativa legal, a la Universitat de Barcelona (en endavant UB)
s’haurien pogut donar les condicions adients per a la creació d’alguna entitat d’aquest
tipus.

Amb aquesta premisa inicial, es va elaborar la hipòtesi de treball basada en la cerca
d’elements que poguessin corroborar l’existència, o no, d’alguna mena d’associació
establerta dins la UB. I, cas d’existir-hi, esbrinar la seva implantació i  funcionament, en
els moments inicials de la seva activitat.

MATERIAL I MÈTODE

S’ha dut a terme una consulta sistemàtica en diversos arxius i biblioteques, particularment
a la Unitat de Gestió Documental i l’Arxiu Històric de la UB. Partint de dades molt escasses
i col·laterals al tema objecte d’estudi, trobades en fonts secundàries publicades, ha
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calgut endinsar-se en fonts primàries, bàsicament, correspondència oficial; actes de
reunions (Actes de les Juntes de Degans, Actes de reunions de Claustre de diferents
facultats, etc); expedients personals i professionals; premsa oficial (Gaceta de Madrid)
i premsa no oficial (Diari de Barcelona i La Vanguardia), i d’altra documentació d’índole
diversa (Anuaris i Memòries de la UB) en el període de temps de l’estudi.

 L’ordenació del material s’ha fet seguint criteris no tant cronològics com temàtics, tot i
que s’han hagut de treballar paral·lelament. L’anàlisi del contingut del material estudiat
conforma els resultats de la recerca, i llur discussió ha permès formular les pertinents
conclusions.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Tot i fer referència inicial a la Llei què reglamentà el dret d’Associació, l’any 1887, no va
ser fins l’etapa de rectorat de Manuel Duran i Bas (1896-1898) (1) que a la UB es troben
experiències d’aquesta naturalesa; és a dir, l’establiment formal d’una Associació cien-
tífica en el si de la mateixa.

L’arribada del Dr. Duran i Bas al Rectorat de la UB coincideix en el temps amb un
desplegament, d’altra banda ja iniciat feia unes dècades, d’iniciatives, potser sense
precedents, per tal d’assolir definitivament la necessitat de posar la cultura i la ciència
catalana al servei dels interessos socials i econòmics de Catalunya. El moment històric
sembla que era el més favorable en aquest sentit. La visió serena, el tarannà i, també,
cal recordar-ho, la personalitat del Rector Duran i Bas va fer possible ajuntar voluntats,
i no solament en el si de la UB. Només cal consultar la seva biografia per constatar-ho.
La  creació, per tant,  del Cercle Científic i Literari de la Universitat Literària de Barcelona
va servir, si més no; però no exclusivament, per trobar punts de contacte entre el professorat
i l’alumnat universitari, sense excloure a aquelles persones amb interès per la ciència i
els aspectes més humanístics, tot i que no pertanyien, d’una manera directa, a l’àmbit
de l’ensenyament universitari.

La primera informació documentada de què es té notícia sobre les actuacions i canvis
que va introduir el Rector Duran i Bas en relació al funcionament de la UB, afecten a la
preparació i redacció d’un projecte de nou Reglament interior de la Universitat de
Barcelona. Aquest havia de contemplar una modernització de la organització i de la
gestió interna de la entitat, incorporant les novetats introduïdes en els darrers anys, com
ara les pensions o auxilis pecuniaris als alumnes, establerts des de l’any 1877 (article
154); fins i tot, es van introduir unes regles per a la pràctica de la comptabilitat, seguint
«(...) com a model les aplicades en la Facultat de Medicina (...)» (2). La situació econòmica
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de la UB en arribar Duran i Bas al rectorat era francament decebedora. Es patia una
carència de fons, pràcticament endèmica, per poder cobrir les necessitats de
funcionament. Els ingressos de la UB, segons consta en la informació facilitada en Junta
de Degans (3), consistien en 15.000 pessetes anuals, aportades per l’Estat; 11.500, per
la Diputació i 600 abonades per la Escola d’Enginyers «per la cessió d’uns laboratoris de
Farmàcia». Aquestes quantitats restaven sotmeses al pagament a l’Estat de l’1%. A més,
es cobraven, anualment, 1.068 i 388 pessetes, respectivament, d’«unes làmines que
posseeix aquesta Universitat». Un total de prop de 30.000 pessetes pot semblar una
quantitat estimable per poder atendre el pressupost de despeses què, per exemple, per
al curs 1897-98 sumava unes 13.000 (Medicina, 2.800; Farmàcia, 2.400; Ciències, 2.400;
Dret, 500; Filosofia, 500; consum d’aigua i gas, 3.210; conservació del rellotge de la
torre, 240; cotxer, 800; pagament de l’1% de l’Estat, 150); ara bé, s’ha de tenir en
consideració que, a la pràctica habitual, el problema era de liquiditat. El gener de 1900,
la Junta de Degans acordà apressar al pagament la Diputació, que encara devia els
diners des de juliol de 1898. Consta que la Diputació va lliurar 3.750 pessetes, com
avançament del deute, el juny de 1900. D’aquesta quantitat però, la UB havia de
descomptar «l’1% per a pagament de la Diputació; el 20% de recàrrec transitori; el 20%
de guerra i l’1% d’habilitació».

El projecte de Reglament intern va estar ultimat el 18 de juny de 1897 i aprovat, en nom
de Sa Majestat el Rei, per la Reina Regent, el 21 del mes següent.

Paral·lelament, el mateix any 1897, es va iniciar una altra proposta del Rector Duran i
Bas: la publicació de l’Anuari de la Universitat literària de Barcelona, a tall d’assaig. El
contingut del primer dels anuaris correspon, per tant, a dades del curs 1896-1897. Va
tenir continuïtat, i, per tant, el curs següent (1897-1898) es publicà per segon any
consecutiu, amb un contingut molt més treballat, extens i detallat. Sembla que no es va
redactar  apressadament, com el primer. En el format del segon anuari, tan elaborat i
treballat en quan a contingut, es fa palès l’esperit de Duran i Bas, que no es tornarà a
trobar en anuaris publicats posteriorment, sota el govern d’altres rectors, i, evidentment,
en altres circumstàncies.

A més a més del Reglament interior i de la publicació dels Anuaris, les iniciatives de més
novetat en el curt període de Rectorat de Duran i Bas es poden concretar en tres projectes,
què en realitat poden correspondre a un de sol, d’indiscutible interès i prestigi per a la
UB. La referència al Llibre d’ Honor, al Cercle Científic i Literari i a les Conferències
dominicals és, per tant, obligada.

M. Dolors Gaspar García
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LLIBRE D’HONOR DE LA UNIVERSITAT LITERÀRIA DE BARCELONA

No s’ha pogut trobar, encara, el llibre què respon a aquest títol, tot i que, la informació
relativa a la seva existència i contingut és absolutament contundent: «(...)En el Saló
destinat á la celebració de sessions del Consell Universitari ha quedat col·locat el Llibre
d’Honor (...)» (4).

Les primeres notícies què el mencionen es troben a l’Acta d’una de les primeres Juntes
de Degans, presidida per Duran i Bas, en tant que Rector, concretament, la celebrada en
data 28 de novembre de 1896. Amb assistència dels cinc degans: Ciències, Medicina
(Giné Partagás), Farmàcia (Trémols Borrell), Filosofia i Lletres i Dret; es tractà de
«l’establiment d’un Llibre d’Honor, i s’acordaren les disposicions per al mateix». Ja
aleshores, es lliga la inscripció de catedràtics i alumnes «amb bones notes i bona con-
ducta», al dret de pertànyer, «com a membre numerari, al Cercle Científic i Literari de la
Universitat de Barcelona». Es defineixen les funcions del Cercle, i, a la base desena,
resta recollida la creació, a cadascuna de les cinc facultats de la UB, d’una «Acadèmia».
Els acords presos en l’ esmentada Junta de Degans determinaven, doncs, la creació
d’una associació científica i literària, en certa manera elitista, a la qual només es podria
accedir des de l’excel·lència en el coneixement, demostrat a través de la inscripció
prèvia en el Llibre d’Honor, al qual, tanmateix,  s’accedia per mèrits, tant de coneixements
com de conducta.

L’acceptació o rebuig d’un candidat a figurar en el Llibre es basava en el currículum o
expedient acadèmic. En cadascuna de les cinc facultats, el claustre havia d’informar
sobre els expedients individuals dels qui havien estat alumnes de la UB, expedients què
es feien arribar des del rectorat.

A la Facultat de Medicina, el degà Giné i Partagás reuní el claustre en sessió extraordinària,
per tal de revisar els expedients de diversos antics alumnes, què havien estat tramesos
pel rectorat, i comprovar que complien les bases aprovades pel Consell Universitari. El
claustre era l’encarregat d’emetre el preceptiu dictamen sobre la conveniència, o no, de
que els alumnes proposats figuressin en el Llibre d’Honor.

Els expedients havien estat classificats en dues seccions; la primera comprenia ex -
alumnes de la facultat de Medicina de Barcelona «els quals havien guanyat, per oposició,
alguna càtedra de les facultats de medicina del Regne». Els proposats en aquesta pri-
mera secció havien estat admesos per unanimitat «(...) pel que fa als Drs. D. Jaume Pi y
Suñer i D. Alexandre Planellas Llanos, per majoria respecte dels altres perquè els Srs.
individus d’aquest claustre que es trobaven compresos en la expressada llista i que eren
presents s’abstingueren de prendre part en la votació (...)». En relació a la segona
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secció, el claustre va considerar a tots dignes de figurar al Llibre d’Honor, «(...) exceptuant
tan sols al Sr. Farreras Framis perquè, segons consta al seu expedient no reuneix les
condicions que exigeixen les bases aprovades pel Consell Universitari, donat que té
alguna nota de “mediano”, i, per tant, inferior a la de “bueno”. També el Claustre ha de
ressenyar que el Dr. Antoni Simonena y Zabalegui, qui consta en aquesta segona secció,
ha de figurar a la primera ja que, l’any 1892 obtingué, per oposició, la càtedra de Clínica
Mèdica a Santiago, des de la qual es va traslladar a igual càtedra de la Facultat de
Valladolid, i ocupa actualment el número 342 de l’Escalafó de l’1 de gener de 1896,
darrer dels publicats (...)».

El Dr. Giné i Partagás adreçà al Rector un escrit, en data 21 d’abril de 1897 traslladant les
opinions del claustre de Medicina en relació al que citen com a «projectat Llibre d’Honor».
Aquestes opinions posen de manifest alguna omissió important i certes «errades de
càlcul» al disposar els requisits acadèmics dels candidats a figurar en el Llibre d’Honor:
«(...) a judici del Claustre ( de Medicina) ha d’haver alguna omissió involuntària en les
llistes d’alumnes d’aquesta Facultat què haurien de figurar en l’ esmentat Llibre, doncs,
només per citar una, no hi consta el nom del Dr. D. José de Letamendi i Manjarrés,
brillantíssim alumne que fou d’aquesta Escola i més tard eximi Catedràtic de la mateixa,
per oposició. El segon punt a què es vol fer referència és la circumstància de què al llarg
d’uns quants anys (del 1869 al 1873 – època revolucionària), per disposició superior no
es concedien en els exàmens altres qualificacions que les d’aprovat i suspès, i estant
compresos en aquest període de temps un bon número de deixebles d’aquesta Universitat
qui, més tard s’han distingit notablement (...) fora convenient estudiar el mitjà per tal
que aquests alumnes no es veiessin sistemàticament exclosos del Llibre d’Honor, gràcies,
no a pecats propis sinó a culpes alienes (...)».

Les «Bases per a l’establiment d’un Llibre d’Honor a la Universitat Literària de Barcelo-
na» es conserven en document imprès, amb la signatura del Secretari General de la UB,
Francesc de Paula Planas, i la data de 30 de juny de 1897.

El llistat d’alumnes admesos; els primers en ser inscrits en el Llibre d’Honor de la UB,
figuren a les pàgines 44 i 45 de l’ Anuari del curs 1898-99 de la Universitat literària de
Barcelona, són «(...) antics alumnes d’aquesta Universitat què, reunint les condicions
establertes a les Bases què a l’Anuari de l’any anterior van ser inserides, s’ha tingut
notícia de què, feliçment, són vius (...)». Per la Facultat de Medicina, hi figuren: «D. Juan
Giné Partagás.- D. Bartolomé Robert Yarzábal.- D. Miguel A. Fargas Roca.- D. Emilio
Estaper y Cuyás del Bosch.- D. Andrés A. Martín y Montellà.- Antonio Simonena Zabalegui.-
D. Manuel López Comas.- D. Luís Millares Cubas.- Don Jaime Queraltó Ros.- D. Jaime
Isern Nombrabella.- D. Juan Terrades Pla»; i, per la Facultat de Farmàcia: «D. Federico
Trémols Borrell.- D. Alejandro Masdeu y Alsó.- D. Agustín García y Medina.- D. José Torras
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y Pascual.- Don Casimiro Brugués y Escuder.- D. Joaquín Salvador y Benedicto.- D. Juan
Pexicot y Prats.- D. Narciso Truillet y Teixidor.- D. Agustín Mariné y Molins.- Don Francisco
Pascual y de Sentisela (Sentisclà?).- Don Joaquín Pujol y Sagristá.- D. Francisco Benessar
y Folch.- D. Wenceslao Mauricio Carredano y López.- D. José Mª Martí y Terrada.- D.
Antonio Casanovas y Llobet.»

Precisament, dels primers honorats de la Facultat de Medicina s’ha trobat el plec
d’expedients individuals que, com correspon,  s’inicia amb el de l’aleshores degà, Joan
Giné Partagás (5).

El Llibre d’Honor de la UB continuà actiu, si més no fins el curs 1900-1901, en què resta
documentada la petició del Rector, a través d’un ofici datat el 23 de març de 1900, de
que es reunís el Claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres per emetre dictamen sobre
si el llicenciat Narcís Sicars i Salvadó reunia les condicions legals, per tal de ser inscrit al
Llibre d’Honor. La resposta va ser afirmativa (6).

CERCLE CIENTÍFIC I LITERARI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

La constitució del Cercle Científic i Literari de la UB roman estretament vinculada a la
creació del Llibre d’Honor de la mateixa; tan és així què, la primera menció sobre aquesta
associació es troba en els acords presos pel Claustre de Degans en novembre de 1896
per tal d’instituir, precisament, les Bases d’un Llibre d’Honor (2). Del total d’onze bases,
de la cinquena a l’onzena, què n’és la darrera, es tracta, exclusivament, del Cercle. En la
disposició o Base cinquena es pot llegir « La inscripció en el Llibre d’ Honor donarà dret
a (...); i c, a ser membre numerari del Cercle científic i literari de la Universitat de Barce-
lona (...)». I, a partir de la base sisena, el text desenvolupa les funcions, composició i
altres aspectes bàsics de funcionament, què, només restarien definitius  amb l’aprovació
oficial del futur reglament, gairebé, dos anys més tard.

En les bases inicials, s’acordà donar el doble caràcter, científic i literari, al Cercle. En
coherència, possiblement, amb el caràcter dual dels ensenyaments universitaris en aquell
moment: més científic en les Facultats de Ciències, Medicina i Farmàcia; i més literari en
les de Dret i Filosofia. Es defugia, explícitament, d’introduir-hi «(...) discussions sobre
matèries purament religioses, ni polítiques, ni atacar-ne ningú, en cap treball oral o
escrit, directa ni indirectament, la religió catòlica, ni les institucions fonamentals de
l’Estat.

7ª Els membres del Cercle seran de quatre classes: 1ª d’Honor a la qual pertanyeran: 1r
qui sigui o hagi estat Ministre de Foment (l’ensenyament superior en depenia, per estar
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sota la Direcció General d’Instrucció pública. L’any 1900 es va crear el Ministeri d’Instrucció
pública); 2n qui sigui Director General, Conseller d’Instrucció pública o Senador per la
Universitat, essent o havent estat catedràtics en propietat i per oposició de la mateixa; 3r
els catedràtics de la mateixa què ho siguin o hagin estat en propietat i per oposició, que
tinguin 50 anys efectius de servei en el professorat de Facultat o d’Escola equiparable
en categoria; i 4rt Rectors propietaris de la mateixa que hagin estat Catedràtics en
propietat amb 25 anys de servei efectiu en la mateixa (en aquesta condició es trobava
l’anterior degà de la UB, Julià Casaña Leonardo, qui acceptava i agraïa el nomenament
com a Soci d’Honor, en un escrit adreçat, des de Madrid, al Rector Duran i Bas, datat el
3 de juny de 1898. Cal recordar que, pocs mesos després, concretament el 23 d’octubre
del mateix any, tindria lloc la recepció pública, com a acadèmic de la Reial de Medicina
de Madrid, del Dr. Casaña Leonardo, qui, segons figura a la ressenya de l’acte, ocupava
la plaça de catedràtic d’Història de la Farmàcia, en la Facultat madrilenya, provenint del
rectorat de Barcelona) ; 2ª nats, a la qual pertanyeran tots els catedràtics numeraris de
Facultat o d’Escola Superior de la mateixa, efectius o jubilats; 3ª numeraris, la qual
només es compondrà dels inscrits en el Llibre d’Honor, què no estiguin ja en una de les
dues classes anteriors (1ª i 2ª); i 4ª aspirants, què la formaran els alumnes què, guanyades
ja les assignatures de primer i segon grups, i, no tenint cap falta en la seva conducta
acadèmica, hagin obtingut, al menys la nota d’Excel·lent en la meitat de les que hagin
cursat, sense que, en la meitat restant, tinguin cap d’inferior a la de Bo.

8ª Els Membres de la primera i segona classe gaudiran de tots els drets i restaran
exempts de totes les obligacions de Reglament. Els de la 1ª presidiran les sessions
segons l’ordre d’antiguitat dels presents i tindran un lloc en la mesa presidencial. Els de
la 2ª i 3ª classe gaudiran de tots els drets, exceptuant el reservat a aquells de la 1ª, i
tindran un lloc de distinció en la Sala de Sessions. I, els de la darrera, tindran els
següents drets: 1r, assistir, sense veu ni vot, a les sessions literàries del Cercle; 2n,
prendre part en les discussions i treballs de les Acadèmies de la seva respectiva Facultat;
i 3r, tenir un lloc separat del públic en les sessions.

9ª El Cercle es reunirà una vegada l’any en junta general i pública, en el mes de maig, en
el Paraninf o en la Sala Doctoral de la Universitat, segons acord de la mesa, juntament
amb el Rector. Un dels membres numeraris llegirà un treball literari de llur elecció, i, a
continuació, un altre membre numerari llegirà una memòria en què es doni a conèixer,
succintament, el moviment científic i literari què al llarg de l’any anterior hagi hagut en les
cinc províncies que corresponen al districte universitari de Barcelona; i, finalment, es
donarà informació: 1r, del traspassament de socis, amb menció succinta de llur vida
literària; 2n, dels mèrits importants assolits pels membres al llarg de l’any; 3r, dels
membres novament agregats al Cercle; i, 4rt, dels aspirants que hagin pres part en els
treballs de les acadèmies, i dels premis que s’hagin adjudicat.
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10ª Cada facultat tindrà una Acadèmia formada amb els membres aspirants al Cercle. A
les sessions de la mateixa podran assistir, en lloc a part, tots els alumnes de la Facultat
a qui el degà concedeixi autorització, per la seva aplicació i bona conducta acadèmica;
i en els treballs sobre temes que donin els professors numeraris, en la conformitat què
el degà de cada facultat ordeni, únicament podran prendre part els membres aspirants
del Cercle. Anualment, la Facultat adjudicarà un premi al millor treball de l’any, el qual
podrà ser imprès pel premiat, juntament amb el dictamen del Claustre de la Facultat.
11ª El Cercle es regirà pel Reglament què elaborin el Rector i els cinc degans de les
facultats, i que, prèvia llur aprovació pel Consell Universitari, es sotmetrà a la de l’autoritat
governativa, en conformitat a la vigent llei d’associacions (...)».

Aquestes onze «Bases per a l’establiment del Llibre d’Honor», van resultar ser l’embrió
del futur «Reglament del Cercle Científic i Literari de la UB».

Molt més elaborat, tot i seguint el plantejament inicial, es redactà el Reglament, recollint,
en vint-i-sis articles, agrupats en sis títols, l’objecte, els membres, el govern intern, les
sessions, i el règim econòmic del Cercle. Com era preceptiu, es varen presentar, en el
Govern Civil, dos exemplars (original i duplicat) impresos, amb el segell de la UB, la data
(13 de maig de 1898) i la signatura del Rector Duran i Bas.

A l’exemplar original, què s’ha pogut consultar, hi figuren, a més, les pòlisses corresponents
al pagament: cinc pessetes i cinquanta cèntims. I, a la darrera pàgina, el tràmit del
Govern Civil: segell, data (16 de maig de 1898) i signatura del Governador, Ramón
Sarroca. Sobre el governament del Cercle, s’establí, a l’article 10, que el regiria una
junta directiva formada per un president d’Honor, què seria el Rector de la UB, per un
president «actiu», dos vicepresidents, un secretari, un arxiver i cinc vocals, un per
cadascuna de les facultats.

Els càrrecs de president i secretari general tindrien una durada de dos anys. La resta de
càrrecs de la junta es renovarien, per elecció, cada any.

Com a funcions de la junta, s’assenyalen, a més de la representació del Cercle en actes
públics i privats, de caràcter acadèmic als quals hi siguin convidats, «convocar les sessions;
disposar la publicació de la Revista i de les Memòries què es considerin dignes de ser
publicades i interpretar, d’acord amb el senyor Rector, els punts dubtosos del Reglament».
És interessant parar atenció en la figura de l’arxiver (article 18), «qui desenvoluparà,
alhora l’encàrrec de Tresorer, i les obligacions annexes al mateix, tindrà cura de reunir,
ordenar adientment i custodiar els documents pertanyents al Cercle, dels quals portarà
el corresponent registre».
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La constitució formal del Cercle Científic i Literari de la UB, i, per tant, el nomenament de
la Junta Directiva, tingué lloc a la Sala Doctoral, diumenge 5 de juny de 1898, a les onze
del matí. Com a president d’Honor, Manuel Duran i Bas; president actiu, Josep R. De
Luanco; vicepresident primer, Ramón M. Garriga (Facultat de Filosofia i Lletres);
vicepresident segon, Narcís Pla Daniel; Secretari, Jaume Queraltó; vicesecretari, Antoni
Romà; Arxiver, Casimir Brugués (Facultat de Farmàcia); Vocals, Antoni Guasch (Facultat
de Filosofia i Lletres); Antoni M. Borrell (Facultat de Dret); Avel·lí de Martín (Facultat de
Medicina); Narcís Truillet (Facultat de Farmàcia) i Paulí Castells (Facultat de Ciències).
A la segona pàgina de La Vanguardia de dijous 9 de juny de 1898, es publicà la ressenya
de l’acte, amb paraules que ressalten el paper del veritable protagonista: « (...) el senyor
Rector, amb l’eloqüència que el caracteritza, exposà, en un breu discurs, l’objecte del
Cercle i els mòbils què l’han servit de guia en emprendre llur fundació. El primordial (...)
provocar l’estímul en els alumnes, incitar-los a l’estudi (...) però, sobretot, estrènyer els
lligams entre professors i deixebles. En continuar el Cercle les relacions entre uns i altres
més enllà del termini dels estudis reglamentaris, es refermaran aquells vincles, no només
en profit propi, sinó també de la Universitat, l’esplendor de la qual han de fer créixer. Per
aquest camí, per tant (la UB), pot assolir una anomenada semblant a la de certes
Universitats estrangeres, de tan universal fama, que constitueix un títol preeminent  el
haver-hi estat deixeble distingit; i, encara més, influir-hi en la cultura pública, perquè es
tracta d’un nou focus intel·lectual (...)» (7).

 En relació a les sessions, s’establí una reunió anual en junta general i pública, que
tindria lloc en el Paraninf o en la Sala Doctoral de la UB, amb tot un desplegament de
cerimonial, en la qual, un soci numerari llegiria un treball literari o científic, un altre soci,
de la mateixa categoria, llegiria una Memòria, on resumís «el moviment científic i literari
que s’hagués produït, al llarg de l’any anterior, en les cinc províncies del Districte
universitari de Barcelona (la cinquena eren les Illes); i, per últim, el Secretari llegiria una
ressenya sobre l’activitat, reunions i el moviment de socis en el si del Cercle». A més,
s’instituïen sessions mensuals, en què es tractarien punts de discussió científica i literària
i altres assumptes propis de la vida corporativa. A aquestes sessions podrien concórrer
els socis de les tres primeres categories, restant exclosos, per tant, els de la categoria
aspirants. La primera sessió va ser convocada per al dia 10 de juny de 1898, a les onze
hores, al despatx rectoral.

L’article vint-i-cinc, únic del títol cinquè, tracta «Del règim econòmic del Cercle». Un punt
certament ben important,  i d’obligada inclusió en el Reglament. No es tracta amb la
minuciositat de tots els anteriors, al contrari, el redactat ocupa dues línies, de contingut
difús, què deixa la potencialitat de futur del Cercle en el no res, al fixar que la Junta
directiva «tindrà cura d’arbitrar els recursos necessaris per a la millor marxa del Cercle».
El moment històric no sembla el més encertat per demanar recursos addicionals.
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El Reglament del Cercle va estar sotmès a l’acord de Junta de Degans i al Consell
Universitari, prèviament a la seva tramitació definitiva davant el Govern Civil.

El Cercle va tenir una vida curta. Tot i que el Reglament preveia que, tan per reformar-lo
com per tramitar la dissolució del Cercle, era indispensable la proposta del Rector i dels
cinc degans de les facultats, a més de l’acord del Consell Universitari, fins el moment, no
s’ha trobat documentació fefaent posterior a 1900, ni cap al·lusió a la seva dissolució.
Igual que en el cas del Llibre d’Honor, no es pot confirmar ni posar dates concretes a un
final clar i definitiu.

CICLE DE CONFERÈNCIES DOMINICALS

La idea de desenvolupar conferències, fora de l’horari docent setmanal, es presenta
com una altra de les iniciatives personals de Duran i Bas. Així es reflecteix en el text de
l’Acta, on es pot llegir: «(...) El Rector comunicà als Degans llur idea de conferències
dominicals i de les lliçons de Literatura Catalana i Dret penal què pensava establir en
aquesta Universitat (...)». Remarcable la propietat indiscutible de la idea, i el fet de no
demanar opinió als presents, qui, a la fi, haurien de participar de l’«encàrrec».

Es va programar un cicle de Conferències dominicals, inaugurades el curs 1897-98, que
tingueren lloc a l’anomenat Saló Doctoral de l’edifici universitari. El programa, editat en
format díptic, i profusament distribuït, contenia una presentació signada, per ordre del
Rector, pel Secretari general de la UB, Dr. Francesc de Paula Planas, en data 20 de gener
de 1898, tot convidant a assistir-hi al destinatari.

Les conferències van començar el 30 de gener i varen finalitzar el 24 d’abril. Un total de
deu sessions què començaven sempre a un quart de dotze del matí, en diumenge.
Cadascun dels cinc catedràtics representava la seva Facultat, i s’encarregava de dues
conferències. Podien optar per un sol tema o bé exposar dos de diferent contingut.

Les dues primeres conferències, que obrien el programa, estaven a càrrec del Dr. Ma-
nuel Duran i Bas, qui, a més de Rector, actuava en representació de la Facultat de Dret.
Ell mateix, com és lògic, va voler donar inici al seu propi projecte.

Es redactava una nota de premsa, anunciant la convocatòria i presentant el conferenciant
i el tema a desenvolupar, què era publicada als principals diaris de la ciutat.

Sobre l’èxit i la bona acollida d’aquesta iniciativa, tracta el text de l’ofici què el Rector
Duran i Bas dirigí al Ministre de Foment el 12 de maig de 1898. Acompanyant les seves
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paraules, un exemplar imprès del programa. Destaca el bon acolliment, la nombrosa
assistència i la brillantor dels conferenciants, en el que anomena com a «assaig fet en
aquest any (...) adquirirà més grans proporcions en anys successius, en profit de la
il·lustració general».

El programa de Conferències dominicals començà el 30 de gener i finalitzà el 24 d’abril
de 1898 (8).

Obria el curs de Conferències el Dr. Manuel Duran i Bas, representant la Facultat de Dret
(30 de gener i 6 de febrer), amb el tema «Les lleis segons Plató, Ciceró, el Pare Suárez i
Montesquieu. Estudi primer. El concepte fonamental de la llei i llur valor en la ciència».
Seguidament, li correspongué al Dr. Bartomeu Robert, representant la Facultat de Medi-
cina (13 i 27 de febrer), amb el tema «La patologia mental en les seves relacions amb els
Tribunals de Justícia» (9). A continuació, el Dr. Josep Domènech i Estapà, de la Facultat
de Ciències (6 i 20 de març), tractà sobre la «Justa interpretació que s’ha de donar al zero
i a l’infinit matemàtic». Seguint l’ordre del programa, el Dr. Josep Daurella i Rull, de la
Facultat de Filosofia i Lletres (27 de març i 3 d’abril), desenvolupà «De cóm intervé el
cervell en els actes de l’intel·lecte». El cinquè i darrer conferenciant, Dr. Josep Casares
i Gil, representant la Facultat de Farmàcia (17 i 24 d’abril), tancava el programa amb dos
temes diferents: «Determinació de pesos moleculars» i «Teoria del carbó asimètric».

A l’Anuari de la Universitat Literària de Barcelona del curs 1898-1899, es va publicar un
extracte de les Conferències dominicals impartides el curs anterior (1897-98), ja que no
es disposava de pressupost per imprimir-les separadament.

Les Conferències dominicals tingueren continuïtat. El curs següent, el Rectorat, després
de consultar el Consell Universitari, va establir-ne la nova programació. S’invitava a
participar en aquesta segona experiència, també als professors de les Escoles especials,
«(...) per concórrer a la tasca què, en el primer any desenvoluparen els de les cinc
facultats. Els professors que duran a terme aquesta tasca literària seran els següents:
Per la Facultat de Filosofia i Lletres el Doctor D. Ramón Manuel Garriga, catedràtic de
Llengua grega; per la de Dret el Doctor D. Jesús Sánchez Diezma, qui ho és de Dret polític
i administratiu; per la de Medicina, el Dr. D. Antoni Morales, qui ho és d’ Anatomia
topogràfica i medicina operatòria; per la de Farmàcia el Doctor D. Germán Cerezo, qui ho
és de Mineralogia i Zoologia aplicades á la Farmàcia; per la de Ciències el Dr. D. Frederic
Pérez de Nueros, qui ho és de Mecànica racional; per la d’Enginyers industrials, llur
Director el Sr. D. Antoni de Sánchez Pérez, qui ho és de Química orgànica aplicada; i per
l’Escola Superior d’Arquitectura el Sr. D. Joan Torras, qui ho és de Resistència de
materials, Hidràulica i Màquines. És probable que s’afegeixen professors d’altres Escoles
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especials, i, en el seu moment, es publicarà el programa, expressant els temes i dies de
les lliçons respectives.

Sabem que les Conferències dominicals van tenir no només continuïtat, sinó que es va
oferir un segon tipus de Conferències «(...) què es donaran al llarg de l’ hivern, en utilitat
de la classe obrera, per tal de difondre entre la mateixa els coneixements que els hi
puguin ser d’utilitat tant en les necessitats ordinàries de la vida com per progressar en
l’exercici de la branca de feina a la qual l’obrer es dediqui, posant-lo en situació de que
algú hi descobreixi aptituds intel·lectuals, desconegudes, però, que se’ls hi puguin reve-
lar. Aquestes Conferències, sobre els temes que s’anunciaran oportunament aniran a
càrrec de Professors de diverses Facultats i Escoles especials (...)» (10).

L’any 1899, entre el mes de març i el d’octubre, Duran i Bas va ocupar el càrrec de
Ministre de Gràcia i Justícia, al Gabinet Silvela. La política, una de les seves passions,
juntament amb la docència universitària, li va fer renunciar al Rectorat de la UB, i,
possiblement, en uns moments en què el món universitari demanava uns canvis tan
necessaris, com els que van inaugurar el segle XX.

CONCLUSIONS

El Rector Manuel Duran i Bas és l’autor i dissenyador directe de totes i cadascuna de les
iniciatives descrites en aquest estudi. Certament, aquesta autoria, tan extremadament
individualista per si mateixa, no pot assenyalar-se com una de les causes de que no
tingueren la desitjada continuïtat. La manca de remuneració i de recursos, en el cas de
les Conferències dominicals; l’establiment de criteris de puntuació què no contemplaven
la situació acadèmica entre 1868 i 1875 per poder ser inscrit al Llibre d’Honor, i, en
conseqüència, pertànyer al Cercle científic i literari de la UB, resultaren de poca ajuda
per tirar endavant aquests projectes.

El Llibre d’Honor, tal com estava instituït, sembla que podria posar en evidència els
expedients del professorat, i, en algun cas, la no inclusió provocaria fins i tot rebuig
col·lectiu.

Resulta innegable el desplegament tan intens d’activitats extraordinàries en la UB, en
només quatre anys (1896-1899). Activitats, cal recordar, que es desenvoluparen de
forma paral·lela, i afegida, a la tasca ordinària, ja prou minvada de recursos.
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PERE HUGUET: LA SEVA OBRA A LA CONSELLERIA

DE SANITAT EN L’ÈPOCA REPUBLICANA

CORBELLA i CAUS, Josefina

RESUM: Notícia àmplia de la tasca de la Conselleria de Sanitat en temps de la Segona
República, en el període en que fou titular el doctor Pere Huguet i Puigderrajols (maig a
novembre de 1935). Descripció de l’activitat per mesos. Fou substituï t per Ramon Barbat.

Paraules clau: Conselleria Sanitat; Generalitat de Catalunya; Segona República; Pere Huguet.

RESUMEN: Notícia amplia del trabajo realizado por la Consejería de Sanidad del gobier-
no de Cataluña durante la Segunda República, en el período en que fue titular el doctor
Pere Huguet i Puigderrajols (Mayo a Noviembre de 1935). Descripción de la actividad por
meses. Fué substituido por Ramon Barbat.

Palabras clave: Conselleria Sanitat; Generalitat de Catahmya; Segunda República; Pere Huguet.

*

La medicina en tots els seus múltiples àmbits –la investigació, l’exercici, la docència,
etc.– es troba tan lligada a l’entorn social, econòmic i polític, que l’estudi de la història
de la medicina d’un país o d’una comunitat ens dóna una idea clara de l’evolució de la
seva pròpia història.

En aquest treball he fet un seguiment de l’activitat que va dur a terme el conseller de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya Pere Huguet, que va ocupar aquest càrrec durant
el període de temps que comprèn des del 3 de maig de 1935 al 27 de novembre del
mateix any.

Atès que l’exercici de la seva ocupació va ser molt curt, trobar documentació sobre la
seva persona i la tasca que va portar a terme no és fàcil. Malgrat tot, he recollit informació
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya i a llibres i revistes editades
a aquella època, que m’han fet possible perfilar el retrat de la figura de Pere Huguet,
políticament vinculat al Partit Radical Republicà (PRR) i metge de professió.
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Pere Huguet i Puigderrajols va néixer a Banyoles el 17 de novembre de l’any 1886 a les
dues hores de la matinada. Fill de Joan Huguet, natural de Falset, de 25 anys d’edat,
casat, mestre de professió i domiciliat al carrer Colón nº 4 porta primera, el qual el va
inscriure al registre el dia 20 de novembre del mateix any. La seva mare era Teresa
Puigderrajols, natural de Sant Andreu, de 21 anys d’edat i dedicada a les feines de la llar.
Per part paterna, els seus avis eren Miquel Huguet, nascut a Batea (Tarragona) i veí de
Figueres, i Francesca Tarragó. Per part materna era nét de Josep Puigderrajols natural de
Roda (Barcelona) i de Teresa Puig, ocupada en les seves labors.

Se l’hi van imposar els noms de Pere, Francesc i Josep. Així ho registrà la
seva partida de naixement i ho certifica D. José Rey Jordana, secretari del
Jutjat Municipal de Barcelona en el foli 72 del llibre 12, cita nº 161. El
document ve signat a la vila de Banyoles davant el notari D. Narciso Rovira
i del secretari Pedro Casals.

Una vegada acabats els estudis primaris, va estudiar a l’Institut de Girona, fent els
exercicis corresponents als exàmens de Batxillerat el 21 de setembre de 1901. Va rebre
el títol de Batxillerat el 9 de juny de 1902, expedit a Girona i signat pel rector de la
Universitat D. Rafael Rodríguez Méndez.

Després va començar els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va
llicenciar l’any 1910. El títol de llicenciatura li va ser lliurat el dia 31 de maig de 1911.

EL CONTEXT MÈDIC

Durant aquests temps, les biblioteques mèdiques van experimentar un gran creixement.
Així per exemple, la Biblioteca de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques (que
ofereix dades periòdicament) tenia l’any 1935 uns 12.000 volums i rebia unes 300 revis-
tes. Com a prova de la seva millora progressiva es va crear un comitè d’adquisicions el
curs 1934-1935, integrat per metges especialistes de les diferents especialitats mèdiques.

Coincidint també amb els anys de la Solidaritat Catalana i la Mancomunitat, comencen
a celebrar-se els congressos de Metges de Llengua Catalana i es constitueix la Societat
de Biologia. Així mateix s’inicien publicacions mèdiques en català.

Durant aquests anys, la continuïtat d’unes revistes o bé la desaparició d’unes altres, i la
seva major o menor importància, queda relegada a segon terme després de la gran
repercussió que va tenir “La Medicina Catalana”, portaveu de l’Occitània Mèdica. Aquesta
revista va aparèixer el 15 d’octubre de 1933 amb un primer número d’homenatge a
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Pompeu Fabra i mantingué un ritme d’aparició mensual fins al juliol de 1936 (número
34). Posteriorment els números van ser dobles (i amb la meitat d’extensió) fins arribar a
l’exemplar d’agost-setembre de 1938, data en que aparegué l’últim número (59-60).

Els “Annals de Medicina de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques” es continuen
publicant fins al març de 1936. Després aparegué un número extraordinari dedicat a
unes sessions monogràfiques el juny de 1935. El president de l’Acadèmia era en aquells
moments Guilera (1934-1936), a qui van precedir Manuel Corachan (1932-1934), succeït
per Antoni Trias (1936-1938).

Organitzat pels “Anals de Medicina” i patrocinat per l’Acadèmia i Laboratori, la Societat
de Cirurgia de Catalunya i l’associació de Metges Hidròlegs, va celebrar-se el Primer
Congrés Monogràfic, que va tenir lloc a Vallfogona de Riucorp el juliol de 1935 i fou
presidit pel doctor Agustí Pedro i Pons. El tema que va centrar el Congrés fou la “Litiasi
biliar”. El segon – i últim - se celebrà a Caldes de Malavella el 12 i 13 de setembre de
l’any següent i va ser presidit per Francesc Gallart i Monés, tractant aquesta vegada de
“Dispèpsies gàstriques”. També la Societat de Radiologia i Electrologia de Catalunya va
organitzar el Congrés de Radiòlegs de terres Catalanes i Occitanes, que no va tenir
continuïtat per les circumstàncies polítiques que va travessar el país.

Cal recordar la importància que cobra la cirurgia infantil quan Emili Roviralta i Astoul
publica en el número 81 de Monografies mèdiques “La cirurgia abdominal del nen”,
escrit on s’anuncien grans novetats com l’ectòpia gàstrica o la nova nomenclatura per
les hèrnies d’hiatus, que el van convertir en una autoritat internacional.

La labor de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques constitueix una tasca
remarcable ja que va demostrar durant aquests anys un viu sentit de les realitats del
moment, adaptant-se a les expectatives dels metges catalans. Nascuda en un moment
en que els hospitals i a la facultat de Medicina no hi havia lloc per a l’experimentació, va
crear laboratoris on es van formar moltes promocions de metges.

D’altra banda, els investigadors, induïts per la seva inquietud d’ampliar coneixements i
tenir en compte les minses possibilitats de desenvolupar la recerca en el propi país, van
haver d’emigrar a altres nacions que disposaven de mitjans més adequats per assolir els
seus objectius. Malgrat tot varen comptar amb personalitats rellevants com Joaquim
Trias i Pujol, degà de la facultat de Medicina durant el període 1931 – 1939, qui va ser un
mestre de la cirurgia amb una extraordinària formació i gran interès en el camp de la
recerca sobre anatomia i patologia quirúrgica.

Pere Huguet: la seva obra a la Conselleria de Sanitat en l’època republicana
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Altres personalitats van ser Manuel Corachan, cirurgià de l’Hospital de Sant Pau, qui va
exercir un vertader mestratge a través d’uns cursets de cirurgia general que ell mateix
organitzava, o Duran i Reynals, un article del qual va sortir publicat a la revista “La
Medicina Catalana” en el número corresponent al mes d’abril de 1935, basat en un
extens treball sobre el càncer experimental.

Fent un petit recordatori de la conjuntura històrica, hem de dir que la Catalunya dels anys
30, dotada d’institucions pròpies, inicià el camí cap a la consecució d’unes infraestructures
modernes i d’una planificació adequada. Però les circumstàncies polítiques i el context
internacional marcat per la depressió de 1929 i per l’ascens del totalitarisme a Europa van
fer que aquest projecte fracassés. A partir de 1935 Catalunya va patir també la recessió a
causa de la disminució de les exportacions, de l’augment de l’atur i de la desestabilització
del sistema financer fruit de la desconfiança en el poder polític.

Com a conseqüència hi va haver un gran moviment de partits i organitzacions entre les
que cal destacar la Unió de Rabassaires, potent sindicat agrari, en el què obrers i camperols
s’aixecaren en defensa de la Llei de Contractes de Conreu que va ser aprovada en el
Parlament de Catalunya al març de 1934. Després de moltes crítiques per part dels propietaris
i de la Lliga, la llei tirà endavant si bé més tard va ser derogada. El dia 1 de Juny del 1935 en
la revista “Avant” apareixen manifestos en defensa del bloc obrer i camperol. No obstant,
no és possible arribar a cap acord ni a la fusió dels sis partits que prenien part en les
negociacions. Llavors l’Esquerra Comunista i el Bloc Obrer Camperol van decidir iniciar-les
pel seu compte. I així va néixer el POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista).

NOMENAMENT. ACTIVITAT EL MES DE MAIG DE 1936

La cronologia del nomenament de Pere Huguet és la següent. El 30 d’abril es va publicar
al Butlletí Oficial de la Generalitat (pàg. 821) el nomenament com a conseller de la
Generalitat, sense especificar, del doctor Pere Huguet. El document ve signat per J. Pich,
Governador General interí de Catalunya el dia abans, 29 d’abril. El 3 de maig, en la
pàgina 907 del mateix Butlletí apareix un decret amb la signatura del mateix Governador
en el què consta que “l’actual conselleria d’Obres Públiques i Assistència Social i
Sanitària, per les dificultats de que un mateix conseller s’encarregui de resoldre i atendre
tal diversitat de qüestions, es desglossa en tres conselleries com havien estat
anteriorment. En Pere Huguet i Puigderrajols és nomenat Conseller d’Assistència Social
i Assistència Sanitària”. El dia 15, per raons de claredat i simplicitat, el Departament
passa a dir-se de Sanitat i el doctor Pere Huguet esdevé el nou conseller de Sanitat.

Josefina Corbella i Caus
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El divendres dia 17 al diari “La Vanguardia“, pàgina 4, es donen a conèixer les seves
primeres visites que, entre altres, són les següents: a Enrique Veiga, director de la
companyia de tramvies; al senyor Domènech, exconseller; a l’adjunta del Col·legi
d’Odontòlegs; i al senyor Briansó, director de l’Institut Pere Mata de Reus.

El dimecres 22, segons s’indica a la pàgina sis del mateix diari, es publiquen els punts
bàsics de la seva actuació. El conseller manifesta, en primer lloc, la intenció d’organitzar la
Conselleria tan de pressa com sigui possible, amb la finalitat d’aconseguir els màxims
beneficis per a la sanitat pública de Catalunya. Es proposa la resolució del problemes
hospitalaris, ressaltant l’insuficiència d’hospitals i la necessitat de proporcionar assistència
mèdica i llits a uns 3.000 malalts de tuberculosi a Catalunya (tant catalans com no catalans).

També assenyala el gran nombre de dements que no troben lloc d’internament i remarca
que molts d’ells, gràcies als avenços de la psiquiatria moderna, podrien guarir si
aconseguissin ingressar.

Posa de manifest que no n’hi ha prou amb que les Corporacions Oficials col·laborin amb 2
o 3 pessetes/dia, sinó que en realitat es necessiten 5 pessetes per poder practicar un
tractament de manera científica i humana com és obligació de tots aquells responsables.

També explica la seva preocupació per rebaixar els preus dels específics a fi que estiguin
a l’abast de les classes més modestes. “Confio - segueix dient - que en el termini de 15
dies aproximadament aquest problema quedarà resolt amb l’ajut de les Corporacions i
les Mútues. Com a metge que sóc, conec el problema pel que travessa la classe mèdica,
que no es tractada com es mereix. Intentaré augmentar els pressupostos perquè els
metges auxiliars i els ajudants dels hospitals de Catalunya que durant anys i anys han
treballat desinteressadament pels malalts, se’ls reconegui el dret a percebre honoraris.”
Així mateix fa una lloança dels doctors Robert, Freixas, Esquerdo i Fargas, dels qui afirma
que “amb la seva tasca han contribuït al prestigi dels hospitals catalans.” Un altre dels
punts que el preocupen és la reorganització de les Inspeccions sanitàries de les diverses
branques, de les que “penso ocupar-me’n a fi de que siguin rentables al màxim en
benefici de la salut pública”.

Continua dient que, es necessita ampliar les dotacions dels hospitals, que considera
insuficients les 175.000 pessetes assignades a l’Hospital de la Santa Creu i a l’Hospital
Clínic, i fa augmentar la subvenció del senyor Portela de 200.000 a 500.000 pessetes.

Va afegir que estava estudiant una intensificació de la lluita antitifoidea per mitjà de
l’esterilització de les aigües del port, que en aquell moment estaven molt contaminades a
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causa de la gran quantitat de residus que infecten els vivers de musclos. Proposa per
evitar-ho l’existència de barques provistes d’espesses xarxes i d’un expulsor de clor.

En la seva extensa xerrada amb els periodistes es va referir finalment a la manca de
potabilitat de l’aigua i a l’esforç per portar a terme una bona actuació en la policia
sanitària per tal de controlar l’adulteració dels aliments, especialment dels embotits.
Per acabar, va agrair l’atenció de la premsa i es va posar a la seva disposició

EL MES DE JUNY

La seva activitat va continuar durant el mes de juny, resumint-se en el següent: el dia 6 es
va publicar a “La Vanguardia“ una nota en que la Conselleria de Sanitat manifesta el seu
desig de regular les condicions dels estables i l’estat de les llets, demanant la col·laboració
de tots els ciutadans. El vuit, el doctor Huguet declarà obert el concurs d’oposició a metges
per la lluita antivenèria i antileprosa a la ciutat de Reus. El dia dotze cessa al doctor Acosta
i el substitueix accidentalment per Rafael Platero. El 15 dicta una sèrie de mesures que fan
referència a les llets així com a la obligació de que als bars, hotels i restaurants se serveixin
tapades les ampolles d’aigua, de vi i els licors. Ordena la inspecció sanitària per la seva
comprovació i que s’imposin les sancions pertinents en cas d’incompliment de les normes.
El 20 signa l’ordre de vigilància en el trasllat de cadàvers que surtin dels hospitals i de les
clíniques així com a les ambulàncies i autos que circulin sense tenir en compte aquestes
instruccions. Dos dies més tard posa en marxa una campanya per la higienització de la llet
convocant-se una reunió sota la seva presidència a tals efectes. El 24 “La Vanguardia”
publica la celebració en el saló de sessions de la Generalitat d’una reunió per estudiar el
preu dels específics. El mateix dia va fer una visita a les poblacions de Manresa, Vic, Berga
i Puigcerdà per fer un possiblement un estudi dels diferents problemes sanitaris que
afectaven aquelles zones. El 29, en el mateix diari dirigeix una invitació als periodistes per
ser el seu sant, al·legant que en el seu partit radical conviuen persones que són com ell,
catòliques, apostòliques i romanes. L’aperitiu ofert serveix per explicar el desig de fer un
hospital municipal per tuberculosos amb la cooperació de la Generalitat i l’Ajuntament.
També va dir que pretenia modificar les despeses hospitalàries, fent que de les 7 pessetes
que costava cada malalt al hospital passessin a costar-ne tan sols 5. Finalment anuncià
que ben aviat donaria a conèixer noves iniciatives d’interès general.

EL MES DE JULIOL

El 10 de juliol va signar l’ordre que deia que tots els casos de visites d’inspecció practicades
en virtut de denúncies, tant si es tractava de farmàcia com si es tractava de drogueries, els
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honoraris corresponents a les visites hauria de satisfer-los el denunciat, si es confirmava la
denúncia, i en cas contrari, el denunciador. El 12 signà l’ordre de vigilància veterinària, molt
necessària en aquella època de calor en què els aliments, sobretot d’origen animal com
les llets, carn i peix, s’alteraven fàcilment. També afirma que s’han d’inspeccionar els llocs
d’allotjament del bestiar. L’endemà aprovava el Reglament per a l’aplicació de la Llei
d’Aigües Mineromedicinals i d’Aigües Pures de Règim, de 3 de març de 1934. Així es
regularen les condicions de les aigües dels balnearis (on es podien utilitzar per a la dutxa,
banys, per a beure, ...) Els directors dels balnearis haurien d’abonar els drets, que serien
els següents: 35 pessetes per la visita d’inspecció, més 1’25 pessetes per quilòmetre
recorregut com a despesa de desplaçament. També queden regulats la direcció i
administració dels balnearis, i la dels metges hidròlegs. El concurs pel seu nomenament
serà resolt per un tribunal compost per un representant de la Generalitat com a president,
un metge nomenat per l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i un especialista en Hidrologia
mèdica (nomenat per l’Associació de propietaris de Balnearis de Catalunya). El personal
de l’establiment quedava sotmès a normes estrictes contingudes en el Reglament.

El dia 27 va dictar disposicions encaminades a impedir l’ús de matèries fecals en el
regadiu dels horts, a causa de l’augment dels casos d’afeccions colibacilars i de la
tifoidea, i al consum de verdures regades amb aigües brutes.

EL MES D’AGOST

El 8 d’agost va signar el decret disposant que en el termini de quinze dies, tots els
fabricants d’embotits de Catalunya haurien de trametre a la Direcció dels Serveis de
Sanitat una declaració que contingués un seguit de consideracions: 1) que estiguessin
fabricades amb carn de porc; 2) que quan digués “pur i mescla” fos 50% porc i l’altre 50%
elaborat amb carn de bou; 3) havia de quedar garantida la qualitat del producte i s’hauria
d’excloure aquell que fos elaborat per petites fàbriques mancades d’inspecció veterinària;
4) també serien exclosos els productes que circulessin sense certificat de Sanitat (pàgs.
989-90 del BOG ).

El 20 d’agost va firmar unes ordres regulant la higienització de les llets. El 21 anomenà
director del Centre Sanitari Intercomarcal de Barcelona, en substitució del doctor Gabriel
Ferrer i Obrador a causa d’una malaltia, al doctor Francesc Prat i Vila, amb la gratificació
de 500 pessetes al mes amb càrrec a la partida 1.189 del pressupost vigent.

El 22 signà l’ordre disposant la constitució del tribunal que hauria de resoldre els concur-
sos o oposicions per la provisió en propietat de les places de metges titulars d’assistència
pública i sanitària a Catalunya ( pàg 1.298 - 1.299 del BOG.) I el 31 signà el decret en virtut
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del qual era creada una plaça de metge radiòleg encarregat del servei de Terapèutica Física,
adscrita a la Generalitat amb una assignació anual de 6.000 pessetes (pàg. 1,531 del BOG).

EL MES DE SETEMBRE

Durant el mes de setembre la seva activitat es centrà en els dies següents: el 13 va crear
el títol d’Auxiliar de Farmàcia i es declara oficial el Col·legi d’Auxiliars de Farmàcia i el
Laboratori de Catalunya, dictant-se les normes per la seva col·legiació d’acord amb el
decret de 12 de setembre de 1935.

El 18 es declara oficial la segona assemblea d’odontòlegs de llengua catalana que se
celebrà a Tarragona els dies 12, 13 i 14 d’octubre.

El 19 signà l’ordre en virtut de la qual es crea a Catalunya novament el títol d’Inspector
Municipal de Sanitat. Per tal d’obtenir-lo s’haurien de fer uns cursets que tindrien una
durada de 15 dies i començarien a partir de l’1 d’octubre. Hi podrien accedir els doctorats
i llicenciats en medicina i els estudiants de l’últim curs de carrera, i serien impartits a
Reus, Girona i Lleida.

El dia 26 va donar llum verda al decret en virtut del qual fou creada la lluita anticancerosa
a Catalunya. Tenint en compte l’augment de la mortalitat per càncer en tots el països, i
no existint una profilaxi efectiva, es feia necessària una lluita contra tan terrible malaltia.
Seria precisa una divulgació científica i una ràpida investigació, i també, s’haurien de
passar a terapèutiques físiques i quirúrgiques. Fins aquell moment existia la Secció
Catalana de la “Liga Española contra el Cáncer” amb escassa efectivitat. A alguns
dispensaris, com al de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i al de Santa Tecla de
Tarragona, es duia a terme alguna activitat en aquesta direcció. Per això era tan necessària
la publicació d’aquesta proposta.

EL MES D’OCTUBRE

El dimecres 2 d’octubre signà el decret pel què concedia un termini fins el dia 9 perquè els
metges hidròlegs puguessin sol·licitar el balneari on desitgessin portar a terme la seva activitat.

El dia 8 rep la felicitació del vicepresident de la Societat de Radiologia, el doctor Josep
M. Pujades Domingo, per la creació del Servei de Radiologia de la Generalitat, i pel
nomenament del doctor Comas Llaberia. També és felicitat per la seva labor en la lluita
contra el càncer a Catalunya i a tal efecte va parlar pels micròfons de Ràdio Barcelona..
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El 9 dóna la benvinguda a la nova Comissió de Sanitat. Tres dies més tard visita Tarragona
on inaugura la sala de raigs X al dispensari antituberculós . A la citada ciutat el senyor
Cambó va inaugurar el II Congrés d’Odontòlegs el diumenge següent. El doctor Huguet,
després del dinar oficial, va sortir cap a Cornudella i Barberà amb la finalitat de copsar
personalment els problemes d’aquestes poblacions catalanes.

El 23 d’octubre es publica un decret per la higienització de les llets, creant-se una
comissió per a construir una estació receptora que permetés fer arribar la llet al consu-
midor en condicions òptimes. El mateix dia en Xavier Vilanova i Montiu presenta el treball
sobre el tractament amb sèries medicamentoses successives i variades en malalts de
sífilis primària i secundària, seguit de comentaris clínics.

Uns dies abans, concretament el 18, es decreta que al monestir de Poblet es construeixi
el monument funerari en memòria dels catalans il·lustres. També s’institueix el Premi
Prat de la Riba, dotat amb l’import de 5.000 pessetes. Es convoquen els premis musicals
Felip Predrell (amb 5.000 pessetes a una obra de música de cambra en quatre temps per
a dos o més instruments ) i Isaac Albéniz, dotat també amb 5.000 pessetes al concertista
o al conjunt instrumental o vocal que millor contribuís al coneixement i desenvolupament
de la música catalana.

El dia 29 al diari “La Vanguardia” es fa pública la destitució del Governador General
senyor Pich i Pon. El president de l’Audiència, el senyor Eduardo Alonso, passa a ocupar
el càrrec de manera interina. L’alcaldia accidental la continuaria ocupant el senyor
Jaumar de Bofarull. El conseller Huguet no va voler fer manifestacions a la premsa en
referència al citat assumpte. Més tard va dir que en aquells moments se sentia molt
desorientat, però que si destituïen al Governador haurien de dimitir tots els membres del
Consell. De tota manera, comentava, era prematur opinar fins que el nou Governador
Alonso no hagués pres possessió, el qual va reiterar la confiança en el Consell actual.

El dia 30 Narcís Serra i Mauri donà una conferència a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques sobre “Els grans errors biològics que informen del diagnòstic i tractament
actual de la blenorràgia”. El mateix dia es fa un homenatge al gran artista Apel·les
Mestres amb motiu del seu 80 aniversari.

EL MES DE NOVEMBRE

L’últim mes que Pere Huguet va ocupar la Conselleria, és a dir, durant el novembre de
1935, les seves actuacions les podríem resumir de la següent manera: el dia 6 va procla-

Pere Huguet: la seva obra a la Conselleria de Sanitat en l’època republicana
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mar una circular en què es declarava oficialment l’existència de la pesta porcina al terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts.

El 8 a “La Vanguardia “ es parla de l’augment de casos de paràlisi infantil i el conseller
recomana als facultatius que segueixin la tècnica de l’il·lustre neuròleg doctor Barraquer
per aconseguir una millora en el tractament de la malaltia. La Conselleria oferia
gratuïtament la quantitat de sèrum que es considerés necessària. L’endemà en el BOG
signà el decret relacionat amb l’expedició d’estupefaents, dirigit als metges i farmacèutics.

Durant aquest mes donà suport els actes que es portaren a terme a l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i que foren: “El tractament mèdic de l’ulcus gastroduodenal” a càrrec
de Joan Sala i Roig (dia 6); “Epiteliomes múltiples espontànis del ratolí”, pel doctor Roca
de Vinyals (dia 13), i “Comentaris sobre el XV Congrés Internacional de Fisiologia a
Leningrad i sobre la situació de les ciències experimentals a la Unió Soviètica”, a càrrec
de Rossend Carrasco i Formiguera (dia 14).

El 24 la Conselleria quedava instal·lada en l’edifici que tenia la Generalitat en el Saló de
Fermín Galán, cantonada Portal Nou.

EL FINAL

El 27, el Governador General de Catalunya, Ignacio Villalonga, signà el decret que en ús
de les seves facultats li conferia l’article segon de la Llei de 2 de gener de 1935 pel qual
s’acceptava la dimissió del conseller de Sanitat.

Els departaments fins ara anomenats d’Assistència Social i Sanitat tenien al seu càrrec
matèries tan íntimament lligades que molt sovint resultava difícil destriar-les, la qual cosa
aconsellava la unificació dels dos departaments en un de sol. Així, en article únic, decreta
que a partir d’aquella data els Departaments d’Assistència Social i Sanitat s’unifiquen en
una Conselleria que es dirà de Sanitat i Assistència Social.

El dijous dia 28 de novembre és nomenat un nou Consell de la Generalitat en el què no hi
ha cap membre de l’Acció Popular Catalana. El nou conseller és en Ramon Barbat i Miracle,
que arribà a Barcelona en tren procedent de Tarragona. Tenia 35 anys d’edat i era el
president de l’Associació d’Enginyers de Catalunya. És, doncs, enginyer de professió i
milità al Partit Radical. En el BOG del 28 de novembre de 1935, nº 332, pàgina 1.826, hi
consta que s’acceptà la dimissió del conseller de Sanitat Pere Huguet Puigderrajols que
serà substituït per Ramon Barbat i Miracle. Aquí es posa punt i final a la seva tasca pública.

Josefina Corbella i Caus
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Pere Huguet és, en definitiva, una figura poc coneguda i estudiada. Espero que aquesta
petita aportació contribueixi a donar a conèixer una mica més aquest metge català en la
vessant professional en què més va destacar, és a dir, la de conseller de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya.
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NOTES SOBRE METGES DE LA CLÍNICA MÈDICA B DE
L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, DIRIGIDA PEL PROFESSOR

MÀXIM SORIANO (1943-1973)

CODINA i PUIGGRÒS, Agustí
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es fa una recensió  d’una trentena de metges que van ser membres de la Clínica
Mèdica B, que dirigí el doctor Màxim Soriano, sigui a les sales o als dispensaris. Són els
doctors: Alcántara, Anglés, Argilés, Bonastre, Casanovas, Cavallé, Codina Altés,
Escarpenter, Ferrer, Gispert, Juncadella, Loran, Manchon, Mansilla, Martí, Martínez
Brotons, Nogués, Olmos, Padrós, Périz, Permanyer, Piera González, Piera Robert, Sancho,
Segarra, Taverna i Vives.

Paraules clau: Hospital Clínic de Barcelona, Clínica Mèdica B, Màxim Soriano,

RESUMEN: Se hace  una recensión  de una treintena de médicos que fueron miembros
de la Clínica Médica B, que dirigía el doctor Máximo Soriano, bien en las salas o en los
dispensarios. Son los doctores: Alcántara, Anglés, Argilés, Bonastre, Casanovas, Cavallé,
Codina Altés, Escarpenter, Ferrer, Gispert, Juncadella, Loran, Manchon, Mansilla, Martí,
Martínez Brotons, Nogués, Olmos, Padrós, Périz, Permanyer, Piera González, Piera Robert,
Sancho, Segarra, Taverna i Vives.

Palabras clave: Hospital Clínico de Barcelona, Clínica Médica B, Máximo Soriano,

*

INTRODUCCIÓ.

Fa uns anys, em ocasió del centenari del naixement del doctor Agustí Pedro Pons, el
COMB va editar un llibre commemoratiu i els coordinadors de l’obra em van encarregar
un capítol, que podia ser extens, recollint una petita nota biogràfica sobre els metges
que havien format part, en algun període de la seva activitat, de la Clínica Mèdica A de
l’Hospital Clínic de Barcelona.  Allàes va publicar. Després, des de la Reial Acadèmia de
Medicina em van suggerir que podia fer una tasca semblant amb els metges que havien
format part de la Clínica Mèdica B, dirigida pel prof. Màxim Soriano, i de la Clínica Mèdica
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Agustí Codina i Puiggròs

C que dirigí el doctor Gibert-Queraltó. En aquest article hi ha la primera part del
suggeriment. La segona també està feta, i lliurat l’original.  La bona relació que hi ha
hagut entre les càtedres de Patologia i Clínica Mèdiques, la seva coincidència durant un
quart de segle, el fet que tant el doctor Soriano com el doctor Gibert haguessin sigut
professors adjunts de la càtedra del doctor Pedro Pons o haguessin format part ells
mateixos de la Clinica Mèdica A, confereix una certa unitat als tres treballs.  He d’avisar
que no hi són pas tots; per una banda la durada: alguns hi han estat molt temps i altres
poc. Per altra, la meva coincidència hospitalària és a partir de la primeria dels anys
cinquanta. He situat a cadascun per ordre alfabètic.

ALCÁNTARA CHACÓN, Francesc. Nascut el 17 d’abril de 1922 a Burgos. Cursà el
batxillerat a Valladolid i a Barcelona. El 1935 vingué a Barcelona, on cursà l’última part
del batxillerat i la carrera de medicina, llicenciant-se el 1947. Durant els últims anys de la
carrera va ser alumne intern de les sales de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano) i sobretot
es dedicava a l’anatomia patològica. Aquesta doble tasca la va fer també essent metge,
en el laboratori que hi havia a la mateixa càtedra del prof. Soriano, i director d’aquest
laboratori (1949-1955). Va ser ajudant de classes pràctiques de la càtedra de Patologia
Mèdica de 1948 a 1952. També va ser metge de guàrdia, per oposició, de l’Hospital de
l’Esperança, (1948-1950). Ha estat cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital del
Mar, antigament d’Infecciosos, per concurs oposició (1967-1987).

Ha estat professor associat de patologia mèdica de la FM de l’UAB (1973-1987). Explicava
preferentment les malalties infeccioses. Cal destacar, en l’àmbit assistencial i investiga-
dor, els seus estudis personals en els brots de còlera que va patir Catalunya, especialment
Barcelona, en els anys 1971-1973. Per aquesta raó va fer una estada a Madrid, a l’Hospital
del Rey, dedicat des de la seva inauguració a malalties infeccioses.

El gener de 1971 és designat oficialment com a encarregat i responsable de la patologia
infecciosa de l’Hospital i naturalment, del còlera. Així va estructurar la «Unitat de Diagnòstic
i Tractament del Còlera» en pavellons: 1) Pavelló «000». Unitat de Rehidratació, on
ingressaven les diarrees greus que presentaven a) deshidratació i b) incontinència fecal.
Aquest apartament tenia com a objectiu aïllar i hidratar ràpidament els malalts molt
greus. 2) Pavelló de convalescents. Aquí ingressaven els procedents del pavelló «000» un
cop passada la fase aguda i també els que venien d’altres hospitals amb coprocultiu
positiu però sense incontinència fecal ni deshidratació. 3) Pavelló de diarrees. Destinat
als síndromes diarreics sense deshidratació ni incontinència, que per les seves
condicions personals no poguessin ser vigilats en els seus domicilis  (residents en hotels,
càmpings, barraques...). També es van fer algunes modificacions en els esmenats
pavellons, destinats a assolir una eficàcia òptima, basades fonamentalment en mesures
de desinfecció. L’any 1971 l‘epidèmia va afectar, entre el 22 de juliol i el 28 d’octubre,
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180 casos amb diarrea deshidratant. La major prevalença va ser en el mes de setembre.
En el pavelló de diarrees van ser ingressats 465 malalts amb síndromes diarreiques,
sense deshidratació ni incontinència fecal.  Hi hagué un predomini de malalts d’edat
avançada. Van morir únicament tres malalts que van arribar en estat preagònic.  El
doctor Alcàntara va publicar treballs relatius a infectopaties en  diferents revistes.

Va ser director del servei antirràbic de referència per a Catalunya (1984-1998). El ministeri
de Governació li atorgà l’Ordre Civil de Sanitat, en la categoria de «Encomienda con
placa» (1973), com a reconeixement per la seva tasca organitzativa i assistencial en les
epidèmies de còlera. Ha estat vicepresident de la Societat Catalana de Medicina del
Treball (1965-1968). Membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de
Barcelona (1990-1998).

ANGLÈS BESA, Ramon. Nascut a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) el 2 de juny de 1926. Llicenciat
a Barcelona el 1949. Metge assistent de 1949 a 1951. Al mateix temps fa les assignatures
de doctorat. Al final de 1951 s’incorpora al Sanatori Clínica de la Mare de Déu de la
Mercè, dirigit pel doctor Gerard Manresa.  De 1956 a 1959 és sots-director del Sanatori
de la Immaculada, filial de l’anterior. El 1956 fa un curs de Broncopneumologia a la
facultat de medicina de París. De 1980 a 1993 és cap de Secció de Pneumologia dins del
Servei de Medicina Interna de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. El 1993 es jubila
de l’activitat hospitalària, seguint amb l’exercici de la medicina privada. Ha estat
copresident del Congrés de l’AIEB (Associación Internacional, secció espanyola, de
Broncologia), presentant el tema «Adenomas bronquiales» (1970).  Ponent del VI Congrés
de la SEPAR (Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori), Màlaga, 1973,
amb el tema «Tratamiento médico del enfisema pulmonar». President de la Societat
Catalana de Pneumologia, 1977-79; vicepresident de la SEPAR, 1981-83. Ha publicat
bastants treballs en revistes nacionals i estrangeres.

ARGILÉS FONTANET, Jaume. Nascut a Tàrrega l’1 d’agost de 1934. Llicenciat el 1958 a
la FM de B Col·labora com a alumne intern a la Clínica Mèdica B (prof. Soriano) de
l’Hospital Clínic, i  des de 1958 a 1960 com a radiòleg, formant-se com a especialista en
diagnòstic per la imatge.  El 1960 treballa amb el prof. Emili Gil-Vernet i posa en
funcionament la histerosalpingografia, tècnica de la que és capdavanter a Barcelona.
Més tard treballa amb el prof. A. Rocha Carlotta en el Servei de Sant Pau, i en aquest
servei posa en marxa la primera radioscòpia televisada a Barcelona (1961), i un any més
tard estrena el primer telecomanament a Barcelona, junt amb les primeres imatges de
cine-radiologia, a 200 imatges per segon. El 1971 és cofundador de la Clínica Delfos i del
Servei de diagnòstic per la imatge d’aquest  centre, on fa la primera ecografia de l’aparell
digestiu a Espanya. De 1958 a 1971 ha estat ponent a diferents congressos de
l’especialitat. Autor i coautor de nombrosos treballs. Entre els seus estudis  cal destacar

Notes sobre metges de la Clínica Mèdica B de l’Hospital Clínic de Barcelona, dirigida pel professor...
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els dedicats a arteriografia en l’estudi de l’aparell digestiu,  cine-radiologia de l’aparell
digestiu, ecografia digestiva i tractament del cardioespasme achalàsic amb dilatació
pneumàtica. La seva tasca assistencial més dilatada ha estat la de la Clínica Delfos.

BONASTRE i DE GASSÓ, Rodolf.  Nascut a Barcelona el 1926, morí en aquesta ciutat el
1970. Llicenciat a la FM de B. el 1949, fou especialista en anàlisis clíniques, treballant
amb els doctors Permanyer i Corominas a la Clínica Mèdica  (prof. Soriano).  Col·laborà
en els cursos de postgraduats que es feien en aquest Servei. Feu estudis sobre la
deshidrogenasa làctica, els enzims de l’esperma i sobre altres camps de la bioquímica,
amb els dos directors esmentats.

CASANOVAS PUIG, Pere. Nascut a Barcelona l’any 1919, morí en aquesta ciutat el 18
d’octubre de 1962. Es llicencià a la FM de Barcelona el 1942. Especialista en malalties
de l’aparell digestiu, va treballar en el dispensari d’aquesta especialitat a la Clínica
Mèdica B (Prof. Soriano). Li va interessar principalment el sondatge biliar i la utilització
del PAS en terapèutica, sobre els que va publicar alguns treballs en revistes nacionals

CAVALLÉ OBIOLS, Francesc. Nascut a Barcelona el 1933, es llicencià a Barcelona el
1956, En el tercer any de carrera va entrar com a alumne intern a la Clínica Mèdica B, al
Servei d’Anatomia Patològica, substituint al doctor A. Trullols, per a realitzar les autòpsies
del Servei i la histopatologia sota la tutela del doctor F. Alcántara Chacón.  Al mateix
tremps tenia cura de dos llits a la Sala de Dones. A més, durant aquests anys, encara de
pregrau, va col·laborar amb el prof. Soriano en l’estudi causal del fluor en la periostitis
deformant descrita per Soriano.  Poc després fa un estudi experimental de l’acció tòxica
de l’acroleïna en relació a l’asma. L’últim any d’estudis fou nomenat alumne intern per
oposició. El 1961 presenta la tesi «L’asma experimental per acroleïna» i és nomenat cap
de la Sala de Dones de la Clínica Mèdica B, que exerceix durant nou anys. El 1972 el prof.
Soriano li proposa ser professor adjunt, però no ho accepta. Al cap d’un any (jubilant-se
el prof. Soriano), va deixar l’Hospital Clínic i va estar un any com a nefròleg en el Servei
de Medicina Interna de l’Hospital del Sagrat Cor de B. dirigit pel doctor Puigdollers. De
1975 a 1985 va ser cap de Servei de Cures Intensives i de Nefrologia de l’Hospital de la
Creu Roja de Barcelona. El 1986 i durant cinc anys es fa càrrec de la direcció mèdica i del
Servei de Medicina Interna el centre mèdic Salus. La tasca més important que va assolir
en aquest hospital va ser la jerarquització  i l’acreditació a la universitat pels alumnes de
rotatori de la FM de la UB. El 1979 obté el títol de nefròleg. Entre les seves publicacions
cal esmentar les dedicades a l’asma, en el període inicial, i a les nefropaties. Autor
d’alguns capítols de llibres. Quan es jubilà continuà exercint la medicina privada.

CODINA ALTÉS, Joan. Va néixer a Barcelona el 21 de setembre de 1891. Morí a Barcelo-
na el 17 de juny de 1963. Comença els estudis a la FM de B l’any 1911. El 1913 guanya
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les oposicions a alumne intern i va haver d’acceptar una plaça de «Raigs X i Laboratori»,
que era l’única lliure. Per això va treballar en el Departament de Raigs X que dirigia el
doctor Cèsar Comas, d’on sorgí el seu interès per la radiologia, el que explica alguns dels
seus treballs. També va treballar al laboratori del Servei de Malalties Respiratòries, amb
els doctors Sayé, Reventós i Darder.  A més de seguir l’ensenyament oficial a la facultat
assistia a l’antic Hospital de la Santa Creu als serveis dels doctors Freixas i Pere Esquerdo.
Llicenciat el 1916 es doctora el 1919 amb la tesi «Las neoplasias del pulmón». Cal tenir
en compte que en aquell temps aquests tipus de patologia no era freqüent. El 1916  i
1917 exercí com a metge de guàrdia a l’Hospital Clínic, càrrec que va guanyar per oposició.
Quan va veure que hi havia molt pocs metges especialitzats en la patologia del pulmó, va
dedicar-se a aquesta especialitat, en la qual ja havia tingut contacte amb els doctors
Sayé, Reventós i Darder. Però quan descobrí que ell mateix estava afectat per la
tuberculosi es va decidir per la cardiologia.  Per ampliar coneixements anà a Lió, al servei
del professor Gallavardin, on va treballar també amb el doctor Paul Veil i altres, a l’Hôtel-
Dieu, durant l’any 1922. En retornar a Barcelona es va reincorporar a l’Hospital Clínic.

Durant el curs 1917-1918 va ser professor auxiliar honorari de la càtedra  de Patologia
Mèdica B, que al cap de poc portava de manera interina el prof. Ferrer Solervicens. Més
tard assoleix el nomenament de professor auxiliar temporal,  fins el 1936. Després de
1939 seguí altra vegada, i encara quan el prof. Soriano ocupà el Servei a la mort de Ferrer,
l’any 1943. A partir de 1953 el doctor Codina Altés va patir un infart de miocardi i va deixar
l’Hospital Clínic. L’any següent es va fer càrrec del Servei de Cardiologia de l’Hospital del
Sagrat Cor, on treballà fins a la seva mort el 1963. Havia col·laborat en  cursos de postgrau
a la Facultat de Medicina «Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares». Codina
Altés tenia una gran vocació docent  i va contribuir a la formació de molts metges i molts
cardiòlegs de la seva època.  Durant uns anys va tenir com a primer ajudant, tant a l’Hospital
com a la consulta privada, el doctor Carles Pijoan de Beristain. Després s’incorporà el
doctor Ramon Casares Potau i encara el doctor Albert Périz.

Codina era un excel·lent clínic, la qual cosa li va permetre exposar observacions clíniques
originals i introduir noves tècniques de tractament cardiològic. Va presentar un treball,
juntament amb Camps Juncosa, en què feia la descripció de cinc malalts amb estenosi
mitral, que era la causa, en aquella època poc coneguda, de paràlisi del nervi recurrent
esquerre, per compressió de l’aurícula esquerra dilatada. Va ser capdavanter al país en
l’aplicació de la quinidina pel tractament de la fibril·lació auricular. Va publicar molts
treballs en revistes d’aquí i de fora, principalment franceses. Cal tenir en compte l’alta
influència que aleshores tenia la medicina francesa en la catalana. Cal fer esment d’un
llibre publicat per Codina Altés, juntament amb el doctor Paul Veil. «Traité
d’Electrocardiographie clinique» (1928) que ha estat considerat com un clàssic de la
cardiologia mundial, i era referència freqüent en molts treballs de cardiologia d’aquells
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anys. Altres obres seves són «Neoplasias de pulmón» i «Cor pulmonale». Aquest va cons-
tituir la segona ponència en el I Congrés Nacional de Cardiologia, 1944. També «Las
derivaciones unipolares del ECG en los sujetos normales» (1947) fet juntament amb el
doctor Carles Pijoan. És un treball capdavanter en el nostre país. Fins aleshores només
se solien enregistrar les derivacions  I, II i III.

Un altre aspecte de l’activitat científica va ser la col·laboració activa en la  creació
d’institucions. Així l’any 1926, juntament amb els doctors Puig Sureda, Reventós, Gallart
Monés i Roviralta, van fundar l’Institut Policlínic, la Clínica Plató, de Barcelona, primer
centre mèdic espanyol basat en la medicina d’equip. Van prendre com a model la Clínica
Mayo, que havien visitat. També va  participar activament en la fundació de la Societat
Espanyola de Cardiologia (SEC) i en l’organització del primer congrés nacional de
l’especialitat, essent encarregat de presentar una de les ponència, la ja esmentada de
«Cor Pulmonale». Va ser nomenat president d’honor d’aquesta Societat.

ESCARPENTER ORIOL, Jordi. Nascut a Barcelona el 1926. Es llicencià a la FM de B el
1949. Treballà com alumne intern a  la Clínica Mèdica A de 1944 a 1948. El 1949, una
vegada llicenciat, va residir a Santiago de Cuba i el 1950 aprengué reumatologia en el
centre hospitalari de Kansas City (USA). De 1951 a 1970 fou cap del Dispensari de
Reumatologia de la Clínica Mèdica B (Prof. Soriano). Posteriorment s’ha dedicat a la
medicina privada. Ha publicat treballs de la seva especialitat en revistes nacionals.

FERRER PREVOSTI, Eugeni. Nascut el 2 d’agost de 1937 a Manresa, on va fer el batxillerat.
Llicenciat en medicina a la FM de B el 1961. L’any 1958 entra com a alumne intern en el
Servei de Cardiologia de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano), essent el cap el doctor
Ametller. Aquí es va iniciar en l’estudi de les cardiopaties congènites, mitjançant la
pràctica d’angiografies, tasca que se solia fer en horari nocturn. Al començament de
1959 comença a fer guàrdies al Servei d’Urgències de Medicina. Allà es troba amb el
doctor Lluís Revert que canviarà de forma definitiva l’orientació de la seva carrera
professional. Aleshores va guanyar la plaça d’alumne intern per oposició i després,
també per concurs-oposició fou metge intern.  Va fer el servei militar com a metge a
l’Hospital Militar de Barcelona,  a les ordres del tinent coronel Solsona Cunillera, inter-
nista i cardiòleg ben conegut. Quan es llicencià el 1963 ja va deixar la cardiologia i
treballà a temps complet com a nefròleg, repartint el temps entre la Clínica Mèdica B i el
servei d’urgències de medicina. Va treballar en un camp aleshores capdavanter, la
«regulació humoral», en que s’atenien grans cremats, postoperatoris complicats, i es
feia la prevenció del fracàs renal agut. En l’equip, dirigit pel doctor Revert, hi treballaven
plegats els doctors Subietas, que va marxar al Canadà i Estats Units, Piera, Olmos,
Cavallé i altres. Va obtenir el títol d’especialista en medicina interna i més tard el de
nefròleg.
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El mes de febrer de 1968, va entrar, juntament amb Piera i Olmos, a la Residència de la
Vall d’Hebron, amb el nivell de metge adjunt. L’equip el dirigia el doctor Piera. Feien la
regulació humoral del Servei de Grans Cremats (cap Dr. Planas) en el Centre de
Rehabilitació i Traumatologia d’aquell hospital, que dirigí el doctor Ramon Sales Vázquez.
Entre els tres metges adjunts cobrien les 24 hores, tots els dies de l’any. Progressivament
varen obrir la porta a la pràctica de la nefrologia clínica i de la hipertensió. Així es va obrir
un dispensari de l’especialitat i tenien 10 llits situats en un annex d’aquell centre.

L’any 1974, tenint en compte la impossibilitat de tractament de tots els malalts amb
insuficiència renal crònica  per manca de medis materials a l’Hospital, Ferrer i tot l’equip
de nefrologia van decidir crear un centre de diàlisi ambulatòria extrahospitalària, amb
concert amb l’ICS: el Centre de Diàlisi Nephros. El 1975 el servei de Nefrologia va ser
ubicat a l’Hospital General amb planta d’hospitalització, sales d’hemodiàlisi per crònics
i aguts, i atenció a malalts ambulatoris. El 1977 és nomenat cap clínic de nefrologia.
Autor de nombrosos treballs. El 2004 es va jubilar, amb 66 anys, de forma obligatòria. Ha
desenvolupat l’afició a la fotografia i els viatges, alguns d’aventura a l’Amazònia i els
deserts d’Àfrica.

GISPERT CRUZ, Ignasi de. Va néixer a Girona el 24 de març de 1903  i morí a Barcelona
el 1984. Es llicencià a la FM de B el 1925. L’aprenentatge de la seva especialitat,
neurologia, la va fer amb el doctor Lluís Barraquer Roviralta, veritable fundador de la
neurologia espanyola a l’antic hospital de la Santa Creu. Va entrar en aquell Servei l’any
1926, on aleshores hi havia Lluís Barraquer Ferrer, Eduard Tolosa, que aleshores es
dedicava a la neurologia clínica, i altres. El Servei es va traslladar, entre els anys 1929 i
1930, al nou edifici de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Hi va estar fins l’any 1945,
amb el càrrec de primer ajudant. Després de la guerra civil i alternant amb l’assistència
a la Santa Creu, va dirigir un Dispensari de Neurologia a l’Hospital Infantil de Sant Joan
de Déu de Barcelona que era a la Diagonal. S’incorporà a la Clínica Mèdica B (prof.
Soriano) fins el 1970, en què es jubilà de la tasca hospitalària. Gispert va començar a
publicar bastant aviat. El seu «Tratado de enfermedades nerviosas» ha estat un davanter,
com a tractat de neurologia en llengua castellana. Durant anys va ser l’únic. Estava
redactat pels doctors Lluís Barraquer Ferré, Ignasi de Gispert Cruz i Emili Castañer Vendrell.
Consta de dos volums, el primer de 1.154 pàgines (1936), i el segon de 1.108 pàgines
(1940).  Va tenir una crítica molt favorable. També va escriure tres monografies: «Ence-
falitis y encefalomielitis agudas» «Paraplègies espasmòdiques» i «Hemorragias
meníngeas». A més va publicar molts articles en revistes.

Va dedicar particular atenció a la siringomelia i el seu diagnòstic diferencial amb la lepra,
les mielitis i compressions medul·lars.  També els tumors de la cua de caball i del cos
callós. Mereix un comentari  el fet que l’any 1936 Barraquer Ferré i Ignasi de Gispert van
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publicar el cas d’una família mallorquina,  suposadament afectada de siringomielia
familiar, amb 13 casos. Estudis posteriors per part del doctor Munnar, de Mallorca, que
a la vegada ha estudiat diverses famílies de les Illes Balears amb polineuropatia
amiloidòtica familiar (malaltia d’Andrade), han demostrat que la família observada per
Barraquer i Gispert estava afectada per aquests tipus de malaltia. Cal ressaltar que la
descripció d’aquesta dos autors és ben anterior a l’any 1952, en que l’autor portuguès
va descriure la polineuropatia amiloidòtia familiar. El doctor Màxim Soriano, director de
«Síntesis Médica», editada per laboratoris Wassermann, li va encarregar el capítol de
l’actualització dels avenços en neurologia. Gispert va ser també neuròleg de la Mutualitat
Mèdica dels esportistes de Catalunya, el que li va permetre publicar un treball sobre
l’encefalopatia dels boxadors.

Ignasi de Gispert va ser una persona amb interessos culturals molt diversos fora de
l’àmbit de la neurologia. Va escriure articles d’interès cívic a «La Publicitat» i altres diaris.
Va publicar «Vida, pasión y muerte de un médico de barriada», «Els neuròlegs i la música»
i «Memòries d’un neuròleg que fou metge de batalló» (1976), sobre els seus records de
la guerra civil i de caràcter autobiogràfic.

Va tenir com a col·laboradors primerament els doctors Girons  i  Segarra Obiol, que va
anar a Boston on feu una carrera brillant. També van assistir al seu dispensari de la
Clínica Mèdica B, els doctors Pons Bartran, Bobé, Torelló, Vives Morros, que es va dedicar
a l’EEG, i Lechuga. També va estar-hi un temps Jordi Pujol Soley, al cap dels anys president
de la Generalitat de Catalunya. Isidre Sancho Villa fou el deixeble que va estar-hi més
temps i el va succeir com a cap de neurologia quan Gispert es jubilà, i que abans d’assolir
aquest càrrec ja era qui es cuidava més dels malalts de les sales.

El doctor Gispert fou una persona un tant peculiar. Destacava pel seu entusiasme per a
detectar el tret clínic més rellevant o curiós. Podia suggerir, amb un cop d’ull, el diagnòstic,
probable o segur, de la majoria dels malalts que li eren presentats.  Aquesta agudesa
clínica era tant el fruit de la seva dilatada experiència com de la seva gran erudició.
Tanmateix no era un model a seguir  en quan a fer una anamnesi i una exploració ben
sistematitzades i acurades.  Tenia la mà trencada per a escriure. El recordo molt bé a les
sessions que es feien el dissabte al matí a l’Hospital Clínic on hi anaven neuròlegs i
neurocirurgians, sobretot a les dècades dels anys 50 i 60. Sempre portava sota el braç el
setmanari Destino, que havia comprat  i quan arribava tard, més d’una vegada, això es
feia més palès.

JUNCADELLA DE FERRER, Enric.  Nascut a Barcelona el 23 de juliol de 1909, hi morí el
2005. Llicenciat a la FM de B el 1931 i doctorat el 1933, amb la tesi «Proteïnes
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plasmàtiques».  El 1929, essent estudiant, fou nomenat intern per oposició de l’Hospital
Clínic, a la càtedra que portava aleshores el doctor F. Ferrer Solevicens, amb qui va
cursar la Patologia Mèdica.  El 1934 va fer una estada de postgrau a París per a aprofundir
en el camp de la Tisiologia, que aleshores era una vertadera especialitat.  Més tard
s’especialitzà en cardiologia, sota el magisteri del doctor Joan Codina Altés, a la mateixa
Clínica Mèdica. Després fou cap clínic, fins el 1973. També guanyà, per concurs-oposició,
la plaça de professor adjunt de la càtedra.  Després va ser director del Servei de Cardiologia
de la Creu Roja des de 1976 fins a la seva jubilació el 1979.  Com a professor el doctor
Juncadella tenia un gran esperit docent i sempre tenia interns, assistents i metges que
es formaven amb ell. Entre els seus primers deixebles cal esmentar el doctor Valentí
Fuster de Carulla, que ja d’estudiant anava a veure malalts cardíacs amb el doctor
Juncadella.  Era un bon clínic i un semiòleg molt acurat, principalment en cardiologia.
Durant anys va organitzar cursos d’ECG.  Va publicar molts treballs en revistes espanyoles
i estrangeres i va ser autor de diversos capítols de llibre. Fou president de la Societat
Catalana de Cardiologia. De personalitat molt senzilla i afable, mai havia presumit del
seu títol de «marquès de Puerto Nuevo», que només coneixien les persones més íntimes.

LORAN LLEÓ, Josep Antoni. Nascut a Barcelona el 12 de setembre de 1933. Llicenciat a
la FM de B el 1958. Metge assistent de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano) de 1961 al
1966. Ajudant de classes pràctiques a la mateixa Clínica els anys 1961-62, 1962-63,
1964-65 i 1965-66. Metge ajudant, per concurs-oposició, a la càtedra de Patologia Mèdica
de l’esmentada clínica.  Metge especialista de l’aparell cardiovascular (1968). Prof.
ajudant de classes pràctiques de la Clínica Mèdica B, en els cursos 1966-67 a 1969-70,
de manera continuada durant quatre anys.  Fins el 1973 roman a la Clínica Mèdica B com
a cardiòleg. Del 1973 al 1983, metge assistent del Servei de Cardiologia i la Unitat
Coronària de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Des de maig de 1975, metge
cardiòleg de la Clínica Robreño de Barcelona. Metge assistent a la Clínica Mayo de
Rochester (Minnessota) amb el prof. Valentí Fuster els mesos de juliol i agost de 1980,
on aprèn ecocardiografia tridimensional, ECG d’esforç, medicina cardionuclear i
electrofisiologia cardíaca. Conferenciant i professor dels cursos monogràfics de diagnòstic
i tractament de les cardiopaties adquirides i congènites, realitzats entre els anys 1968 i
1970 a la Clínica Mèdica B. Ha publicat treballs sobre patologia cardíaca en revistes
nacionals i és coautor del capítol de cardiologia, de “Síntesis Médica” de l’any 1971.  Ha
estat delegat espanyol en el XXI Congrés de l’European Society of Cardiology (Barcelo-
na, 1999).

MANCHON AZCONA, Ferran. Nascut el 9 de novembre de 1909 a l’Escala (Empordà). Va
cursar el batxillerat a Palma de Mallorca. El 1935 passa a Barcelona, on fa els estudis de
medicina. El 1929 guanya la plaça d’alumne intern per oposició a la càtedra del prof.
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Ferrer Solervicens. Llicenciat el 1931. El mateix any és professor  ajudant de classes
pràctiques de medicina interna.  Quan ve el prof. Soriano és nomenat cap del Servei de
Radiologia de la càtedra i Clínica Mèdica B, on romandrà fins a la centralització-
jerarquització dels serveis d’especialitats de l’Hospital Clínic (1972).

El juliol de 1947 va fer la tesi de doctorat amb el tema «Tomografia del tórax en el
diagnóstico de las cavitaciones pulmonares». El 1955 obté el títol d’especialista en
Electroradiologia. Fou radiòleg del Servei d’Al·lergia (Dr. Froutchman) de l’Hospital de
Sant Pau (1946) i cap del Servei de Radiologia de l’Hospital Municipal de l’Esperança
(1956). Entre els anys 1950-1960 va fer diverses estades en centres radiològics
d’Anglaterra, França i Holanda. Així va estar en el Royal Mersden  Hospital,  fent estudis
sobre isòtops radioactius en la clínica del càncer; a l’hospital d’Eindhoven (Holanda)
amb el prof. van der Plaaz, i a l’Hospital de Montpeller, aprenent radiologia oncològica.
A banda de la medicina hospitalària també exercí la pràctica privada, adquirint un gran
prestigi. Treballà associat amb el doctor Modolell, primerament en un despatx del carrer
d’Aragó, i després en una torre de dues plantes, on tenien instal·lats els Serveis de
Radiodiagnòstic i Radioteràpia.  En ambdós centres foren els primers radiòlegs en apli-
car a Barcelona diverses tècniques, entre elles, la tomografia convencional transversa,
inventada per ells i que més tard fou comercialitzada per l’empresa Philips.  També van
ser els primers en instal·lar una taula telecomandada i la cine-radiologia en diverses
aplicacions. Es van especialitzar en cine-radiologia digestiva.  Aquesta tècnica  permetia
detectar lesions pràcticament invisibles en la radiologia convencional.  Un  treball,
presentat per ells l’any 1962, és pot considerar com un dels capdavanters.  A la càtedra
del doctor Soriano organitzava cada any cursos radiològics monogràfics sobre temes
d’actualitat. Va ser ponent en diversos congressos, nacionals i internacionals, presentant
moltes comunicacions.

Cap els anys setanta, amb la visió directa que permet l’endoscòpia, la tècnica va caure
en desús. Va publicar dos llibres: «Radioisotopía clínica» (1951). Aquesta obra fou la
primera  en el camp dels radioisòtops, en el nostre país, que es va dedicar a l’estudi de
la detecció de tumors. L’altre llibre va ser «Tomografía transversa», 1956, en la què es
descriu el tomògraf de la seva invenció, ja esmentat. Aquesta tomografia permet assolir
plans axials del cos amb tècnica analògica. El sistema és similar al dels actuals scanners,
però  en no ser digital la seva definició era inferior i pràcticament només era diagnòstica
en el tòrax. També va escriure el capítol de radiologia en alguns volums de «Síntesis
Médica», publicació bianual dirigida pel prof. Soriano fins el 1973, on es feia una revisió
de les novetats en revistes de prestigi.

El 1960 era vicepresident de la Societat Espanyola de Radiologia i va organitzar, a Barce-
lona, el VII Congrés de Metges Radiòlegs de Cultura Llatina i el Congrés de l’Associació
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Europea de Radiologia, per primera vegada reunits conjuntament, que van tenir un gran
nombre de participants.

Una faceta menys coneguda de la seva personalitat va ser la dedicació a l’art. En els
seus anys de Mallorca assistí a l’escola de pintura de Caffaro, que aleshores era un
pintor impressionista de força fama.  Durant la carrera segueix pintant i després il·lustrà
alguns llibres de medicina i un de paisatges de Mallorca, les «Mallorquines», que a hores
d’ara, per la qualitat dels seus dibuixos, és una joia bibliogràfica. Sovint pintava també
en les estones lliures de la feina. Un fill seu, Antoni Manchon, també conjuga les activitats
de radiòleg i pintor.  El doctor Ferran Manchon Azcona va morir a Barcelona l’any 1985.

MANSILLA PLANAS, Joaquim. Nascut a  Vilanova i la Geltrú el 7 de novembre de 1945.
Llicenciat a la FM de B el 1970.  Alumne intern a les sales de medicina interna i neurologia,
essent cap el Dr. Sancho Villa, de la Clínica Mèdica B (Prof. Soriano), durant els anys
1968-70 i després metge assistent de la Unitat de Neurologia (sala i dispensari) durant
dos anys més. Neuròleg titular en el Servei de Neuropsiquiatria Infantil de l’Hospital del
Nen Jesús de Barcelona (1972-1977). Metge adjunt del Servei de Neurologia de l’Hospital
de la Creu Roja de l’Hospitalet (cap Dr. Sancho), a partir del 1975. Des de 1981 a 1991
és cap de secció. A partir d’aquesta data només es dedica a l’exercici privat de la
medicina. Va ser professor ajudant de classes pràctiques de la Clínica Mèdica B (prof.
Soriano) els anys 1971-72. Professor de neurofisiologia i de patologia neurològica a
l’Escola d’ATS i Fisioteràpia (Escola Roger de Llúria) de 1973 a 1978. Membre numerari
de la Societat Espanyola de Neurologia.

MARTÍ LLEONART, Francesc. Nascut a Barcelona el 12 de juliol de 1925. Morí en aquesta
ciutat cap els anys 1981-82. Llicenciat a la FM de B el 1950. Entrà a la Clínica Mèdica B
(prof. Soriano) el quart any de medicina com a  intern per oposició. Fou destinat al servei
de Pneumologia. Roman durant un any en aquest servei, ja com a metge. Més tard guanya
la plaça de metge intern a l’Hospital de Pedralbes, institució antituberculosa mèdico-
quirúrgica de l’Ajuntament dirigida pel Dr. Caralps Massó. Al cap de dos anys  aquest
Hospital s’inclou en el Servei de Cirurgia Cardiopulmonar de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, inaugurat feia poc temps, per la direcció del qual havia sigut nomenat el Dr.
Caralps. Primer va entrar com a metge auxiliar i després com a metge ajudant (1960). Al
principi es dedicà a la part medicoterapèutica de la tuberculosi i més tard a la fisiopatologia
respiratòria. L’any 1962 s’incorpora al Servei de Pneumologia (cap Dr. R. Cornudella) i
dirigeix la Secció de Fisioteràpia Ventiloteràpia fins a la seva mort.

MARTÍNEZ BROTONS,  Ferran. Nascut a Madrid el 19 de juny de 1940, als tres anys
visqué a Barcelona. Llicenciat el 1964. El 1973 fa la tesi, dirigida pel prof. Soriano,
«Algunas consideraciones de la hemostasia en las cardiopatías congénitas.  Su influen-
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cia en la cirugía correctiva con circulación extracorpórea». Es fonamenta en l’experiència
personal  sobre 224 malalts intervinguts en el Centre Quirúrgic Sant Jordi. Va ser alumne
intern a la Sala d’Homes de la Clínica Mèdica B, durant el curs 1961-62, i amb el mateix
càrrec treballa al laboratori d’aquesta clínica amb el doctor Vives Mañé els dos cursos
següents. Exerceix com a alumne intern a les guàrdies setmanals del Servei d’Urgències,
en l’equip del prof. Lluís Revert, els anys 1962-63. Ja llicenciat, és metge ajudant en el
laboratori d’hematologia, dirigit pel doctor Vives Mañé de juny de 1964 fins el 1967.
Metge de guàrdia en el Servei d’Hemoteràpia de l’Hospital Clínic, que dirigeix el doctor
Ricard Castillo. Fa una estada d’alguns mesos a l’Hospital Necker de París, en el Servei
d’Hematologia del prof. F. Josso l’any 1973, per aprendre noves tècniques de laboratori
en el camp de l’hemostàsia. Ha estat metge adjunt hematòleg en el Centre Quirúrgic
Sant Jordi de B (1967-1972) i metge adjunt del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de
l’Hospital de Bellvitge (1872-1976). Cap de Secció d’Hemostàsia d’aquest últim servei
(1976-2002) i cap de Servei del mateix Hospital (2002-2005).

Les seves principals línies d’investigació són: les alteracions de l’hemostàsia en cirurgia
cardíaca sota circulació extracorpòria i en el transplantament hepàtic. També ha estudiat
el sistema calicreína-quinina en la sepsis i el shock sèptic. Autor de nombrosos treballs
en revistes nacionals i internacionals. Ha escrit, sol o en col·laboració, 12 capítols en 11
llibres, dels què cal destacar: «Heparinas» a: López Borrasca, A. (edit) Enclopedia Ibero-
americana de Hematología, vol. III, 1992; «Trombosis y tratamiento antitrombótico», a
Rodés, J.; Guàrdia, J., edits), «Tratado de Medicina Interna», 1a i 2a edicions, 1997 i
2004; «Terapéutica antitrobótica» a: Farreras Valentí, P.; Rozman, C. (edits.) «Medicina
Interna» 15a ed., 2004; «Hipocoagulabilidades adquiridas», a Sans Sabrafen, J.; Besses,
J.; Vives Corrons (eds.) «Hematología Clínica» 5a. ed. 2006.

És director i autor de dos llibres: «Manejo práctico del paciente con tromboembolismo
venoso»: Recha, E.; Martínez Brotons, F.; Monreal, M., 2002; i «Manejo práctico y pautas
de actuación en la enfermedad tromboembólica venosa», 2004.

Ha estat professor associat mèdic, per concurs, en el Departament de Fisiologia, divisió
IV, a la Facultat de Farmàcia de la UB. Assignatura troncal: Hematologia, (1995-2005).
És membre fundador de la Societat Espanyola de Trombosis i Hemostàsia, essent-ne
president (2000-2004). Vocal de la junta directiva de la Soc. Esp. d’Hematologia i
Hemoteràpia (1994-996). Membre numerari de la International Society on Thrombosis
and Hemostasis. President de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia (1997-
1999).

NOGUÉS RIBAS, Pere. Nascut l’any 1917 al Botarell, poble de 400 habitants de la província
de Tarragona. Als dotze anys comença els estudis de batxillerat a Barcelona, al col·legi
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de Sant Ignasi (jesuïtes de Sarrià) on treballa per a pagar-se l’estada. El 1932, amb
l’expulsió dels jesuïtes d’Espanya, es tanca el Col·legi i torna a casa seva, treballant de
pagès, com havia fet abans, i al mateix temps segueix els estudis de batxillerat.  El 1934
comença medicina i torna a treballar en una residència d’estudiants que portaven
jesuïtes. El 1936 aquesta residència desapareix i passà pràcticament tota la guerra
amagat al Botarell, perquè segons els milicians de Reus era un «feixista» que estava amb
els capellans de Barcelona. El 1939 continua la carrera de medicina i treballa al Col·legi
de Sant Ignasi ajudants en les revisions mèdiques als alumnes. El 1943 acaba la carrera.
El 1948 és nomenat cap de la Sala d’Homes de la Clínica Mèdica B, càrrec que exercí
durant trenta anys.El 1951 fa la tesi doctoral «Bilirrubinemia y urobilinurias. Su valor
clínico».

Al Dr. Nogués mai li van agradar els càrrecs acadèmics ni les publicacions. Malgrat tot,
degut a que ha estat un metge molt dedicat a la pràctica clínica i el seguiment del malalt,
és autor de moltes comunicacions i publicacions. Juntament amb el doctor Soriano va
fer la presentació del primer cas, el 1951, de l’entitat que més tard es va designar com a
«fluorosi vínica», la «periostiotis deformans» o periostitis deformans de Soriano. També
«Complicaciones de las epidemias gripales» (1957). També juntament amb el prof. So-
riano va publicar el primer cas a l’estat espanyol de «Hemosiderosis pulmonar idiopática»,
el 1963. També comunica i presenta un cas de «Síndrome de Goodpasture», el 1972,
procés poc conegut a l ‘època en que es publicà. Quan tenia 88 anys, el 2005 es jubilà
del seu treball en medicina privada, que havia exercit amb molt èxit i prestigi.

OLMOS MIRÓ, Antoni. Nascut a Barcelona el 5 de març de 1940. Llicenciat a la FM de B
el 1964. Alumne intern per oposició, adscrit al Servei d’Urgències de la Clínica Mèdica B
(prof. Soriano). Becari per l’Ajuntament de Barcelona, 1958-1962. El 1967 té el títol
d’especialista en medicina interna  i el 1978 el de nefrologia (l’especialitat havia estat
reconeguda l’any anterior). Havia estat metge resident del Servei de Nefrologia de
l’Hospital Clínic de B (1964-1968). També havia estat cap del Laboratori de Nefrologia
de la Clínica Mèdica B.  Després passà a la Vall d’Hebron on va ser metge adjunt interí del
Servei de Ronyó Artificial  i Regulació Humoral de la Residència (1968-1973). Metge
adjunt titular (1973-77) i cap de secció del mateix Servei de 1977 a 31 de gener de 2005.
També havia estat cap de Servei, en funcions  de 2004 a 5 de març de 2005, data en que
li arribà la jubilació forçosa.

Ha tingut una activitat docent molt àmplia: ajudant de classes pràctiques, adscrit a la
Clínica Mèdica B (prof. Soriano), 1965-1966. Ha col·laborat en nombrosos cursos i
jornades docents, com a professor en temes de la seva especialitat.  Autor de moltes
publicacions i de comunicacions a congressos en l’àmbit nacional i estranger. Tot i que
s’ha ocupat de gairebé tots els aspectes de l’especialitat,  el seu punt de preferència ha
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estat la diàlisi. Autor d’un capítol en el llibre «Insuficiencia renal progresiva», dirigit per P.
Aljama, M. Arias i F. Valderrábano, l’any 2000.

Ha estat vocal de la junta directiva de la Societat Catalana de Nefrologia (SCN) de 1967-
1970 i vicepresident de 1970-1974. Membre de la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN),
des de la seva fundació el 27 d’octubre de 1964, i vocal de la seva junta de 1968-1973.
Membre fundador del Comitè de Registre de la SEN de 1975-1979. Membre fundador de la
Societat Espanyola de Diàlisi i Trasplantament, el 1977. Membre de la ERA-EDTA (Associació
Renal Europea - Societat Europea de Diàlisi i Trasplantament) des de 1972.

PADRÓS ARCHS, Wladimir. Nascut a Vilassar de Mar el 1934. Llicenciat a la FM de B el
1958. Va ingressar com a alumne intern de la Sala d’Homes de la Clínica Mèdica A, que
portava el doctor Joan Surós, l’any 1953. Al cap de mig any va anar al Dispensari, amb el
doctor Valls Serra, per aprendre angiologia i cirurgia vascular. De 1960 a 1968 va ser cap
de Dispensari d’aquesta especialitat a la Clínica Mèdica B (prof. Soriano). De 1969 a
1979 fou cap del Servei de  la mateixa especialitat de l’Hospital de l’Esperança. Després
es dedicà únicament a la visita privada.

PÉRIZ SAGUÉ, Albert. Nascut a Barcelona el 1933, es llicencià el 1955. Alumne intern
en el Servei de Cardiologia de la Clínica Mèdica B, 1953-1955. Metge cardiòleg assistent
d’aquesta Clínica, 1955-1970. Des del 1963 al 1969 també treballa, amb el mateix
càrrec, en el Servei de Cardiologia de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (cap: Dr.
Pijoan de Beristain). Del 1970 a 1972 és metge de l’Hospital Clínic, amb contracte
oficial. Cap del Servei de Cardiologia de la Clínica Mèdica B (1970-1972). Amb la nova
estructuració amb centralització dels serveis d’especialitats a l’Hospital Clínic, va ser
des de 1972 i durant 12 anys, metge adjunt del Servei de Cardiologia, i després, fins el
1998, en que es va jubilar de l’hospital, cap de Secció de Cardiologia. Des d’aleshores
només ha fet medicina privada. A banda d’altres metges, el seu vertader mestre, i qui
més li ha influït, ha estat el doctor Joan Codina Altés. Els anys 1953 i 1954 va rebre els
seus ensenyaments al Dispensari de l’Hospital i de 1955 a 1963 exercí com a ajudant -
col·laborador en la seva consulta privada.  Ha estat ajudant de classes pràctiques el
Servei de Cardiologia de la Clínica Mèdica B, i professor en diversos cursos monogràfics
d’aquesta Clínica.  Ha publicat un capítol en el llibre «Cuidados intensivos en Cardiología»,
dirigit per G. Sanz i J. Magriñà, (1976) i treballs de l’especialitat en diverses revistes.

PERMANYER MACIÀ, Joan Josep. Nascut a Barcelona el 1906, morí en aquesta ciutat el
1978. Llicenciat el 1929 a la FM de B, fou alumne intern, durant dos anys, amb el prof.,
Francesc Ferrer Solervicens a la Clínica Mèdica B. Més tard, quan ja era metge, es dedicà
a les anàlisis clíniques en general. Posteriorment fou cap de Laboratori d’Anàlisis Clíniques
també a la mateixa càtedra, i a la mort de Ferrer, va seguir amb la mateixa tasca amb el
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nou catedràtic, el prof. Màxim Soriano. Al cap d’uns anys es va separar la part
d’hematologia, que dirigí el doctor Josep Vives Mañé, i Permanyer seguí portant la part de
bioquímica. Juntament amb Soriano i altres col·laboradors va participar en moltes
publicacions, articles i comunicacions a congressos; la publicació anual “Síntesis Médi-
ca”, que dirigia el professor Soriano, recollint els avenços més importants en clínica i
terapèutica va comptar amb la col·laboració constant del doctor Permanyer, que portava
els capítol d’anàlisis clíniques. Va tenir molt èxit en el seu temps el llibre que va escriure
sobre «La velocidad de sedimentación globular». Tingué diferents deixebles i
col·laboradors, entre els què cal destacar el prof. August Corominas Vilardell, i el Dr. R.
Bonastre.

PIERA GONZÁLEZ, Ezequiel. Nascut a Barcelona el 1925. Llicenciat a la FM de B el 1951.
Alumne intern de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano) els anys 1949-1951. Acabada la
carrera segueix com a metge de la Sala de Dones. Al cap d’uns anys es va dedicar també
a l’endocrinologia. Va morir a Barcelona l’any 1980.

PIERA ROBERT, Lluís. Nascut a Barcelona el 17 de novembre de 1937. Alumne intern per
oposició de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano), el 1960. Llicenciat el 1961, fou metge
intern, per oposició, de l’esmentada Clínica. Durant l’últim curs de carrera i els primers
anys de postgrau va contribuir, juntament amb el doctor Revert i el doctor Subietas, al
desenvolupament d’una incipient Unitat de Nefrologia d’aquesta Clínica. El 1960 el
doctor Soriano va aconseguir de la Diputació de Barcelona el primer ronyó artificial per a
poder realitzar les primeres diàlisis en malalts renals aguts en aquesta Unitat, que després
incorporant més personal assolí un bon nivell. La gerència de la Residència de la Vall
d’Hebron li va encarregar, juntament amb els doctors Ferrer i Olmos, l’organització d’un
Servei de Nefrologia. Primer hi treballà com a metge adjunt, 1968, després com a cap de
Secció, el 1973 i finalment com a cap de Serveide 1976 a 2004, quan es jubilà. Aquest
Servei va ser el segon de l’estat espanyol en els hospitals jerarquitzats de la Seguretat
Social, després del de Puerta de Hierro de Madrid.

Ha participat, com a investigador principal, en diversos assaigs clínics sobre el tractament
amb una proteïna estimuladora de l’eritropoesi. Ha col·laborat en un estudi multicèntric
amb la URREA (University Renal Research and Educative Association) de la Universitat
de Michigan. Formà part del comitè directiu de la DOPPS, associació per a l’estudi de la
diàlisi.  Ha publicat «Protocolos de obtención de órganos y trasplante renal», redactat per
M. Morlans i L. Piera, i  també en col·laboració «Tratado de hemodiálisis. Anticoagulación»,
el 1998. Ha estat president de la Societat Catalana de Nefrologia, de 1968 a 1973, i
vicepresident de l’espanyola, de 1973 a 1975. Membre de la Societat Europea
d’Hemodiàlisi i Trasplantament, el 1997. Se li confià l’organització i la presidència del
Congrés anual d’aquesta Societat que tingué lloc a Barcelona el 2007.
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SANCHO VILLA, Isidre. Nascut a Valencia el 1930, estudià el batxillerat a Saragossa.
Estudià medicina a Barcelona, cursant la patologia mèdica amb el doctor Màxim Soria-
no. Llicenciat el 1956. Des del primer any de patologia mèdica va col·laborar com alumne
intern en el Dispensari de Neurologia i a les sales.  De 1956 a 1964 alternà la seva tasca
hospitalària a la Clínica Mèdica B amb el Servei de Neurocirurgia que portava el doctor
Adolf Ley en el mateix Hospital. El 1964 fou nomenat cap de la Unitat Neurològica de
l’esmentada Clínica Mèdica B. A banda de dedicar-se a la clínica neurològica  feia
exploracions neurorradiològiques, com la pneumoencefalografia i la mielografia, i
col·laborava també en la realització d’angiografies cerebrals.  El 1971 va presentar la
tesi doctoral sobre l’estudi del líquid cefalorraquidi. Entre els anys 1965 i 1972 va
col·laborar en la docència de la part de  neurologia a la càtedra, essent professor ajudant
de classes pràctiques.  El 1972, degut a la nova organització de l’Hospital Clínic va deixar
de ser metge d’aquesta institució i va passar a l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet
com a cap del Servei de Neurologia, des de 1973 fins el 1995.

El doctor Sancho va formar a bastants metges en l’especialitat de neurologia, sobretot
en el temps que va estar al Clínic. El doctor Mansilla va ser el primer col·laborador que
tingué, primer com a alumne intern i després ja com a metge neuròleg; la doctora Maho
es va dedicar a l’epilèpsia, igualment com el doctor Russi; els doctors Planell i López Zea,
foren psiquiatres; el doctor Ferran, neurocirurgià. També hi hagué estudiants durant
períodes curts, com el doctor Tolosa Sarró. Va publicar bastants treballs en diferents
camps de la neurologia.

SEGARRA OBIOL, Josep M. Nascut a Vinaròs l’any 1922. Llicenciat a la FM de B el 1946.
Des del 1943 havia estat com a alumne intern a la càtedra de patologia mèdica que
dirigia el doctor M. Soriano, en el Dispensari de Neurologia, que portava el doctor I. de
Gispert Cruz. Va estar dos anys com a metge en aquest Dispensari fins que el 1948 va
anar a París, on va aprendre sobretot neuropatologia, a banda de la neurologia clínica,
amb el doctor Yvan Bertrand, de 1848 a 1952 a l’Hospital de la Salpêtrière. Bertrand era
cap de la Unitat de Neuropatologia de la Clínica de Malalties dels Sistema Nerviós,
càtedra inaugurada per Charcot el 1882 i que aleshores dirigia el prof. T. Alajouanine.
Fruit d’aquesta estada Segarra va poder fer la tesi doctoral sobre «La Neuropatologia de
la substància reticulada», presentada a Barcelona el 1951. El 1951 i 1952 va estar a
l’Institut Neurològic Municipal, dirigit per B. Rodríguez Arias. A partir de 1952 va treballar
i viure a Boston (USA), fins a la seva mort en aquella ciutat el 1984.

A Boston era el cap de Servei de Neuropatologia  del «Veteran Administration Hospital»
i professor d’aquesta disciplina a la Facultat lligada a aquest Hospital. Va assolir un gran
prestigi com a neuropatòleg. Va presentar moltes comunicacions en reunions de societats
i congressos i és autor de moltes publicacions. Entre altres treballs anatomoclínics,
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molts d’ells de notòria rellevància, cal esmentar la descripció del «mutisme akinètic,
afàsic o somnolent» degut a una lesió bilateral en ales de papallona, situada en els
nuclis talàmics de la línia mitjana, en els nuclis reticulars del tàlam, en els nuclis
parafasciculars d’aquest i en el terç mig del centre mitjà talàmic.  En els casos
anatòmicament més purs, d’origen vascular,  la lesió es deu a l’oclusió de l’artèria
paramitjana tàlamo-subtalàmica posterior, branca del primer segment de l’artèria cere-
bral posterior, previ a la seva anastòmosi amb la comunicant posterior (embriològicament
aquest primer fragment s’anomena artèria mesencefàlica). Segarra Obiol va proposar
denominar aquesta síndrome vascular cerebral com a «síndrome de l’artèria
mesencefàlica».

TAVERNA TORM, Miquel. Nascut a Barcelona el 1901.  Morí a B. el 1972. Llicenciat a la
FM de B el 1924,durant algun temps exercí la medicina rural a Viladecans (Baix Llobregat).
Treballà aviat a la Clínica de Patologia Mèdica del doctor Ferrer Solervicens, essent
professor ajudant i cap de sala, 1934.  Es va dedicar a l’endocrinologia clínica i a la
patologia de la  nutrició, essent un dels primers especialistes en aquesta branca a
Catalunya. El 1950 fou cap d’aquesta disciplina a la Clínica Mèdica B (prof. Soriano).
Autor de nombrosos treballs, entre ells dues monografies: «L’exploració endocrinològica»,
(1936) i «Estados endocrinopáticos agudos» (1952). També va col·laborar en el volum
cinquè  del Tractat de Patologia Mèdica dirigit pel prof. Agustí Pedro Pons, redactant tot
sol els capítols d’endocrinologia de les dues primeres edicions, de 1953 i 1958, i juntament
amb el doctor Ciril Rozman, els de la tercera i quarta, de 1963 i 1968. Fou president de
l’Associació d’Endocrinologia i Nutrició de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears.

VIVES CUNILLERA, Josep. Nascut a l’Albi (Lleida), 1935. Llicenciat a la FM de B. el 1958.
Va col·laborar a la Clínica Mèdica B, prof. Soriano, primer com a alumne intern, (1955-
1957) i després com a metge en el Servei de Radiologia, de 1958 a 1960.  El 1961 passa
a treballar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el Servei d’Oncologia, dirigit primer
pel doctor Lluís Guilera i després pel Dr. Subias Fages. Es cuidava del radiodiagnòstic
oncològic, en el que ajudà a posar en funcionament la primera «bomba de cobalt» a
Espanya. El 1971, juntament amb el doctor Argilés Fontanet, va fundar la clínica i el
Servei de Diagnòstic per la Imatge. Va publicar bastants treballs de la seva especialitat.
Morí a Barcelona el mes de novembre de 2006.
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SÍNTESIS MÉDICA. ELEMENT IMPORTANT

A LA MEDICINA CATALANA DELS ANYS 1940-1973

CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es dóna notícia extensa de l’anuari «Síntesis Médica», publicat a Barcelona
sota la direcció del professor Màxim Soriano, i amb el patrocini de Laboratoris Wassermann
entre els anys 1940 i 1973. Va ser un element important d’ajut als metges per a poder
actualitzar coneixements en una època llarga, immediata a la guerra civil i postguerra,
quan les relacions exteriors estaven tancades i era molt difícil tenir informació. S’explica
l’evolució de l’obra, poltada principalment pels elements de la Clínica Mèdica B de
l’Hospital Clínic de Barcelona, i la progressiva diferenciació de les especialitats. Es
ressalta el seu valor com a element per a mantenir un nivell d’informació adequat i el
servei que aquesta publicació va fer a molts metges del país.

Paraules clau: Síntesis Médica; Laboratoris Wasserman; Màxim Soriano.

RESUMEN: Notícia extensa del anuario «Síntesis Médica», publicado en Barcelona bajo
la dirección del professor Màxim Soriano, con el patrocinio de Laboratorios Wassermann,
entre los años 1940 y 1973. Fue un elemento importante de ayuda para los médicos para
actualitzar sus conocimientos en una etapa prolongada, immediata a la guerra civil y
postguerra, cuando las relaciones exteriores estavan cerrados y era difícil obtener infor-
mación. Se explica la evolución de l’obra, llevada principalmente por elementos de la
Clínica Médica B del Hospital Clínico de Barcelona, y la progresiva diferenciación de las
especialidades. Se resalta su valor com elemento para mantener un nivel de informa-
ción adecuado y el apoyo que supuso esta publicación para muchos médicos del país.

Palabras clave:  Síntesis Médica; Laboratorios Wassermann; Màxim Soriano.

*

UNA OBRA ÀMPLIA EN EL VOLUM I EL TEMPS

És una obra important de la medicina catalana. Es va publicar des de l’any 1940 al 1973,
a més d’un temps curt en un altre format. Significa l’esforç més important fet, des dels



164 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 163-172, ISSN: 0213-0718

Jacint Corbella i Corbella

anys 40’s a 70’s del segle XX, per proporcionar un nivell d’informació, que hem de
considerar plenament correcte, pels metges espanyols. Es va fer des de Catalunya, amb
el suport en la infraestructura econòmica i de publicació per Laboratoris Wassermann, i
des del punt de vista científic, per un equip ampli dirigit pel doctor Màxim Soriano Jiménez,
que en el capçal consta com a «Professor auxiliar de la facultat de medicina de Barcelo-
na». En el següent ja consta com a catedràtic de Patologia Mèdica de Santiago i després
com a catedràtic de Barcelona. Se’n van publicar 18 volums. Al començament eren
anuals i relativament petits. El primer, de 1940, tenia 294 pàgines. L’últim, de 1973, que
no és pas el més gruixut, tenia 1.062 pàgines. El volum 14, de 1965, arriba a les 1.502
pàgines.  En conjunt són bastant més de 15.000 pàgines. Aquestes dades donen idea
de l’amplitud de l’obra en volum i temps. La qualitat dels continguts era bona, i per tant
la seva utilitat va ser gran. Serví com a eina de consulta, actualitzada, per a molts metges,
en un temps, molt més el primer decenni de la postguerra, en que la dificultat d’informació
era gran, per la incomunicació del país, per la dificultat econòmica, i perquè els mitjans
tècnics d’informació no eren pas els d’avui.

Són actualitzacions sobre els temes més importants, pràcticament tota la medicina
interna.  Tant el director (avui potser en diríem editor) de l’obra com el patrocinant es van
mantenir els mateixos durant tot el període.

EL  PRIMER VOLUM TÉ UNA INTENCIÓ DE RECUPERACIÓ DE CONEIXEMENTS

Diu el subtítol, en castellà: «Resum dels principals estudis realitzats durant els últims
quatre anys, especialment en relació amb la terapèutica clínica». El nombre de
col·laboradors, inclòs Soriano, és de dotze, d’ells només dos espanyols, els doctors
Màxim Soriano i Vicenç Carulla.  Els altres deu són italians. Després ja seran pràcticament
tots d’aquí.  El petit prefaci, signat per Soriano, explica: «Va dirigit al metge pràctic,
especialment al que està lluny dels centres universitaris i que ha estat en un aïllament
forçós tot el temps de la guerra». La intenció és de proporcionar informació resumida,
diríem païda, perquè són capítols redactats sencers, no pas “abstracts”, i van orientats
principalment a la terapèutica clínica.  Per aquest primer volum s’ha demanat la
col·laboració d’especialistes italians, que no havien patit l’aïllament dels tres anys de la
guerra espanyols.

Continguts

El primer capítol es dedica a la medicina interna, amb catorze subcapítols, de cada part
de la mèdica, i amb una extensió de gairebé la meitat del text (pp. 5-142). Després
segueixen deu capítols de diverses especialitats, la més àmplia la pediatria.  El de
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cirurgia és curtíssim i es justifica en el prefaci per la necessitat de reduir el paper. Per la
mateixa raó no hi ha referències bibliogràfiques. Els temes de Medicina Interna són
escrits pels doctors M. Soriano i A. Ferrannini. La pediatria la signa el prof. Tota; la
neuropsiquiatria el prof. L. Insabato; V. Carulla signa un curt apartat de radiologia
terapèutica i diagnòstica.

A partir del segon volum

És del 1941. Encara és petitet, 358 pàgines, però el paper és més bo. Els autors ja són
d’aquí. Ja hi ha bibliografia. Soriano fa la primera part, la més extensa, «Medicina Inter-
na». Segueixen els capítols de Neurologia (Dr. G. Escardó, professor auxiliar de la facultat
(FM). Psiquiatria (R. Sarró, prof. ajudant de la FM, i cap de clínica de l’Institut Mental de
la Santa Creu); Pediatria (J. M. Sala Ginabreda, prof. auxiliar de la FM); Radiologia (Dr.
Silvano Rossi, ajudant honorari de la FM de B, i dels instituts de Radiologia de Bolonya i
Mòdena); Cirurgia General (Dr. P. Piulachs, catedràtic de Cirurgia de Saragossa);
Ginecologia (Dr. Lluís Puig i Roig, Cap de Sala de Clínica Ginecològica de la FM); Obstetrícia
(Pere Puig i Roig, director el servei de Maternologia de la Lluita contra la mortalitat
infantil); Oftalmologia (Dr. M. Marín Amat,  del l’Hospital Provincial de Madrid); Urologia
(A. Puigvert Gorro, uròleg de la Santa Creu);  i Dermatologia (J. Mercadal, prof. auxiliar de
la FM).  L’edició s’imprimeix, ja fins el 1973, per Quintilla i Cardona, Gran Via 482 de
Barcelona.

En el volum de 1942, el tercer, ja hi ha índex, probablement perquè ja hi ha paper
suficient. S’incorporen nous redactors, entre ells P. García Gras, J. López Ibor i G. Núñez,
de Madrid. i Eduard Tolosa Colomer de Barcelona.  En l’índex dels tres primers volums, el
llistat més llarg és de les sulfamides, superat només pels més genèrics d’hormones i
vitamines, que tenen una extensió considerable, vàries columnes de l’índex, en la
terapèutica del temps.

El ressò de la introducció de la penicil·lina (1944)

El volum IV és el primer en ser biannual. Correspon als anys 1943 i 1944,  és el primer en
què se cita la penicil·lina, i és fa de manera molt àmplia. En el capítol de Medicina
Interna, escrit pel propi M. Soriano hi ha un primer apartat general  (pp. 49-58), en què fa
un estudi del que se sabia fins aleshores, amb 16 cites bibliogràfiques, cap espanyola.
És una introducció important pel coneixement del tema destinada  a metges que podien
rebre poca informació.  En el mateix volum hi ha cites en altres capítols. Així López Ibor,
p. 221, sobre la penicil·lina en el tractament de la meningitis per pneumococs. Sala
Ginabreda (p. 250), esmenta la mateixa indicació. Piulachs aporta un resum ampli de la
seva utilitat en cirurgia (p. 293).
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En el capítol d’oftalmologia, Marín Amat (p. 501) recull la comunicació  feta per
Hermenegild Arruga, en el Congrés d’Oftalmologia de Granada de setembre de 1944,
sobre un treball experimental de disseny senzill, en conill i cobais. La penicil·lina li fou
proporcionada pels Laboratoris Esteve. També explica els resultats en diversos casos
humans. Puigvert fa una nota extensa sobre la penicil·lina en urologia, i esmenta un
treball d’A. de la Peña en el tractament de la gonocòccia (p. 538). Mercadal-Peyrí, (pp.
542-544) fa una revisió extensa de la utilització en dermatologia, amb una bibliografia
àmplia, amb 14 treballs espanyols, dos de 1943 i els altres de 1944. Igualment se’n fan
ressò E. Tolosa en el tractament de ls ferides cranials per arma de foc (p. 613) i García
Gras en el capítol d’Estomatologia (p. 633).

En el volum 5, dels anys 1945-46, el capítol de Medicina Interna dedica un amplíssim
subcapítol (pp. 59-87) a gairebé tots els enfocaments de la utilització de la penicil·lina.
També hi ha alguna referència a l’estreptomicina i un conjunt  de substàncies amb acció
antibiòtica, que després van tenir menys difusió.

El cos de col·laboradors se centra a Barcelona

En el volum 6, de 1947-48, hi ha alguns canvis. El subtítol està lleugerament canviat. Ara
diu: «Resum de les noves orientacions mèdiques, segons els treballs últimament publicats...».
Hi ha incorporació de nous col·laboradors, que aquesta vegada ja són tots de Barcelona, el
que facilita la realització més ràpida del llibre, segons es diu en la introducció. Són els
doctors R. Alemany Vall (Al·lèrgia); N. Ancoechea Hombravella (Psiquiatria); F. Casadesús
(ORL); J. Casanovas Carnicer (Oftalmologia); I. de Gispert Cruz (Neurologia) i J. Pericot
Estomatologia).  Cal dir que el capítol de Medicina Interna, el primer en cada volum, té una
gran extensió, (en aquest volum 6, 235 pàgines), i és gairebé un tractat d’actualització de la
patologia mèdica.  També cal notar la progressiva homogeneització al voltant dels
col·laboradors de la Clínica Mèdica B de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Increment de la informació

El volum 7, 1949-1950, és el primer que arriba a les mil pàgines  (1.012 numerades). I el
capítol de Medicina Interna ja passa de les 250 pàgines. El seu estil és de plena continuïtat
amb els anteriors. Per segona vegada trobem un capítol signat per dos autors, és el de
radiologia, amb els noms de S. Rossi i F. Manchon, sense més indicacions. (p. 858). En
el volum següent, el 8, ja només hi és el doctor F. Manchon, cap de Radiologia de la
Clínica Mèdica B i de l’Hospital de l’Esperança.

El volum 9, 1953-1954, torna a passar ja àmpliament de les mil pàgines, i això serà per
bastants anys. Els col·laboradors, en nombre de 17 inclòs el director, són els mateixos.
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És una obra plenament cohesionada. El capítol de Medicina Interna, molt estructurat, ja
és clarament una monografia integrada dins de la Síntesi global; ara ja té 380 pàgines,
i en alguna secció hi ha la col·laboració d’algun metge del servei.  Així:  Aparell Circulatori,
amb el Dr. Amatller (pp. 115-176); Hematologia (pp. 247-281)  amb el doctor Josep Vives
Mañé; Endocrinologia (pp. 310-355 ), amb el doctor Cañadell Vidal; Aparell Locomotor
(pp. 356-371) amb el doctor Escarpenter. Les referències bibliogràfiques, en lletra molt
petita, són molt nombroses.

En el volum 10 s’incorpora un nou apartat, el d’Anestesiologia, a càrrec del doctor Josep
Miquel Martínez, cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de sant Pau. Hi ha també
addició de col·laboradors en algun capítol. Així al d’Urologia hi consta, a més a més, el
doctor A. Moya Prats, sotsdirector de l’Institut. El capítol de Medicina Interna es va
ampliant, amb el doctor M. Soriano com autor, (pp. 5-428), però l’apartat d’Aparell
Respiratori  passa a ser tractat, juntament amb la Tisiologia (pp. 429-496), pel Dr. M.
González Ribas. que ara ja no consta com a metge de Puig d’Olena.

Entre els col·laboradors de la part de Medicina Interna s’incorpora el doctor A. Trujols
Queraltó, en el capítol d’aparell circulatori, juntament amb Amatller; en Endocrinologia
hi entra el doctor F. Bayés Fabregó, substituint el doctor Cañadell, i segueixen Vives i
Escarpenter a Hematologia i Locomotor. El volum 11, de 1957-58, és de continuïtat i
sense canvis en l’estructura.

En el volum 11, de 1959-1960, s’incorpora en el capítol de Psiquiatria el doctor Josep M.
Pigem Serra, que substitueix el doctor Nicanor Ancoechea. Pigem consta com a antic prof.
adjunt de Psiquiatria de la facultat i director de l’Hospital Psiquiàtric de Salt de Girona.
Entre els col·laboradors del capítol de Medicina Interna s’hi incorporen els doctors Alcalde
González, en aparell digestiu; Revert Torrellas en la part de ronyó. El capítol que s’havia dit
de «Tisiologia» ara passa a ser directament d’»Aparell Respiratori», portat sempre per M.
González Ribas.  El capítol de «Laboratori Clínic», que condueix el doctor J.J. Permanyer és
ben llarg aquest bienni, amb gairebé cent pàgines  (pp. 635-732), molt actualitzat i detallat.

Aquesta tendència d’incorporar col·laboradors a algunes parts del capítol de  Medicina
Interna, que continua portant el doctor Soriano,  es consolida plenament en el volum 13,
que correspon als anys 1961-1962 i es posa més formalment als índex. Segueixen essent:
Amatller, Alcalde, Revert, Vives, Bayés, i Escarpenter.  El conjunt del capítol s’acosta a les
cinc-centes pàgines. Hi ha una secció nova, «Medicina del Treball» de la que s’encarrega el
doctor Santiago Quer Brossa, director de la Clínica de Malalties Professionals.

En el volum 14, dels anys 1963-64, en el capítol d’Urologia s’incorpora també el doctor C.
Elizalde, secretari de l’Institut d’Urologia de Sant Pau. Ja s’ha dit que aquest és el tom
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més voluminós, amb més de 1.500 pàgines. La majoria de capítols són veritables
monografies. La part de Medicina Interna, signada només per M. Soriano, arriba a gairebé
les 130 pàgines i de fet comprèn gairebé només les malalties infeccioses. S’inclou, en
un apartat que no és genèric (pp. 110-130) sota el nom de «Tumores», les «Indicacions
del tractament ‘mèdic’ dels càncers». Esmenta la quimioteràpia i l’hormonoteràpia com
a tractaments pal·liatius, que cal manejar «prudentment». El capítol més llarg és de
l’Aparell Circulatori, amb Amatller, que sobrepassa les cent cinquanta pàgines. També
continuen essent molt llargs el de Laboratori Clínic, que segueix fent el doctor Permanyer,
i el d’Urologia del doctor Puigvert.

En el volum 15, de 1965-66, pràcticament tots els col·laboradors ja són esmentats en el
llistat de la portada. En aquest volum ja són vint-i-sis. Soriano signa només l’epígraf de
«Medicina Interna», que comprèn les malalties infeccioses, els medis de tractament,
sulfamides i antibiòtics, una petita introducció de malalties per autoimmunitat, i al final,
els aspectes del tractament mèdic dels tumors.  Els altres capítols ja van cada un de
manera independent. Estan units els d’Endocrinologia i Malalties del Metabolisme,
ambdós pel doctor Bayés Fabregó.  La patologia digestiva està dividida en dos capítols:
«Aparell digestiu» i «Fetge, vies biliars i pàncrees», conduïts ambdós per P. Alcalde
González. En aquest volum la cirurgia té  més de cent cinquanta pàgines,  i continua al
càrrec de P. Piulachs. El volum té 1.348 pàgines.

Canvis en la dinàmica

Durant  tres biennis més l’obra encara es mantindrà ben activa i útil. Es va acostant la
jubilació del doctor Soriano, el director, i ja n’apareixen indicis. Un dels primers és la
independització progressiva dels capítols que abans formaven part de l’immens epígraf
de «Medicina Interna». Primer el signava el doctor M. Soriano, tot sol. Després va anar
posant, en alguns capítols, fins a sis, en col·laboració amb....». Al de «Medicina Interna»,
que encara continua essent de cent pàgines, hi incorpora, com a col·laborador, el doctor
Eladi Soriano Marín, fill seu. Finalment Soriano deixa aquests capítols, que tenen com a
únic responsable l’antic col·laborador: Ametller, Vives. Permanyer, Escarpenter, González-
Ribas, Alcalde.

També s’incorporen als capítols de Ginecologia i Obstetrícia, portats per Lluís i Pere Puig
i Roig, respectivament, un col·laborador a cadascun: els doctors Lluís M. Puig Tintoré i P.
Puig Massana.  Igualment Romà Casanovas s’incorpora al capítol d’Oftalmologia. En el
d’ORL el doctor Gabriel Capellà Bujosa, cap de Servei de l’Hospital de sant Pau.

En el volum 17, de 1969-1970,  el capítol de Medicina Interna s’ha reduït a unes 60
pàgines, tot i que ha incorporat un nou col·laborador, el doctor F. Mondelo. En el de
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Cardiologia, que porta Ametller, s’hi afegeix el doctor J.A. Loran Lleó, del mateix Servei.  Al
de Pediatria, que segueix amb Sala Ginabreda, s’hi afegeix el doctor Josep M. Pujals Ferrús.
A Urologia segueix Puigvert  però substitueix els col·laboradors i hi posa el doctor I. Ponce
de León.  A Radiologia s’hi afegeix el doctor M. Bueno Izurieta; a Estomatologia el doctor J.
Pericot Ayats; a Dermatologia el doctor Oriol Mercadal Peyrí.  Els principals canvis han estat
doncs passar a dos responsables alguns dels capítols, que ara ja són deu.

El volum 18, (Síntesis Médica 1973), que correspon al bienni 1971-1972, té 1.062 pàgines.
Manté l’estructura que hi havia des del principi, però la «Medicina Interna» específica té
només trenta pàgines, tot i que engloba també els capítols de les especialitats separades, si
més no en l’epígraf superior de cada pàgina. La cardiologia la porta el doctor Enric Juncadella
Ferrer i a la Urologia s’hi incorpora un altre col·laborador, el doctor M. García Pérez.

Valoració de l’obra

Ha estat una aportació molt important durant trenta anys, potser principalment pel camp
de la Medicina Interna, però aquesta informació, en el seu conjunt, gairebé ha estat
excessiva si es mira des del punt de vista d’un sol metge que rep el llibre, regalat pels
Laboratoris Wassermann. En canvi, mirat des del punt de vista de cada especialitat, el
seu valor és molt més gran, perquè actualitza amb profunditat l’especialitat, que interessa
i les altres es poden veure de manera més global. Podríem dir: una part seria per a
estudiar-la i l’altra, la major part del llibre, per a consultar.

L’esforç editorial va ser important, tant des del punt de vista del laboratori patrocinador,
com de l’equip de redacció, i al seu capdavant el treball amplíssim del doctor Màxim
Soriano, que de fet presidí l’obra.

L’equip es constituí, ja a partir del  volum cinquè, a partir del nucli que era la Clínica
Mèdica B de l’Hospital Clínic; la càtedra que ocupava el doctor Soriano. La major part del
text surt d’aquest nucli en el què gairebé des del començament hi ha: González-Ribas,
Permanyer, Alemany, de Gispert, i aviat Amatller, Vives Mañé, Escarpenter, Alcalde, Bayés
Fabregó, i una mica més tard Manchon, Revert, Eladio Soriano i Mondelo.

És important assenyalar que el model d’informació es va mantenir de manera gairebé
fixa, i la informació bibliogràfica va ser molt abundant.

L’acabament

Soriano es jubila el 1973, i ja no apareix cap altre volum, si més no com els d’aquests
tipus. Més tard la publicació es reprengué. Es publicava en forma de quaderns,

Síntesis Mèdica. Element important de la medicina catalana dels anys 1940-1973



170 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 163-172, ISSN: 0213-0718

relativament petits, amb informació bibliogràfica, que es podien guardar en una carpeta
amb anelles. Va tenir poca continuïtat. El temps ja era diferent. L’any 1940, i tota la
dècada dels anys quaranta era una informació valuosa, perquè les coses de fora no
arribaven, l’economia era molt deficitària, i les comunicacions també. Al cap de més de
trenta anys  el panorama havia canviat.  La informació exterior arribava, alguns laboratoris
patrocinaven revistes amb “abstracts” o articles complets, algunes eren traduccions
directes, i ja començava a haver-hi un excés d’informació, i dificultat tant per triar com
per a guardar-la.  El doctor Soriano va morir el 1978. Havia fet un servei important a la
medicina, catalana i de tot l’estat, de la meitat del segle XX.

ANNEX: LLISTAT DE COL·LABORADORS (PER ORDRE CRONOLÒGIC I VOLUM)

Màxim Soriano Jiménez (1940, volum 1 i següents)

U. Boncinelli, 1 (Dermatologia, Venereologia)

V. Carulla, 1 (Radiologia)

G. Casá, 1(Oftalmologia)

E. Federici, 1

A. Ferrannini, 1 (Medicina Interna)

L. Insabato, 1 (Neuropsiquiatria)

Gualterio Lugli, 1 (ORL)

V. Tarraglini, 1 (Urologia)

G. Traina, 1 (Ginecologia, Obstetrícia)

C. Trinchera, 1 (Cirurgia General)

Trota, 1 (Pediatria)

G. Escardó, 2, (Neurologia) prof. auxiliar FMB

M. Marín Amat, 2 (Oftalmologia) Hospital Provincial Madrid

J. Mercadal, 2 ( Dermatologia) Prof. Aux. FMB

Pere  Piulachs, 2 (Cirurgia General) Catedràtic Univ. Saragossa (vol. 3, 1942. catedr. FM Barcelona)

Pere Puig i Roig, 2 (Obstetrícia) Cap Servei Maternologia

Luís Puig i Roig, 2 (Ginecologia) Cap Sala Clin. Ginecol. FMB

A. Puigvert Gorro, 2 (Urologia) Hosp. S. Pau (vol. 3. Inst. Urologia, B)

Silvano  Rossi, 2 (Radiologia), Inst. Radiol. Univ. Bologna i Modena. Ajudant honorari FMB (vol. 3,

1942: Radiòleg agreg. Inst. Càncer, Hosp. S. Pau) (vol. 5, CSIC)

J.M. Sala Ginabreda, 2 (Pediatria), prof. auxiliar FMB; (vol. 3, 1942: ex-prof....) (vol. 5, Cap Servei

Hosp. Infecciosos)

R. Sarró Burbano, 2 (Psiquiatria), Cap Clínic Ins.t Mental Sta. Creu; Ajudant FMB
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Pedro Garcia Gras, 3 (Estomatologia) Director Escola Odontologia Madrid

J. Lòpez Ibor, 3 (Neurologia), catedràtic. Institut Cajal. Madrid.

Després (Neuropsiquiatria). Guillermo Núñez, 3 (ORL)

Eduard Tolosa Colomer, 3 (Neurocirurgia) (Inst. Neurol. Municipal B; Inst. Policlínic)

M. González Ribas, 5 (Tisiologia) Cap Servei Tisiologia Clin. Med B, FMB. Sanatori de Puig d’Olena

Joan J. Permanyer, 5 (Laboratori Clínic)  Cap Laboratori Clin. Med. B, FMB

B. Sánchez Cuenca, 5 (Al·lèrgia) Director Inst. Antiasmático Santa Florentina, Madrid

Romà Alemany Vall, 6 (Al·lèrgia) CapSservei Malalties Al·lèrgiques Clínica Mèdica B, FMB; i Hospital

de l’Esperança

Nicanor Ancochea Hombravella, 6 (Psiquiatria) Director Clínica Mental Santa Coloma

Josep Casanovas Carnicer, 6 (Oftalmologia), catedràtic FM Salamanca, i després de B

Ferran Casadesús Castells, 6 (ORL) catedràtic FM B

Ignasi de Gispert Cruz, 6 (Neurologia) Cap Servei Neurologia, Clin. Med  B, FMB; Cap Departament

Neurologia Hosp. Sant Joan de Déu.

Josep Pericot García, 6 (Estomatologia), Clínica Corachan

F. Manchon, 7 (Radiologia) Cap Radiologia Clin. Med. B.  FMB; Hospital Esperança

Amatller, 9 (Ap. Circulatori)

Vives Mañé. 9 (Hematologia)

Cañadell Vidal, 9 (Endocrinologia)

Escarpenter, 9 (Aparell Locomotor)

Josep Miquel Martínez, 10 (Anestesiologia)

A. Moya Prats, 10 (Urologia)

A. Trujols Queraltó, 10 (Ap. circulatori)

F. Bayés, 10 (Endocrinologia)

Josep M. Pigem, 11 (Psiquiatria)

Alcalde González, 11 (Ap. digestiu)

Lluís Revert Torrellas, 11 (Ronyó)

Santiago Quer Brossa, 13 (Medicina del Treball)

C. Elizalde, 14 (Urologia) Hosp. Sant Pau
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Gabriel Capellà Bujosa, 16 (ORL)

Eladio Soriano Marín, 16 (Medicina Interna)

L. Puig Tintoré, 16 (Ginecologia)

P. Puig Masana, 16 (Obstetrícia)

Romà Casanovas la Rosa, 16 (Oftalmologia)

F. Mondelo, 17 (Medicina Interna)

J.A.Loran Lleó, 17 (Cardiologia)

M. Bueno Izurieta , 17(Radiologia)

Oriol Mercadal Peyrí, 17 (Dermatologia)

J. Pericot Ayats, 17 (Estomatologia)

I. Ponce de León, 17 (Urologia)

J. Pujals Ferrús, 17 (Pediatria)

Enric Juncadella Ferrer, 18 (Cardiologia)

M. García Pérez, 18 (Urologia)
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L’IMPACTE DE LA VISITA D’ALEXANDER FLEMING

A BARCELONA L’ANY 1948

PUJOL i ROS, Joan
ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: En aquest treball s’analitza l’impacte que va tenir sobre la comunitat científica
i la societat civil la visita del premi Nobel de Medicina i Fisiologia, Sir Alexander Fleming,
l’any 1948, a la ciutat de Barcelona. També es fa ressò dels premis, distincions i
homenatges que va rebre dels diferents àmbits socials, polítics i científics de l’època i de
les diverses conferències que hi pronuncià.

Paraules clau: Alexander Fleming. Premi Nobel. Penicil·lina. Hospital d’Infecciosos. Reial Acadèmia de Medicina de

Barcelona.

RESUMEN: En este estudio se analiza el impacto que tuvo sobre la comunidad científica
y la sociedad civil la visita del premio Nobel de Medicina y Fisiología, Sir Alexander Fleming,
el año 1948, a la ciudad de Barcelona. También se comentan los premios, distinciones
y homenajes que recibió de los diferentes ámbitos sociales, políticos y científicos de la
época y de las diversas conferencias que pronunció en la ciudad.

Palabras clave: Alexander Fleming. Premio Nobel. Penicilina. Hospital de Infecciosos. Real Academia de Medicina de

Barcelona.

*

El premi Nobel de Medicina i Fisiologia, Sir Alexander Fleming (1881-1955) va visitar la
ciutat de Barcelona l’any 1948, entre els dies 26 de maig i 8 de juny, només tres anys
després d’haver-li estat concedida aquesta distinció. El viatge l’organitzà l’amic seu, el
Dr. Lluís Trias de Bes, que en aquell moment era el director de l’Hospital d’Infecciossos
de Barcelona.

En el seu viatge a l’estat espanyol va visitar, a més a més de Barcelona, Sevilla i Madrid,
on fou homenatjat per diverses institucions socials, polítiques i científiques del moment.
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Durant aquesta estada, fou nomenat entre d’altres, Acadèmic d’Honor de la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona, membre de la Societat Espanyola d’Higiene i de l’Ateneu de
Sevilla. Va rebre el càrrec de President d’Honor de la Societat Mèdica d’Hospitals de
Sevilla, la Gran Creu d’Alfons X el Savi, la medalla d’or de la Reial Acadèmia de Medicina de
Sevilla i fou declarat hoste d’honor a Barcelona i Sitges, entre d’altres reconeixements.

FLEMING I LA PENICIL·LINA

Fleming va descobrir aquest potent antibiòtic per la contaminació fortuïta d’una placa de
cultiu pel fong generador de la penicil·lina. Aquesta circumstància que havia succeït
altres vegades, fou intel·ligentment captada per Fleming, que des de l’any 1914 estava
investigant en el St. Mary’s Hospital de Londres, on hi va descobrir la penicil·lina l’any
1928, però la va mantenir sota el control experimental fins l’any 1941, en què Howard
Walter Florey i Ernst Boris Chain d’Oxford la van assajar com a utilitat clínica. Dos anys
més tard, el 1943, la penicil·lina va sortir del laboratori per entrar en el terreny de la
terapèutica a gran escala.

L’esclat de la Segona Guerra Mundial va provocar que les empreses farmacèutiques
britàniques estiguessin massa ocupades en la fabricació de medicaments i aleshores la
producció industrial de la penicil·lina es va traslladar a laboratoris americans. Chain va
propossar patentar la penicil·lina, però Florey va considerar que no seria ètic. Per aquest
buit legal de l’antibiòtic, grans indústries nord-americanes van utilitzar el descobriment
de Fleming i l’aplicació pràctica de Florey i Chain per aconseguir grans beneficis
econòmics.

Finalment, l’any 1945, Alexander Fleming, Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain van
rebre el premi Nobel de Medicina i Fisiologia per aquesta substància que havia
revolucionat el tractament mèdic a tot el món.1

L’IMPACTE DE LA VISITA D’ALEXANDRER FLEMING A BARCELONA

Hem consultat el diari La Vanguardia per resseguir l’estada del premi Nobel Alexander
Fleming a la ciutat de Barcelona.

La Vanguardia va publicar un total de 21 notícies relacionades amb aquest esdeveniment,
de les quals 8 es publicaren a portada, amb un total d’11 fotografies, i 13 a les pàgines
interiors. L’extensió d’aquestes notícies varia segons l’activitat que va portar a terme
aquest científic i l’importància de l’esdeveniment al qual es refereix la notícia.
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L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948

La Vanguardia, 26 de maig de 1948, portada i pàg. 10

A la portada de La Vanguardia del dia 26 de maig de 1948 hi ha una fotografia d’Alexander
Fleming amb el ministre britànic de Sanitat Pública, on li mostra un cultiu de penicil·lina.
El texte parla de la penicil·lina com a droga i no com a antibiòtic (en la terminologia
anglesa, i més fa 70 anys, “drug” pot ser equivalent a medicament). També hi ha un
article del Dr. Lluís Trias de Bes titulat “Sir Fleming y su penicil·lina”. Ens diu que convidat
per l’Ajuntament de Barcelona com a Hoste d’Honor arribarà a la ciutat en el dia d’avui.
Expressa la seva amistat amb Fleming i que la seva arribada no era per un viatge turístic,
sinó que venia a treballar i a ensenyar, que és el què havia fet sempre, amb el seu esperit
de treball. Parla que durant la seva estada farà un cicle de conferències a l’Hospital
Municipal d’Infecciosos de Nostra Senyora del Mar, que era qui havia promogut la inicia-
tiva del viatge de Fleming. Que també inauguraria un pavelló destinat a l’estudi de les
malalties infeccioses i donaria conferències a la Reial Acadèmia de Medicina i a la
Universitat de Barcelona. Finalment, Trias de Bes es mostra crític amb algunes notícies
que van arribar a la població, sobre que el descobriment de la penicil·lina va ser fruit de
la sort o de la fortuna. Recorda els treballs d’investigació de Fleming sobre els antisèptics
o els què parlen del poder bactericida natural de certs components de les llàgrimes,
saliva, o moc nasal, que Fleming anomenà lisozima.

La Vanguardia, 27 de maig de 1948, portada i pàg. 9

El matí del dimecres 26 de maig de 1948, Alexander Fleming i la seva dona arribaren a
l’aeroport del Prat, procedents de Ginebra, per visitar Barcelona. La portada publica
dues fotografies de la seva arribada. Convidat per l’Hospital Municipal d’Infecciosos
mitjançant l’Ajuntament de Barcelona, fou declarat Hoste d’Honor. Fou rebut per les
personalitats que representaven a les corporacions docents, culturals i científiques de
Barcelona: el regidor doctor Frouchtman que representava a l’alcalde, baró de Terrades;
el director de l’Hospital Municipal de Ntra. Sra. del Mar, Lluís Trias de Bes; el cònsol
adjunt de Gran Bretanya, Solly Flood; el director de l’Institut Britànic, Derek Traversi; el
delegat provincial de Sanitat, Dr. Bardají; el diputat provincial i catedràtic, Dr. Sánchez
Lucas, en representació de la Diputació i de la Facultat de Medicina; el Rev. Dr. Puiggros,
en representació de la Societat de Microbiologia; i els Drs. Soler Dopff, Salarich Torrents,
Isamat, Ley i Ramos. Fou rebut pel Dr. Lluís Trias de Bes que el presentà a les diferents
personalitats.

Fou entrevistat per diferents periodistes, i els explicà el què investigava des de 1906.
Va comentar que el seu primer mestre fou Almroth Wright, i que estava estudiant els
antisèptics des de 1914. Que fins llavors era doctor honoris causa de 15 universitats,
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i pensava que la penicil·lina sintètica era molt cara, i Amèrica n’era el major productor
i exportador. Que veia difícil l’autarquia de producció a Espanya, que pensava
assistir a alguna corrida de braus, i que era afeccionat al futbol i volia veure
l’Espanya-Irlanda.

També fou entrevistat en exclusiva per Horacio Saenz Guerrero, periodista de La Van-
guardia. Li comentà que vivia entorn de la investigació i que estava estudiant la millor
manera d’utilitzar la penicil·lina. Pensava que era molt efectiva en sepsis, pneumònies,
gonocòcies, i gairebé totes les infeccions còcciques, i pensava que a la llarga la
penicil·linoresistència no seria un problema. Parlà de les relacions científiques
d’Anglaterra i Espanya, i elogià a Trueta d’Oxford, Bustinza de Madrid, i Trias de Bes i els
seus estudis sobre l’endocarditis.

El programa general d’actes previstos per a la seva visita a la ciutat era el següent: El
dia 28 a les 11.30, visites a les autoritats: consolat britànic, alcalde de la ciutat,
president de la Diputació. A les 19.30, recepció oficial a l’Institut Britànic. El dia 29 a
partir de les 11 del matí, excursió a Montserrat, tot el dia. El dia 30, missa, a les 11
visita al Museu Romànic, i a les 17 Irlanda-Espanya. El dia 31, a les 12, primera
conferència a l’Hospital d’Infecciosos: “Algunos aspectos de las heridas sépticas”. A
les 21.30, sopar a casa del doctor Trias. El dia 1, a les 12, a l’Hospital la segona
conferència sobre “El lisozima”. Tarda lliure. A les deu de la nit sopar al palau de la
Diputació. El dia 2, a les 12, a l’hospital, tercera conferència sobre “El uso de la
penicilina”. Tarda i nit lliures. El dia 3, a les 11, excursió a Sitges, i a les 19.30
conferència a la Reial Acadèmia de Medicina, on seria nomenat d’Acadèmic d’Honor
(seria el primer Acadèmic d’Honor de l’Acadèmia). A les 22, sopar ofert pel Cos Mèdic
de Barcelona. Dia 4, a les 11, visita a diversos hospitals de la ciutat, i a les 19.30
conferencia a la Universitat de Barcelona sobre el tema “Éxito”. Dissabte 5, a les 11,
inauguració del departament d’investigació de l’Hospital Municipal d’Infecciosos. A
les 18, visita al Poble Espanyol i homenatge popular de la ciutat de Barcelona. A les 22,
sopar de gala ofert per l’Ajuntament de Barcelona. Diumenge 6, matí lliure, i a les 17
hores, corrida de braus. Dilluns 7, a les 8.30, sortida en avió cap a Sevilla.

La Vanguardia, 28 de maig 1948, pàg. 7

El dijous 27 de maig, Alexander Fleming va passejar pel Barri Gòtic en companyia dels
Drs. Trias de Bes i Adolf Ley. Després es dirigí cap a les Rambles, on fou objecte de
l’homenatge de les floristes.2

Joan Pujol i Ros - Manuel M. Escudé i Aixelà
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La Vanguardia, 29 de maig de 1948, portada i pàg. 7

La portada publica dues fotografies del seu passeig per les Rambles. El divendres 28 de
maig el dedicà a visitar a les autoritats i l’Institut Britànic. Començà el dia amb la visita a
l’exposició de tapissos de la Reial Fàbrica de Madrid. Després, acompanyat pel professor
Traversi i els doctors Trias de Bes i Dionisi Montón, que actuà com a secretari de l’insigne
investigador durant la seva estada a Barcelona, es dirigí al consolat britànic, on el rebé el
cónsul Henry A. Hobson. Al Govern Civil fou rebut pel doctor Baeza Alegría. A l’Ajuntament
per l’alcalde Terrades. A la diputació saludà al president Sr. Llopis i al diputat doctor
Sánchez Lucas, entre altres. Per últim va estar a la Universitat complimentant al doctor
Luño Peña. A última hora de la tarda visità l’Institut Britànic amb un gran número de
personalitats. La Vanguardia publicà un ampli reportatge gràfic a carrec del fotògraf
Pérez de Rozas.

La Vanguardia, 30 de maig de 1948, pàg. 9

El dissabte 29 de maig el dedicà a una visita a Montserrat.3 És notícia que el proper
dilluns 31 de maig ingressaria a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona el Dr. Lluís
Trias de Bes, que llegiria el discurs: “La lucha contra las enfermedades circulatorias y la
protección médico-social del cardíaco”. Seria contestat per Llorenç Garcia-Tornel i de
Carrós.

La Vanguardia, 1 de juny de 1948, pàg. 8

El dilluns no sortia La Vanguardia i es recorda de la victòria d’Espanya sobre Irlanda, i
que al vespre hi hagué una corrida de braus a la plaça Monumental. Als dos espectacles
hi assistí el Dr. Fleming. El matí visità el Museu d’Art Antic instal·lat al Palau Nacional
de Montjuïc, acompanyat, entre altres, pels Drs. Trias de Bes, Dionisio Montón, Gabarró
i Esteve.

El dilluns 31 de juny visità una exposició de llibres italians d’Arturo Farinelli (1945-48) a
l’Institut de Cultura Italiana de Barcelona.

Fleming inicià la seva activitat científica entre nosaltres amb una conferència “Sobre
algunos aspectos de las heridas sépticas” al nou auditori de l’Hospital de Ntra. Sra. del
Mar, en el pavelló que fou inaugurat per ell mateix.4 La presidència estaria formada pel
conseller de l’Ajuntament de Barcelona, Dr. Frouchtman; el president de la Reial

L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948
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Acadèmia de Medicina de Barcelona, Dr. Corominas; el director de l’Hospital del Mar, Dr.
Lluís Trias de Bes; el cap provincial de Sanitat, Dr. Bardají i el degà de la Facultat de
Medicina, Dr. Soriano.

El profesor Fleming fou traduït pel Dr. Adolf Ley. Explicà les seves experiències, obtingudes
a través de les dues guerres mundials en el tractament de les ferides sèptiques. Comentà
els principals mecanismes de defensa del pus, el poder antitrípsic del sèrum que inhibia
el creixement bacterià i la reacció alcalina del sèrum que desaparexia en la gangrena
gasosa. Presentà diversos estudis experimentals de la capacitat fagocítica de les cèl·lules
del pus i els efectes de les substàncies químiques sobre els leucòcits. Sobre l’acció dels
antisèptics, creia que els antics eren poc efectius, però que a partir de les sulfamides i
sobretot amb la penicil·lina, s’havia millorat molt en el tractament de les ferides sèptiques.
També pensava que era important eliminar els teixits necrosats i la immobilització.

La Vanguardia, 2 de juny de 1948, portada i pàg. 7

La portada publica una fotografia de Fleming observant una preparació al microscopi a
l’Hospital d’Infecciosos de Barcelona. El dimarts 1 de juny el començà visitant el Museu
Marítim a les Drassanes de Barcelona (dir. Francisco de P. Condeminas) i la Biblioteca
Central de la Diputació (dir. Felip Mateu Llopis). Després, a l’Hospital d’Infecciosos,
pronuncià la seva segona conferència. L’acte fou presidit pel Dr. Frouchtman i hi assistiren,
entre altres, els catedràtics Drs. Xavier Vilanova, Covaleda i Garcia Valdecasas.

El tema fou “El lisozima”, denominació que fou donada per Fleming, que destacà la seva
importància en la immunitat natural, i que era un antibiòtic. L’estudi l’inicià el 1921 al
comprovar que tant el moc nasal com la secreció llacrimal tenien un efecte antibacterià.
Li posà el nom de lisozima perquè tenia les propietats dels ferments (enzim lític). Explicà
les seves propietats: resistència al calor, estabilitat, especificitat i difusió. Recordà els
treballs de Turró sobre l’acció bacteriolítica dels extractes de teixits (pancreatina).
Considerava el lisozima com una de les substàncies que la naturalesa ha creat per
protegir l’organisme de les infeccions bacterianes.

A la nit el matrimoni Fleming va sopar a la residència del Palau Provincial, on el president
de la Diputació Antonio M. Llopis li oferí el sopar.

Joan Pujol i Ros - Manuel M. Escudé i Aixelà
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La Vanguardia, 3 de juny de 1948, pàg. 9

El dimecres 2 de juny de 1948 impartí la tercera conferència a l’Hospital del Mar amb el
tema “El uso de la penicilina”. L’acte fou presidit pel Dr. Frouchtman i els doctors Esquerdo
i Sánchez Lucas. Començà explicant com descobrí la penicil·lina l’any 1928 i quines
eren les seves propietats físiques i químiques. Sobre l’ús de la penicil·lina comentà
quatre regles bàsiques: 1. Només s’havia d’utilitzar en malalties produïdes per gèrmens
sensibles a ella. 2. A dosis suficientment elevades. 3. No s’havia d’abandonar el
tractament fins que el bacteri estigués totalment eliminat (molt important en
l’endocarditis lenta i en l’osteomielitis). 4. L’administració localitzada era més potent
que la general.

A la tarda tingué una recepció al Club Britànic de la plaça Urquinaona i al vespre al Palau
de la Música, on va escoltar l’Orfeo Català. Va sortir molt cansat i va marxar abans d’hora
del Palau de la Música.

La Vanguardia, 4 de juny de 1948, portada i pàg. 7

A la portada hi ha una fotografia de la seva conferència a l’Hospital d’Infecciosos. El dia
3 de juny la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona va rebre a Sir Alexander Fleming
com a Acadèmic d’Honor. La sessió s’inicià a les 19.30 h. amb un amfiteatre ple de gom
a gom i il·luminat espectacularment per facilitar la filmació pel NODO. Fou rebut pel
president de l’institució, Dr. Coromines, i pels acadèmics de la comissió de recepció:
Conill, Rocha, Trias de Bes, Soler Dopff i Roig Raventós. La sessió fou presidida pel Dr.
Coromines, acompanyat per Garcia Tornel, president del Col·legi de Metges, Suñé Medan,
secretari de l’Acadèmia; Luño Peña, rector de la Universitat de Barcelona, i pel metge i
sacerdot Pere Tarrés, en representació del bisbe de Barcelona. A l’acte hi assistiren
molts directors d’hospitals, presidents d’institucions mèdiques i d’associacions civils.

S’inicià amb el discurs del Dr. Coromines, comentant que en els gairebé 200 anys
d’història de l’Acadèmia, mai un savi del nivell d’Alexander Fleming havia honorat amb la
seva presència a l’institució. Va comentar també diferents avenços mèdics com ara el
descobriment de la vacuna antivariòlica de Jenner, recolzada a Espanya pel Príncep de la
Pau, i l’antisèpsia de Lister, introduïda per Salvador Cardenal. També el descobriment
de les sulfamides i, finalment, que durant la darrera Guerra Mundial Alexander Fleming
va donar a conèixer la penicil·lina.

L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948
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El discurs del premi Nobel va versar sobre “La historia de la penicilina”. Començà llegint-
la en anglès i després cedí la paraula a Trias de Bes que seguí la lectura en castellà,
segons la versió feta pel Dr. Soler Dopff. Explicà detingudament el descobriment de la
penicil·lina l’any 1928. Quan estava dedicant-se a l’estudi dels estafilococs, fou
accidentalment contaminat el cultiu d’aquesta bactèria per una espora de Penicil·lium
notatum que originà una colònia, fet que no era infreqüent en el laboratori, i els estafilocs
anaren desapareixent. Intentà aconseguir un cultiu pur. Després explicà les principals
normes d’ús: només s’ha d’utilitzar en gèrmens sensibles, s’ha d’utilitzar una via que
permeti un contacte efectiu (local) i utilitzada en la quantitat suficient. També que el
tractament ha de durar fins que estigui eliminat totalment el microbi, que pot ser d’hores
a setmanes. Finalitzà parlant de l’estreptomicina com un quimioteràpic que pot ser útil
en alguns casos de tuberculosi.

A l’acabar el discurs fou nomenat Acadèmic d’Honor, ingrés que havia estat aprovat en
la Junta de Govern del 30 d’abril. Se li entregà el corresponent diploma i la medalla.5

Al vespre, el Cos Mèdic de Metges de Barcelona li oferí un sopar, on coincidí amb la reina
d’Itàlia a l’exili Maria José, esposa d’Umbert II. Durant el matí, havia visitat el poble de
Sitges on fou nomenat Hoste d’Honor.

La Vanguardia, 5 de juny de 1948, portada i pàg. 7

La portada publica la fotografia de Flemig recollint el títol d’Acadèmic d’Honor de la Reial
Academia de Medicina de Barcelona. El 4 de juny de 1948 Fleming visità la Universitat de
Barcelona. L’acte es va celebrar al Paranimf de la Universitat a les 19.30 hores i fou
retransmès a l’Aula Magna. Presidí el rector Enrique Luño Peña. Presentà el conferenciant
el doctor Covaleda, catedràtic d’Higiene de la Facultat de Medicina. Fleming parlà sobre
“El éxito”. Començà Fleming llegint en anglés i després el Dr. Sánchez Lucas llegí en
castellà el text traduït per l’Institut Britànic. Posà com exemple a Pasteur que arribà a
l’èxit gràcies al treball, l’observació i la reflexió. Repassà la seva fortuna en la vida,
recordant que fou educat en una granja, als catorze anys marxà a Londres i durant quatre
anys es guanyà la vida en una oficina. Inicià la carrera a la Facultat de Medicina de Sant
Mary perquè tenia un club de natació molt actiu. Allà va conèixer el més famós dels
bacteriòlegs britànics, Almorth Wrigth, amb qui va treballar durant quaranta anys. Ell va
tenir la fortuna de que només un grup de fongs dels milers coneguts pot afectar a alguns
dels milers de bacteris que hi ha. Va comentar que per triomfar s’ha de treballar molt,
pensar i meditar, i que la fortuna pot oferir oportunitats

El rector destacà que el secret del triomf de Fleming radicava en la humilitat.

Joan Pujol i Ros - Manuel M. Escudé i Aixelà
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La Vanguardia, 6 de juny 1948, pàg. 7

El dia 5 de juny presidí al migdia la inauguració del Departament d’Investigació de Patologia
Tropical de l’Hospital Municipal d’Infecciosos. Fleming parlà de la necessitat que tenien
els hospitals, d’un laboratori d’investigació. La conferència fou llegida per Dionisio Mon-
tón. Posteriorment en el vestíbul es va descobrir una placa commemorativa de l’acte i un
bust de Fleming, obra de l’escultor Benedito. L’edifici inaugurat tenia tres plantes i
quatre seccions: bacteriologia, immunització, anatomia patològica i parasitologia.

A la nit, l’Ajuntament li oferí un sopar homenatge al saló de les Cròniques del Palau de
les Cases Consistorials. Se li entregà una placa en esmalt de l’escola Massana, amb
l’escena del descendiment de la creu, i la inscripció “Barcelona a Sir Alexander Fleming”.

Fleming agraí l’homenatge de l’Ajuntament, amb uns comentaris que demostren la seva
personalitat. Va dir que els havien allotjat en un hotel extremadament còmode, i que
havien menjat molt bé, a vegades, fins i tot, massa bé. El que més va agrair són les
mostres d’afecte per part de totes les classes socials que havien tingut lloc als diferents
indrets on va estar: plaça Sant Jaume, Estadi, plaça Monumental, frontó, Reial Acadèmia
de Medicina, Universitat de Barcelona, Hospital del Mar, Poble Espanyol i, sobretot, al
carrer.

El dissabte 5 de juny a les 17,30 h., en el recinte del Poble Espanyol, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona, se li oferí una festa folklòrica en el seu honor.

La Vanguardia, 8 de juny de 1948, portada i pàg. 7

La portada publica dues fotografies: la de l’homenatge popular al Poble Espanyol i la del
concurs de floristes de la Rambla de Sant Josep. El matí del dia 6 de juny el va dedicar a
visitar el concurs de flors de la Rambla de Sant Josep i durant la tarda assistí a una
corrida de braus a la plaça Monumental. A dos quarts de nou del vespre va marxar cap a
Sevilla. La seva visita a la Ciutat Comtal va durar dotze dies.

NOTES
1. CALBET i CAMARASA, Josep M.; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. Història de la Medicina. Barcelona, PPU, 2009.
Pàg. 148-149.
2. Si bé la premsa de l’època no fa esment de l’acte, ja que fou de caràcter privat, per iniciativa del Dr. Lluís
Trias de Bes, el 27 de maig de 1948 a la tarda, va visitar els Laboratoris Esteve. Aquesta visita es compara
amb la que també va fer el premi Nobel de Medicina i Fisiologia, James D. Watson, fa pocs anys, a la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, on hi ingressà com a Acadèmic d’Honor i també visità els Laboratoris Esteve.

L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948
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3. En la seva visita al Monestir de Montserrat, el dia 29 de maig, va dinar amb la comunitat benedictina, visità la
biblioteca de monestir i el cambril de la Verge. Després del dinar, li presentaren al Pare Eladi Pantebre que s’havia
guarit d’una pneumònia gràcies a la penicil·lina. Fou el primer monjo tractat amb el nou antibiòtic i volgué expressar
el seu agraïment a la persona, gràcies a la qual, havia salvat la vida. El gest va provocar en el Dr. Fleming una viva
emoció. Com a record de la seva visita al monestir, el premi Nobel va regalar a la comunitat un medalló on hi havia
muntat un cultiu de Penicillium notatum amb una dedicatoria manuscrita que deia textualment: “Aquest és el cultiu

de Penicillium notatum, el fong que reprodueix la penicil·lina. Es col·loca un troç de paper negre damunt d’un mitjà

de cultiu adequat, se sembren les espores del fong sobre la superficie del paper, i al cap d’uns 7 dies el fong haurà

crescut formant una àmplia colonia. Aleshores, es retira el paper amb el fong del medi de cultiu, es mata el fong amb

formol i el conjunt es prepara edecuadament. Ofereixo amb gran satisfacció al monestir aquesta senzilla mostra del

meu treball. Alexandre Fleming. 29 de maig de 1948”. Vegeu, entre d’altres: FOSSAS i COLET, Ignasi. “Visita
d’Alexander Fleming a Montserrat” a Montserrat. Butlletí del Santuari, núm. 30, segona època, maig-agost de 1991;
BLASCO, David; PUIGBÓ, Antoni; ROTLLAN, Armand. La medicina a Montserrat. Evolució històrica de l’assistència

sanitària al monestir de Montserrat. Barcelona, Editorial Sunya, 2009, pàg. 98.
4. Els pavellons de Medicina Tropical de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, foren creats per l’Ajuntament
de Barcelona, l’any 1947.
5. El seu discurs d’ingrés fou publicat íntegrament a la revista “Anales de Medicina y Cirugía”, en el número 39, de
setembre de 1948, que aleshores era la revista de Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. La publicació també
conté un ampli reportatge fotogràfic de l’acte. A l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina es conserva un exemplar
amb dedicatoria manuscrita del Dr. Alexander Flemig, en record d’aquest esdeveniment.
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L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948

A l’altre pàgina: portada de La Vanguardia
del dia 4 de juny de 1948, on s’hi publicà
una fotografia del Dr. Fleming durant la
última conferència que pronuncià a
l’Hospital d’Infecciosos de Barcelona.

En aquesta pàgina: el Dr. Alexander
Fleming en l’acte d’ingrés com a
Acadèmic d’Honor a la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona, el dia 3 de
juny de 1948, i la portada de la revista
“Anales de Medicina y Cirugía”, amb la
dedicatòria manuscrita de Fleming.
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Homenatge popular al Dr. Alexander Fleming al recinte del Poble Espanyol de Barcelona,
el dia 5 de juny de 1948.

Detall del medalló amb un cultiu de penicil·lina, obsequi del Dr. Fleming a la comunitat
benedictina de Montserrat i el pare Joan Parellada mostrant-li un llibre antic de medicina

a la biblioteca del monestir.
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ANNEX

DISCURS DE RECEPCIÓ DEL PROFESSOR SIR ALEXANDER FLEMING

COM A ACADÈMIC D’HONOR A LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

EL 3 DE JUNY DE 1948

LA HISTORIA DE LA PENICILINA (*)

(“The story of penicillin”)
Prof. SIR ALEXANDER FLEMING

Es mi propósito, en esta conferencia, relataros cuáles fueron los comienzos de la Penicilina y cómo,
en su desarrollo, ha llegado a lo que es hoy día. La Penicilina pertenece al grupo de substancias a
las que se les ha dado el nombre de antibióticos. Aunque la Penicilina sea algo nuevo, la palabra
antibiótico ha sido empleada desde que se inventó en Francia, en 1879. A partir del éxito alcanzado
por la Penicilina, dicha palabra se ha venido usando comuninente para designar ciertas substan-
cias producidas por organismos vivientes, dotadas de un poderoso efecto antagonista sobre deter-
minados microorganismos.

Se me ha preguntado muchas veces por qué di el nombre de “Penicilina a tal substancia. La razón
es muy sencilla: un moho del género Penicillium (una antigua designación botánica) daba origen a
una substancia activa; bastaba, pues, seguir una práctica ortodoxa para dar el nombre de Penicilina
a dicha substancia. En la farmacologia existen muchos precedentes; por ejemplo: digitalina de la
digital, aloina del áloes etc.

Permitidme por un momento que os refiera la biografía de un penicillium. Se inicia a partir de un
esporo microscópico de un tamaño aproximado al de la mitad de un gIóbulo rojo. Cuando es
depositado en un lugar adecuado para su crecimiento, germina y se desarrolla en forma de una
masa de filamentos enmarañados que puede alcanzar varios centímetros de anchura.  Es frecuente,
no obstante, que, mientras crece, proyecte al aire hifas reproductoras especiales que se ramifican
de modo peculiar y de las cuales brotan esporos. El conjunto de las hifas reprodnctoras semeja algo
un pincel y de aquí el nombre de penicillium. Existen centenares de especies distintas de penicillium,
pero en lo que concierne a la penicilina hemos de atenernos a un solo grupo: grupo notatum,
chrysogenum.

Las colonias de penicilliums son familiares para todos nosotros: las hallamos en el jamón, en el
queso, en la fruta y otros artículos caseros. Pueden alcanzar tamaños considerables y las colonias
grandes  dan lugar al brote de millones de esporos. Estos esporos son llevados de acá para allá por
el aire en sus desplazamientos y, si se implantan en un lugar a propósito, germinan y dan lugar a
colonias frescas de nuevos mohos. Si todos los esporos se desarrollaran sería desastroso, pues
el mundo acabaría recubierto de moho, pero, por fortuna, en su mayor parte no alcanzan a dar con
un lugar a propósito para que puedan germinar.

L’impacte de la visita d’Alexander Fleming a Barcelona l’any 1948

(*) Versión española por el Académico numerario Dr. C. Soler y Dopff.
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En los periódicos han aparecido muchas referencias acerca del origen de la penicilina. Una de ellas
contó que una ligera brisa, en una ráfaga, llevó el esporo del hongo desde el exterior, a través de la
ventana, hasta la placa de cultivo. En otra se decía que el esporo había sido proyectado por el
estallido de una bomba alemana (esto habría sido con un anticipo de diez años, pues en 1928 no
había tales bombas). Pero la mejor de todas la encontré en un “Church magazine” (hoja parroquial).
Allí se decía que la causa de todo era una distracción mía debido a que acostumbrando, a llevar
cada día al Hospital unos, sandwichcs para desayunar, cierto día se me olvidó comer mi desayuno
y al día siguiente me comí los sandwiches pasados que habían criado moho. En aquel entonces,
siempre según el periódico, yo padecía unos diversos que resultaron curados milagrosamente.
Como cuento no está mal, pero no es mucho más cierto que la fábula aparecida en la Prensa de
muchos paises según la cual yo había salvado dos veces la vida de mi gran compatriota Winston
Churchill. La primera vez que le salvé fue cuando en su juventud iba a ahogarse mientras nadaba en
Escocia y fue salvado por un joven campesino y este era yo. Más tarde, ya en la campaña de África
durante la reciente guerra, contrajo una neumonía y le salvó la penicilina (también fue debido a mi).
Tal historia es completamente falsa a pesar de haber tenido su origen en Chicago. No salve a
Winston Churchill de ahogarse durante mi juventud ya que nunca le había visto hasta aquella fecha,
y cuando nuestro querido primer ministro enfermó de neumonía en África no fue tratado con penici-
lina: aquellos días la penicilina iba muy escasa y no quiso que se empleara en él la poca que había.

En realidad, lo ocurrido fue lo siguiente. En 1998 estaba estudiando las variaciones del estafilococo
y para ello era necesario retirar la tapa de algunas placas de cultivo con ciertos intervalos para
proceder a su examen microscópico. Esto, como es natural, crea el riesgo de que el cultivo se
contamine por el aire y a buen seguro uno de ellos fue contaminado por un esporo de penicillium
que germinó dando lugar a una colonia. Esta contaminación de una placa de cultivo con mohos no
es infrecuente. Ha ocurrido muchas veces, pero particularmente en esta placa el hongo provocó un
cambio muy notable: todas las colonias de estafilococos que se hallaban alrededor del hongo
parecía que fuesen desapareciendo como si se disolvieran. Esto para mi era algo sin precedentes
y parecía reclamar una investigación.

Lo primero que había que hacer era obtener un cultivo puro del hongo, lo que no ofrecía dificultad
apelando a los métodos bacteriológicos ordinarios. Algunos esporos fueron implantados en un
punto cercano a la periferia de una placa de cultivo en agar corriente. Se les dejó crecer a la
temperatura del ambiente durante cuatro o cinco días, durante los que la colonia había alcanzado
un tamaño entre uno y dos centímetros. Entonces se hicieron siembras en estría de diferente
microbios a través de la placa, desde su borde hasta la colonia del hongo, y se coloco en la estufa
a 37ª C. durante la noche. Al siguiente día se vió que mientras algunos de los microbios crecieron
directamente hacia el moho, otros fueron inhibidos en su crecimiento a una distancia de dos o más
centímetros.

Luego el hongo fue cultivado en medio liquido (caldo ordinario). Creció una masa como afieltrada en
la superficie, quedando por debajo el liquido enteramente claro. Se hizo un examen del líquido en
intervalos distintos y se encontró que al cabo de una semana de estar a la temperatura de la
habitación tenia fuertes propiedades antisépticas. El método más sencillo de hacer la comproba-
ción era el que yo había empleado anteriormente para el lisozyma. Se recortó un trozo de agar en una
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placa de cultivo y el hueco así producido fue rellenado con agar conteniendo el liquido de cultivo del
hongo. La superficie fue sembrada con un germen sensible (estafilococo) y después de la incubación
se vio que había una completa inhibición del crecimiento del estafilococo en un centímetro o más
alrededor del punto que contenía líquido de cultivo.

Llenado un canal excabado en el agar con líquido de cultivo y sembrado en estría diferentes
gérmenes, formando ángulo recto con aquel, el aspecto obtenido era muy parecido al que yo había
conseguido años antes con el lisozyma empleando la misma técnica.

El crecimiento de algunos gérmenes se hizo en derechura hacia el trozo impregnado, y el de algunos
otros tuvo lugar inhibiéndose hasta una distancia considerable.

Existe, sin embargo, una diferencia que, desde el punto de vista práctico, constituye una distinción
importante. Mientras con el lisozyma los gérmenes más frecuentes inhibidos no eran patógenos
para el hombre, los que resultaron más sensibles a la penicilina fueron los que nos infectan con
mayor frecuencia.

Hasta este momento había hallado que la contaminación por el hongo producía una substancia
bacteriostática, difusible en el agar, que resultaba muy selectiva en su acción y que afectaba a
muchos microbios patógenos.

Sensibles No sensibles

Estafilococo dorado Enterococos
Estafilococo de la epidermis Cocos no patógenos gram-negativos
Estreptococo hemolítico encontrados en la boca
Estreptococo viridans B. piociánico
Neumococo B. proteus
Gonococo B. friedlander
Meningococo B. coli
M. catarral B. tífico
B. carbuncosa B. paratíficos
Micrococos (transmitidos por el aire) B. disentérico
Sarcina Pasteurella
B. V. colérico
B. Pasteurella
B. tetánico Brucella abortus & melitensis
Espiroquetes B. tuberculoso

Esto sugerió en seguida una primera aplicación práctica de la penicilina: cual es la de facilitar el
aislamiento de determinadas bacterias en el laboratorio. Al incorporar la penicilina al medio de
cultivo los gérmenes penicilino-sensibles resultan completamente inhibidos en tanto que los insen-
sibles crecen libremente.
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De este modo resultaba fácil aislar un microbio no sensible a la penicilina entre millares de
gérmenes sensibles. Los sensibles dejan simplemente de aparecer en el cultivo. Como es natural,
no era necesario preparar medios especiales de cultivo que contuvieren penicilina. Una sencilla
manera de operar era sembrar la placa de cultivo con el material infectado, en la forma ordinaria,
y luego esparcir cinco o seis gotas de penicilina en bruto sobre la mitad de la placa. De esta manera
una mitad de la placa se portaba como un cultivo ordinario y la otra mitad (aquella a la que se había
aplicado penicilina) resultaba altamente selectiva.

Con este método McLean y yo pusimos de manifiesto que los bacilos hemófilos del tipo influenza se
hallaban presentes en la boca y en la garganta de todos los individuos sanos, y que el bacilo de
Bordet de la tos ferina podía ser aislado con mayor facilidad y frecuencia.

También empleé la penicilina para demostrar otros antagonismos bacterianos en forma espectacu-
lar. El siguiente experimento es típico. El hongo fue cultivado en una colonia aislada, a un lado de la
placa de cultivo, durante unos cinco días. Entonces de sembraron bacterias cromógenas (estafilo-
coco dorado y B. violáceo) tanto aisladamente como mezcladas, a partir del borde de la placa hacia
la colonia del hongo. El B. violáceo, por ser insensible a la penicilina, creció en derechura hacia el
hongo; el estafilococo, por ser sensibles, fue inhibido en una considerable distancia. En la siembra
mixta el estafilococo inhibió completamente el B. violáceo hasta tanto que él mismo fue inhibido por
la penicilina y entonces el B. violáceo creció profusamente hacia la colonia del hongo, dando en
cada estria una porción distal de color dorado y una porción proximal de color violeta oscuro. Esto
resulta especialmente vistoso si el cultivo se realiza sobre un disco de papel blanco sobre el agar.
El cultivo coloreado de las bacterias y el del moho aparecen bellamente sobre el papel blanco que
puede ser retirado, esterilizado con vapores de formalina y montado sobre una cartulina a la
manera de una prueba fotográfica. Las primeras experiencias demostraron que la penicilina era
una substancia muy difusible. Un sencillo experimento muestra su difusibilidad comparada con la
del algunos de los antiguos asépticos. En una placa de agar se recortan algunos discos con un
taladrador de tapones. En los huecos así producidos se colocan discos de papel de filtro empapa-
dos en cada antiséptico. Los huecos se acaban de llenar con agar y se siembran estafilococos en la
superficie. Antes de que el antiséptico pueda influenciar el crecimiento del cultivo de estafilococos,
ha de difundirse a través de la capa profunda del agar. La penicilina fue el único que logró esta
difusión e inhibio el crecimiento del cultivo.

Luego se investigó la toxicidad del liquido. Inyectando al animal no resultaba más tóxico que el caldo
mismo utilizado para cultivar el hongo. Puse el mayor interés en conocer la acción tóxica sobre los
leucocitos humanos. Anteriormente había demostrado mediante la técnica del portaobjetos con
celda adosada, que todos los antisépticos habitualmente usados eran más tóxicos para los leucocitos
que para las bacterias.

Tomando, por ejemplo, el fenol, hallé que la sangre humana con su contenido total de leucocitos
destruía cerca del 95 por 100 de los gérmenes; pero si a la misma sangre se añadía fenol a una
concentración de 1 por 640, no moría ninguno de los gérmenes. Todos crecían al cultivarlos debido
a que, a esta concentración, el fenol era mortal para los glóbulos blancos de la sangre, pero carecía
de acción sobre los gérmenes.
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La penicilina ha sido la primera substancia en la que he podido descubrir una acción más intensa
sobre las bacterias que sobre los leucocitos, y fue esta circunstancia, más que ninguna otra, lo que
llegó a sugerirme que pudiese ser un tratamiento eficaz en las infecciones debidas a microbios
sensibles a la misma. Pero la penicilina en bruto era una substancia muy inestable. Hoy es activa
y al cabo de una semana su actividad puede haber desaparecido. Antes de que pudiera convertirse
en un método terapéutico práctico había, pues, de ser concentrada y esterilizada. No pude conse-
guirlo entonces porque yo era simplemente un microbiólogo que trabajaba en el laboratorio de
bacteriología de un hospital y carecía de ayuda química experimentada; así fue que en 1929 publi-
qué los resultados obtenidos hasta aquel momento.

Poco después Raistrick, con mi cultivo del hongo, demostró que producía penicilina en un sencillo
método medio sintético que contenía solo unas cuantas sales minerales y algo de azúcar. No
existía, sin embargo, ningún reactivo químico para la penicilina y la actividad de los extractos había
de ser evaluada por medios bacteriológicos. El bacteriologo que trabajaba con él consiguió un
empleo mejor y Raistrich ya no pudo disponer de ayuda bacteriológica, de modo que publicó simple-
mente sus resultados y pasó a ocuparse de otros problemas.

Yo no pude concentrar la penicilina por falta de un químico.

Raistrick fracasó en su empeño por falta de ayuda bacteriológica.

Por esta causa medió un lapso de tiempo de diez años entre el descubrimiento de la penicilina y el
desenvolvimiento de su estudio, por el equipo de investigadores de Oxford capitaneados por Sir

Howard Florey. Este tiempo la totalidad del ambiente médico referente a la quimioterapia de las
infecciones microbianas había cambiado. En 1929 sólo existía el Salvarsan con sus aplicaciones
muy limitadas. Luego habían aparecido las sulfonamidas y Dubos había demostrado que partiendo
de un cultivo bacilar podía obtener una substancia antibacteriana muy poderosa.

Florey y Chain revisaron la literatura —por fortuna, sobre la penicilina sólo existían dos o tres
trabajos— y decidieron que la penicilina era un tema a propósito para trabajar en él. Obtuvieron mi
cultivo y emplearon el medio de Raistrick, consiguiendo concentrar la penicilina unas 1.000 veces
y, mediante la desecación del concentrado, lograron hacerlo relativamente estable.

Repitieron nuestros trabajos de laboratorio y ampliaron ligeramente nuestra lista de microorganismos
sensibles y no sensibles. Yo había demostrado que el material no purificado era manifiestamente
no tóxico para los animales y los leucocitos; ellos, a su vez, demostraron que el concentrado era
igualmente atóxico. En tanto que yo había dicho que era bactericida al mismo tiempo que
bacteriostático. Sus propiedades bactericidas han sido ya ampliamente demostradas. Mi primitiva
observación sobre la penicilina puso también de manifiesto que podía producir bacteriolisis.

Gardner demostró que ejercía un efecto extraordinario sobre la morfología de la célula bacteriana.
Pareció que se interfería con la división celular, ya que las bacterias sensibles, cultivadas en
concentraciones débiles de penicilina, presentaban formas inusitadas. Luego el equipo de Oxford
demostró sus notables propiedades curativas en el ratón. Fueron infectados ratones con
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estafilococos, estreptococos o con vibrión séptico, infecciones que eran invariablemente fatales.
Algunos de estos ratones fueron tratados con unos pocos milígramos de penicilina concentrada y
algunos otros quedaron sin tratamiento. Los no tratados murieron en su totalidad dentro de las
diecisiete horas, y los que fueron tratados curaron todos. He aquí un resultado notable. Entonces la
ensayaron en enfermos afectos de infecciones sépticas y los resultados que obtuvieron pusieron de
manifiesto que la penicilina era sencillamente el medicamento quimioterápico más poderoso hasta
entonces conocido.

Sentado esto, se trataba ya de un problema de producción. Forey se trasladó a América y transmitió
sus informaciones a las autoridades de aquel país. Allí los productores farmacéuticos, estimulados
por el Gobierno, emprendieron la fabricación en gran escala, consiguiendo adelantos en varios
aspectos.

En la Gran Bretaña, Ios productores farmacéuticos tomaron parte en la campaña y hubo un franco
intercambio de informaciones entre los elaboradores de ambos lados del Atlántico.

Al principio, la producción en gran escala se adaptó exactamente a la misma forma que se había
puesto en práctica en el laboratorio de la Universidad de Oxford; pero bien pronto se introdujeron
modificaciones en varios sentidos: en la composición del liquido en que era cultivado el hongo, en
el método de cultivo y en el hongo mismo.

1. El medio de cultivo

Al principio, éste consistía en unas cuantas sales minerales y algo de azúcar, tal como había sido
empleado por Raistrick en 1930. Se descubrió, no obstante, que la adición de una substancia
llamada “Corn Steep Liquor” aumentaba en gran manera el rendimiento. Consiste en una substan-
cia compleja —subproducto de la industria del almidón— y si bien se ha trabajado mucho sobre  este
asunto, aun no se sabe exactamente cuáles son los constituyentes del “corn steep liquor”, que
tienen realmente importancia.

Desde que los químicos han descubierto la fórmula de la penicilina, se han añadido al medio
porciones preformadas de la molécula, de manera que el hongo no necesita sintetizarlas, acelerán-
dose por tanto la producción.

2. Método de cultivo

En la fase primitiva de la producción de penicilina, ésta se obtenía: cultivando el hongo en frascos,
que a veces eran de los de embotellar leche; dichos frascos contenían una pequeña cantidad de
liquido de cultivo, se les amontonaba tendidos sobre una cara y se les sometia a una temperatura
adecuada. En esta forma, en una fábrica de penicilina habían de ser manejados millares y millares
de frascos cada día, lo que implicaba un trabajo enorme. Por ello se intentó hacer el cultivo en
tanques. El hongo apetece el aire, motivo por el cual crece en la superficie del liquido; si se cultiva
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en tanques, el liquido ha de ser agitado y el aire ha de borbotear a su través. El ajuste de esta
agitación y del aporte de aire constituyó un delicado proceso de ingeniería química: Una de las
dificultades consistió en el aporte de aire estéril, ya que si llegasen al liquido gérmenes acarreados
por el aire crecerían allí, y muchos de ellos son productores de una substancia que ha sido llamada
penicilasa, que destruye la penicilina tan rápidamente como es producida. No obstante, los ingenie-
ros triunfaron de esta dificultad y actualmente toda la penicilina es elaborada en grandes tanques
de veinte a sesenta mil litros. Esto ha reducido enormemente la cantidad de trabajo, necesario para
la producción de penicilina, y tal vez es el principal motivo de la gran reducción de su coste.

3. La naturaleza del hongo empleada para la producción de penicilina

En sus comienzos, toda la penicilina producida en el mundo se conseguía partiendo de cultivos del
hongo original que había contaminado mi placa de cultivo en el St. Mary’s Hospital en 1928. Sin
embargo, parecía ridículo creer que este había de ser el mejor productor de penicilina del mundo.
De manera que se realizó una investigación para hallar otros y mejores hongos. Fueron examinadas
muestras contaminadas procedentes de varias partes del mundo y de ellas se aislaron mohos,
pero ninguno de ellos era tan bueno como el original. Con la misma finalidad se examinaron cultivos
de hongos que habían sido conservados en Archivos o Museos, pero ninguno de ellos era mejor.

En realidad, hasta ahora no ha sido descubierto ningún hongo mejor que el original para la produc-
ción de penicilina en cultivo superficial. No obstante, han sido descubiertos otros mejores para la
producción de cultivos en profundidad, en tanques. El “American Government Research Laboratory”,
en Peoria, disponía de una muchacha que utilizaba mandándola al mercado para que llevase al
laboratorio cualquier cosa enmohecida que descubriese. Se la conocía como “Mouldy Mary” (“Ma-
ría la mohosa”). Un día descubrió un melón podrido, y de este melón podrido fue aislado un hongo
que dio un rendimiento de penicilina mucho mejor, cultivado en tanques, que cualquier otro hongo.
Los micólogos examinaron este ejemplar y, a partir de él, produjeron una variante que resultó aún
mejor. Esta variante fue sometida a la acción de los rayos X y se aisló otra variante superior las
anteriores; luego ésta fue irradiada con luz ultravioleta y resultó todavía más mejorada. El resultado
de todos estos cambios experimentados es que ahora, en breve tiempo, el líquido de cultivo no
purificado contiene 100 veces más penicilina que el liquido no purificado que yo obtuve en 1928, o
que el obtenido por los investigadores de Oxford en 1940.

Después de haber producido la máxima cantidad posible de penicilina el hongo es separado del
liquido y luego, por el procedimiento que sea, la penicilina es extraída del liquido y purificada.
Cuando llega a obtenerse en soluciones muy concentradas se la somete a congelación y, mientras
todavía está helada, se la deseca y envasa en receptáculos precintados para que se mantenga
desecada. Esto es importante, ya que la penicilina sólo es estable cuando está seca. En cuanto
absorbe agua su potencia decrece rápidamente hasta desaparecer. En 1942 traté al primer enfermo
con penicilina concentrada. Uno de mis amigos acudió al hospital, afecto de un proceso infeccioso que
eventualmente determinó una meningitis estreptocócica. Las sulfonamidas y otros tratamientos resul-
taron ineficaces y parecía que el enfermo iba a morir. Por suerte, Florey me proporcionó cierta cantidad
de penicilina, que fue inyectada por vía intramuscular e intratecal, con lo que el paciente se puso
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prácticamente bien en una semana. Esto me impresiono profundamente, hasta el punto que este caso
influyó notablemente en el estímulo que sufrió la producción de penicilina en la Gran Bretaña.

Me encontraba en América en 1945, cuando vi al primer enfermo que había sido tratado allí con
penicilina. Era la esposa de un profesor de una de las grandes Universidades; padecía fiebre
puerperal y era tratada con sulfonamidas, pero estaba muriéndose. Se le administró penicilina, a la
que respondió bien rápidamente y, al parecer, iba a quedar fuera de peligro. Pero se había emplea-
do toda la penicilina de que se podía disponer y hubo que suspender el tratamiento. La enferma
sufrió una recaída y se entabló una carrera entre el preparador que producía algo más de medica-
mento y el estreptococo tratando de matar a la mujer. Afortunadamente, esta vez ganó el preparador
y aquella persona, en la actualidad, está enteramente sana. Otros resultados semimilagrosos
parecidos a éste, obtenidos en los primeros pacientes, ejercieron una gran influencia en el incre-
mento extraordinariamente rápido experimentado por la producción de penicilina.

La producción de penicilina ha aumentado de manera fenomenal. Ello ha sido debido en gran parte
a que sus méritos fueron descubiertos en plena guerra cuando las consideraciones económicas no
eran tenidas en cuenta. Gobiernos, industriales, hombres de ciencia, técnicos, todo el mundo, en
fin, hasta el más humilde trabajador, aunaban su esfuerzo para montar y poner en marcha las
fábricas de penicilina. El Gobierno, porque se había demostrado que la penicilina beneficiaba en
gran manera a los heridos y disminuía las pérdidas de rendimiento ocasionadas por las enferme-
dades venéreas. Los industriales, por motivos patrióticos y debido a que abría nuevos horizontes al
espíritu de empresa. Sabios, ingenieros y técnicos, por la multitud de nuevos problemas que había
creado; y los simples operarios, porque todos ellos tenían amigos o parientes en las fuerzas
combatientes y trabajando tenían la sensación de que estaban ayudando a los suyos. En la actuali-
dad hay países que disponen de más penicilina que la que necesitan; pero en otros el suministro
es aun deficitario. No obstante, esto lo arreglará el tiempo.

Ahora que tenemos penicilina, nos corresponde emplearla en forma apropiada. Es la única subs-
tancia quimioterápica que, desde todos los puntos de vista, carece de propiedades tóxicas cuando
es administrada al hombre. En términos generales, puede decirse que no es posible darla en dosis
excesiva. Es posible dar más de la que se necesita, pero esto es, sencillamente, derrochar penici-
lina. Cierto es que determinados individuos, después de la administración de peniciIina, presentan
ligeras molestias tales como urticaria; pero en el individuo corriente, incluso administrando cien
veces la dosis ordinaria, no aparecen síntomas de intoxicación.

Si bien la hiperdosificación carece de peligro, resulta, en cambio, peligroso.

Si la dosis es demasiado pequeña los gérmenes no sucumbirán, y existe el dar dosis insuficientes
peligro de que resulten habituados la penicilina. Una vez un germen determinado ha resultado adies-
trado en esta forma, para resistir la acción de la droga, no pierde fácilmente esta propiedad. Puede,
pues, ocurrir que haya alguien que se trate inadecuadamente una simple angina con penicilina y, con
ello adiestre a los gérmenes a resistir la acción terapéutica del medicamento. Estos gérmenes que
han aprendido a ser resistentes, pueden ser luego transmitidos por el primer paciente a su mejor
amigo quien puede, con ello, contraer una neumonía y por tratarse en esta ocasión de un germen
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resistente, la penicilina carecerá de efecto. De este modo, el primer paciente, gracias al uso irreflexivo
de la penicilina, sería moralmente responsable de la muerte del amigo más querido. Moraleja: al
emplear el tratamiento con penicilina dense dosis ampliamente suficientes.

En tanto que la penicilina ejerce una acción muy apreciable sobre gran número de los microorganismos
que nos infectan, carece de toda acción sobre muchos otros. Como consecuencia de los relatos
aparecidos en los periódicos, mucha gente se ha formado la opinión de que la penicilina es una
substancia milagrosa que en pequeñísima, cantidad puede curarlo todo.

He recibido millares de cartas, tristes misivas muchas de ellas, procedentes de enfermos que
solicitaban ayuda. Ha resultado relativamente fácil dar una contestación cuando la infección era de
las que resultan sensibles a la penicilina; pero ha sido muy penoso contestar a los pacientes
afectos de procesos degenerativos, o de otra naturaleza, en los que la penicilina no remedia nada.
He pensado en las esperanzas con que el enfermo había mandado la carta y en la angustiosa
espera de la respuesta, mensaje que habría de destruir su recién nacida esperanza.

La penicilina es ahora lo bastante abundante para ser usada habitualmente; y si en su uso no
queremos vernos defraudados hemos de tener presentes unas cuantas reglas sencillas que sirvan
de guía en el tratamiento:

1. Que sólo debe ser empleada en las infecciones debidas a un microorganismo sensi-
ble a la penicilina. Ya he demostrado que existen muchos microorganismos que nos
producen infecciones los cuales no son afectados por la penicilina, cuyo empleo, en
tales casos, representa simplemente una pérdida de tiempo.

2. Que debe ser empleada utilizando una vía con la que se consiga un contacto efectivo
con los microorganismos infectantes. Esto parece indiscutible. Pero saber si el método
usado es el debido, exige un claro criterio médico, pues a menudo se aplica la penicilina
en forma tal que existen pocas probabilidades de que resulte eficaz.

3. Emplearla en cantidad suficiente para destruir los microorganismos infectantes. El
hecho de que la penicilina carezca prácticamente de toxicidad para el cuerpo humano
facilita esta práctica. Por mucha cantidad que se administre, dentro de lo razonable, el
paciente no ha de resultar intoxicado, de modo que siempre da un margen de seguridad
administrar dosis elevadas.

4. El tratamiento debe ser proseguido hasta que la infección haya sido vencida. Esto
requiere un criterio cuidadosamente aplicado, ya que el plazo de administración puede
variar desde unas pocas horas hasta muchas semanas. Si se suspende demasiado
pronto ocurrirá una recaída y durante la misma los microorganismos pueden haber
adquirido la capacidad de hacerse resistentes a la droga.

El formidable éxito de la penicilina ha impelido a millares de investigadores en todo el mundo a
buscar otros antibióticos que sean tan buenos o mejores que la penicilina. En lo que se refiere a las
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infecciones que son sensibles a la penicilina será dificil hallar otro mejor, puesto que ahora, que se
ha llegado a obtener la penicilina pura, se ha comprobado que incluso a la dilución de 1 por
80.000.000 inhibe por completo el crecimiento de un microorganismo sensible.

No es posible dar una representación visual de lo que es una dilución al 1 por 50.000.000. Digamos
como ejemplo que una gota de agua diluida en la forma citada daría liquido suficiente para llenar
más de 6.000 botellas de whisky.

Pero la penicilina sólo actúa sobre ciertos microorganismos; habiendo otros, tales como el de la
tuberculosis, de la tifoidea, disenteria y cólera, que son enteramente refractarios a su acción, sin
hablar de las infecciones por virus.

Las intensas investigaciones llevadas a cabo durante los últimos años han revelado la existencia
de muchas substancias antibióticas activas contra una amplia serie de bacterias. Algunas de ellas
son demasiado tóxicas para el organismo humano para ser empleadas en la práctica, y otras no
destruyen los microorganismos en presencia de los líquidos de la economía; pero no hay
duda de que existen algunas que serán extraordinariamente valiosas, en el ejercicio de la Medicina.

Existe la estreptomicina, que ha alcanzado gran popularidad, dado su efecto. sobre la infección
tuberculosa. La estreptomicina no carece de acción tóxica sobre el organismo humano y sólo resulta
eficaz en ciertas formas de tuberculosis; pero nos ha demostrado que el bacilo tuberculoso, con su
cubierta cérea, no es completamente inmune al ataque de los quimioterápicos, y podemos prever
esperanzados el día en que será descubierta la substancia que dará fin a este azote. Estamos tan
sólo en los comienzos del estudio de los antibióticos. El biólogo y el químico, trabajando conjunta-
mente, tienen la certeza de descubrir nuevas substancias que venzan muchas de las infecciones
contra las cuales, en el momento actual nos sentimos impotentes.

* * *

Quiero agradecer por mi parte y también en el de mi esposa vuestra recepción de esta tarde.

Acogí con especial agrado la invitación, de inaugurar un Departamento de Investigación bacteriológica
en el Hospital de Infecciosos, así como el profesar algunas conferencias en dicho Hospital.

El interés y el atractivo de esta invitación crecieron con el anuncio de nombrarme Académico de
Honor de esta secular y honorable Corporación Médica.
Aprecio como se merece el honor que me habéis concedido y espero que mi conducta futura
justifique mi elección, haciéndome digno de dicho honor.

Ignoro si alguno de vosotros ha sufrido el experimento de adquirir notoriedad a través de la Prensa
a los sesenta años.

Si todo me hubiera ocurrido hace diecinueve años; cuando descubrí la penicilina, probablemente ya
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estaría acostumbrado y sabría probablemente cómo debo comportarme. Pero a la edad de sesenta
años uno tiende al quietismo y es difícil enfrentarse con las varias situaciones en las cuales no
había pensado.

Mi vida, hasta que los periódicos se ocuparon de la penicilina, fue apacible y podía trabajar en el
Laboratorio sin estorbo, pero ahora es completamente distinto. Hay interrupciones constantes,
reuniones, discursos, retransmisiones radiofónicas y visitas, todo lo cual me roba tiempo para
trabajar como lo he hecho siempre.

Estos inconvenientes tienen, en cambio, buenas compensaciones, ya que me han permitido cono-
cer a personas interesantes que de otra manera no habría encontrado, y he visitado paises que de
otro modo probablemente no habría conocido.

Si no fuera por el éxito de la penicilina no estaría ahora en Barcelona, y si no hubiera venido a
Barcelona no hubiera creado las excelentes amistades que he ganado en una semana.

Yo soy una persona sencilla con sentimientos humanos corrientes, y no puede existir persona en
tales condiciones que no estuviera grandemente contenta de la recepción de que he sido objeto en
Barcelona.

He visitado muchas ciudades en estos últimos años, pero nunca y en ninguna ciudad he recibido
aclamaciones y pruebas de afecto como las que he recibido en Barcelona de todas las clases
sociales.

Todo ello puede ser probablemente excesivo, sin embargo ello hace que un ser normal se sienta
feliz al comprobar que el trabajo de su vida ha sido en algún modo apreciado.

Señores: la Medicina me ha ayudado y yo probablemente he ayudado a la Medicina, ésta ha sido una
simbiosis beneficiosa y es una Iástima que tal simbiosis no pueda ser universal.

Solo puedo expresar que con mi visita a Barcelona y con su gran amabilidad para mi persona,
habremos hecho algo entre nosotros para afianzar las relaciones amistosas y culturales entre mi
Patria y España.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CONTAMINACIÓ DEL RIU LLOBREGAT
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RESUM: Informació sobre les diverses formes de contaminació del riu Llobregat al llarg
dels anys. Contaminació artificial, principalment d’origen miner (mines de sal i de potassa
de Cardona, Súria, Sallent); contaminació per indústries tèxtils (tints i altres) per la riera de
Rubí, que recull residus de fàbriques de Terrassa; contaminació per residus urbans,
principalment de Manresa;  també la conca de l’Anoia. Plantes potabilitzadores. Referència
als trihalometans. Destrucció i recuperació del tram final. Evolució de la salinitat.

Paraules clau: Llobregat. Contaminació fluvial. Cardona, Súria, Sallent, Manresa, Terrassa. Trihalometans.

RESUMEN: Información sobre las diversas formas de contaminación del rio Llobregat a lo
largo del tiempo. . Contaminación artificial, principalmente de origen minero (minas de sal y
de potassa de Cardona, Súria, Sallent); contaminación por industria textils (tintes), por la riera
de Rubí, que capta residuos de fábricas de Terrassa; contaminación per residuos urbanos,
principalmente de Manresa;  también la cuenca del Anoia. Plantas potabilitzadoras. Referen-
cia a trihalometanos. Destrucción y recuperación del tramo final. Evolución de la salinidad.

Palabras clave: Llobregat. Contaminación fluvial. Cardona, Súria, Sallent, Manresa, Terrassa. Trihalometanos.

*

INTRODUCCIÓ. EL RIU

Rius que duen el nom de Llobregat. Quan parlem del riu Llobregat, ens podem referir :

1.- Al riu Llobregat, que  neix a Castellar de N’Hug i desemboca  a  la

Mediterrània  al  Prat  de  Llobregat, amb un recorregut estimat d’uns 160
km i una conca de 5.450 km2.

2.- A  l’afluent anomenat Llobregat d’Empordà, que neix  al massís de
l’Albera i desemboca a la Muga prop de Peralada, després d’un recorregut
estimat en uns 30 km.
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En aquest treball ens referim al primer. La conca del riu Llobregat, és per dret propi la
més important de Catalunya en km2, atès que:

- el riu Segre el supera en longitud (265 km) i en superfície de conca
22.600 km2, que té repartida per tres països (França, Andorra i Espanya)
de la qual aproximadament la meitat està a Catalunya, però no es tracta
d’un riu sinó del principal afluent del riu Ebre i per altra banda els primers
km. discorren per territori francès i en els últims km. del seu curs entra a
l’Aragó per les províncies d’Osca primer  i  Saragossa desprès a on desem-
boca al riu Ebre, no sent per tant un riu exclusivament català.

- el riu Ter és uns 10 km més llarg però la seva conca de 3.295 km2, és veu
superada en més de 2.000 km2 de superfície per la del riu Llobregat.

Etimologia: Hi ha un parell d’hipòtesis sobre la seva etimologia:

1.- Podria venir del llatí rubricatus, mot que significa vermell i fa referència
a les tonalitats vermelloses de les seves aigües, ja que la terra del lloc on
neix és vermella i en moments de crescuda l’aigua es torna d’aquest color.
Alhora, aquest terme s’hauria transformat en lubricatus per dissimilació.
És possible que aquesta paraula s’hagi barrejat amb el mot lubricus

(relliscós).

2.- Podria significar llòbrec, ombrívol, possiblement degut al seu curs
encaixat entre muntanyes de nord a sud, cosa que provoca que la vall del
riu rebi poca insolació a tota hora.

CONTAMINACIÓ DEL RIU LLOBREGAT: ASPECTES GENERALS DE LA CONTAMINACIÓ
FLUVIAL

Contaminació natural dels rius:

Al curs alt hi ha poca contaminació pel conegut fenomen de l’autodepuració de les
aigües braves en les que la temperatura de l’aigua es baixa, la qual cosa afegida al
continu i ràpid moviment de l’aigua permet una major concentració d’oxigen (O

2
).

Al curs mig ja hi ha més contaminació perquè el fenomen de l’autodepuració baixa, hi ha
menys velocitat, més temperatura i per tant menys O

2
.
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Al curs baix la contaminació és màxima perquè no hi ha pràcticament autodepuració,
l’aigua està gairebé estancada, l’O

2
 és escàs i la temperatura és més alta.

Determinació de la contaminació: S’utilitzen bàsicament dos paràmetres:

- La demanda biològica d’oxigen, també denominada demanda bioquímica d’oxigen (DBO).
que és un paràmetre que mesura la quantitat de matèria continguda en una mostra líquida
susceptible de ser oxidada per mitjans biològics, expressada en mg. d’O

2  
per litre.

- La demanda química d’oxigen (DQO), que és un paràmetre que mesura la quantitat de
matèria  continguda en una mostra líquida susceptible de ser oxidada per mitjans  químics,
expressada també en  en mg. d’O

2  
per litre.

El valor obtingut per la DQO és sempre superior a la DBO, ja que la DQB detecta també les
substàncies no biodegradables.

La relació entre els dos paràmetres és indicativa de la qualitat de l’aigua.  La situació
ideal és que ambdues siguin molt baixes. Si hi ha contaminació industrial, la DQO és
molt superior a la DBO perquè als abocaments d’origen industrial hi sol haver una
major concentració de compostos no biodegradables que la DQO detecta, però la
DBO no.

Contaminació artificial:

Durant els segles XIX i XX a la conca del Llobregat s’hi van instal·lar nombroses indústries
que aprofitaven la seva energia i aigua, destacant-ne les anomenades  colònies
industrials, bàsicament tèxtils.

A la segona meitat del segle XX l’aigua del riu va patir molta contaminació per part de
les indústries i per residus urbans situats al llarg del seu curs. Avui en dia aquests
tipus de contaminació estan gairebé solucionats però encara queden alguns punts
negres, per exemple els polígons industrials de Terrassa i Rubí que aboquen a la riera
de Rubí.

El Llobregat encara sofreix avui una font peculiar de contaminació pels residus de les
mines de potasses de Cardona i Súria, que fan que la salinitat aigües avall sigui força
elevada.

La conca del Llobregat és la font d’aigua potable per a poblacions grans com Manresa,
l’Hospitalet de Llobregat o bona part de la mateixa Barcelona i la majoria de pobles i
ciutats situats a la seva conca, per la qual cosa la seva contaminació planteja problemes

Evolució històrica de la contaminació del riu Llobregat
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per la presència en l’aigua de trihalometans (THMs), compostos orgànics de clor i
brom que es formen al clorar l’aigua per eliminar virus i bacteris, i que poden causar
càncer.

Principals fonts de contaminació

a) — artificials: industrials:
— per productes orgànics: són diversos entre els més importants, tints i
colorants, dissolvents, productes de síntesi, subproductes de la industria alimentària.
— per productes inorgànics: àcids, àlcalis, sals, metalls i fangs.
b) — artificials urbanes: matèria orgànica fecal, deixalles d’origen vegetal i animal, paper
i productes orgànics.
    —detergents i productes de neteja, olis i hidrocarburs, productes inorgànics i productes
de neteja.
    — àcids, àlcalis, sals i gasos.
c) mineria: minerals i sals (alguns anions i cations són metalls).
d) agricultura: pesticides i adobs (orgànics i minerals), matèria orgànica.
e) ramaderia: matèria orgànica nitrats i nitrits.
d) trànsit i transport: olis i hidrocarburs, gasos i plom.

Naturals: pluja i vent, matèria orgànica, productes inorgànics, gasos dissolts i de
fermentació.

La contaminació del riu implica: contaminació de les aigües, contaminació dels
sediments, contaminació dels aqüífers, contaminació de la biomassa i contaminació de
l’aire.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CONTAMINACIÓ AL RIU LLOBREGAT

Fins el segle XVIII: contaminació urbana.
Segle XIX: comença la contaminació industrial.
Segle XX : s’hi afegeix la contaminació per la mineria.
A mitjans dels S. XX: el curs baix del riu està pràcticament mort.
A finals dels S. XX: es pren consciència i la situació comença a revertir.
El segle XXI:  està planificada la recuperació integral del riu.

Emili Huguet i Ramia
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USOS DE L’AIGUA DEL RIU LLOBREGAT

Usos urbans domiciliaris: fins el 1955 no va caldre potabilitzar de forma complexa:
agricultura: regadius.
ramaderia: abeurar i netejar instal·lacions.
indústria: força mecànica i hidroelèctrica (poc o no contaminant), processos de
rentatge (tèxtil, paper, adobats, etc), recobriments electrolítics, metal·lúrgia i
sector alimentari.

Excepte l’obtenció d’energia hidroelèctrica, la major part dels usos de l’aigua consisteixen
en embrutar-la i, per tant, en contaminar-la en major o menor grau.

L’embruten amb matèria orgànica els usos urbans, els agrícoles i ramaders i els industrials
que utilitzen matèria prima d’origen animal o vegetal.

Les principals activitats que produeixen contaminació inorgànica són la indústria, la
mineria i també l’agricultura.

CONTAMINACIÓ D’ORIGEN ORGÀNIC

La presència de matèria orgànica en quantitat suficient dóna a l’aigua unes
característiques fàcilment objectivables que comencen per la terbolesa, el color i l’olor
(el sabor també, però a ningú assenyat se li acudiria provar-la). Pensem per exemple en
les aigües fecals.

La presència de productes orgànics pot donar olor, color i sabor però no sempre donen
les tres coses alhora. Hi ha tints orgànics que  donen molta coloració però poden ser
inodors i insípids. Pel contrari, algunes substàncies no canvien el color i donen a
petitíssima concentració un sabor intens.

CONTAMINACIÓ D’ORIGEN INORGÀNIC

La presència de substàncies inorgàniques també pot canviar les característiques
organolèptiques però tenen menys tendència a produir terbolesa, color, olor i sabor (són
més traïdores).

Per exemple, el clorur sòdic (la sal marina) no dóna ni color, ni olor, ni sabor clarament
salat per sota dels 3 grams per litre (l’aigua de mar té uns 30 grams per litre).

Evolució històrica de la contaminació del riu Llobregat
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Aigües contaminades a nivells tòxics poden tenir aspecte cristal·lí. També poden ser
molt àcides o molt alcalines sense gaire aparença.

Mentre la major part de la matèria orgànica s’elimina per simple filtració, els anions i
cations inorgànics travessen els filtres i s’escolen per arreu.

CONSEQÜÈNCIES DE LA CONTAMINACIÓ D’ORIGEN ORGÀNIC

La contaminació d’origen orgànic es mesura per dos paràmetres:

la demanda biològica d’oxigen (DBO):

indica l’oxigen necessari per a l’oxidació de la matèria orgànica
biodegradable, que la duen a terme els microorganismes presents en la
mostra, que consumeixen l’oxigen per ser éssers vius que s’alimenten de
matèria orgànica.

la demanda química d’oxigen (DQO):

determina l’oxigen necessari per a oxidar de forma química la matèria
orgànica. L’oxidació química és més completa que la degradació bacteriana
(DBO) però no és capaç de diferenciar entre substàncies orgàniques
biodegradables i orgàniques no biodegradables.

L’augment de la demanda d’oxigen implica la disminució o desaparició de l’oxigen dissolt
a l’aigua i que està limitat de forma natural per la temperatura de l’aigua, el què té dues
implicacions immediates:

— la pèrdua de la capacitat depurativa per manca d’oxigen.
— la dificultat per respirar que pateixen els animals aquàtics que prenen l’oxigen
dissolt a l’aigua (mortaldats massives de peixos).
— A més hem d’afegir la possible toxicitat directa de determinats productes
orgànics.

CONSEQÜÈNCIES GLOBALS DE LA CONTAMINACIÓ

L’aigua del riu va a parar al mar i els efectes de la contaminació seran passatgers en
quant a la presència dels contaminants a l’aigua, a l’igual que succeirà amb la matèria
orgànica biodegradable, però durant el trajecte algunes substàncies poden dipositar-se
al fons i als marges del riu, amb el que això suposa en relació a la biomassa vegetal i

Emili Huguet i Ramia
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animal que depèn del riu, incloent-hi l’homo sapiens, que poden patir els efectes dels
contaminants durant decennis i que pot dur a l’extinció d’espècies animals i vegetals
terrestres i aquàtiques.

Les contaminacions continuades són més silencioses però a la llarga més perilloses que
els problemes que pugui generar un abocament puntual que produeix rebombori durant
un temps molt curt, s’oblida de seguida i els danys solen ser reversibles.

La història del riu Llobregat està plena de contaminacions puntuals i continuades que
van degradar el riu durant pràcticament tota la segona meitat del segle XX. Els abocaments
d’àcids, àlcalis, metalls, dissolvents, productes orgànics, clorurs, fosfats, sulfats, nitrats,
nitrits, cianurs, han estat la norma durant decennis.

A més, el Llobregat rep des de fa més de 80 anys una contaminació continuada de
clorurs sòdic i potàssic procedents de les mines de Sallent, Súria i Cardona.

Els avenços en matèria ecològica, toxicològica, analítica, agropecuària, alimentària,
veterinària, mèdica, d’higiene industrial, etc., van permetre estudiar i entendre la greu
situació que patia el riu i començar a prendre mesures per tal de disminuir o minimitzar
els efectes de la contaminació.

L’obligació legal de depurar els residus tant urbans com industrials abans d’abocar-los,
és una mesura avui dia pràcticament universal, que es va mostrar eficaç des del principi
i que ha millorat molts espais naturals fortament degradats, entre ells el riu Llobregat.
Per tal de fer creure als “resistents”, a finals del s. XX es creà el delicte ecològic i la
Fiscalia de Medi Ambient que tracta totes les infraccions greus de la normativa, que
estan tipificades com conductes delictives.

El primer canvi qualitatiu es produeix el 1955 amb la posta en marxa de la planta
potabilitzadora de Sant Joan Despí. La necessitat d’acomplir els tres criteris de potabilitat
de l’aigua, microbiològic, químic i organolèptic, feien necessari l’anàlisi química, la qual
detectava tots el abocaments d’una certa entitat, sobre tot a l’estiu quan el cabal
disminuïa i la concentració dels productes abocats era més alta.

En ocasions els abocaments eren de tal magnitud que l’aigua captada a la llera del riu no
podia ser potabilitzada per la impossibilitat de treure’n els productes tòxics; això passava
bàsicament amb el catió Cr 6+ (crom hexavalent) i l’anió CN- (anió cianur).

Evolució històrica de la contaminació del riu Llobregat
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FASES DEL PROCÉS DE POTABILITZACIÓ

Captació, aireació, floculació, decantació, filtratge, adsorció, cloració - ozonització, anàlisi
i distribució.

Pel que fa als processos de depuració, l’èmfasi ha anat canviant al llarg del temps. En un
primer moment es va donar molta importància a la matèria orgànica i a la qualitat
microbiològica.

Posteriorment, la preocupació va ser el control dels nivells de nitrats i de fosfats.
Actualment preocupen certes substàncies orgàniques, com ara l’oli d’automoció i molt
altres, que reaccionen amb el clor de l’aigua per formar compostos molt tòxics, anomenats
organoclorats, entre els que destaquen els trihalometans THMs.1

L’aigua que va arribar durant l’any passat al 8% dels domicilis de Barcelona contenia en
certs moments un excés de trihalometans (THMs), uns compostos químics considerats
potencialment cancerígens si es consumeixen de manera constant al llarg dels anys. El
valor mitjà detectat a partir de l’anàlisi de diverses mostres de la zona de la ciutat que
rep aigua procedent exclusivament del riu Llobregat (de les estacions de Sant Joan
Despí i d’Abrera) va ser de 155,6 micrograms per litre, quan el màxim permès per llei per
garantir la salut és de 150. Aquest mateix nivell de THMs ja es va detectar l’any 2004.
Els valors de THMs registrats a les altres dues zones de Barcelona van ser de 111,7
micrograms per litre (zona Ter-Llobregat) i de 39,4 (zona Ter).

Els punts afectats pels nivells excessius de THMs es troben ubicats als barris de Sants,
les Corts, Poble-sec, Ciutat Vella i Pedralbes, segons va explicar el gerent de l’ASPB, Joan
Guix. La resta de ciutadans reben o bé una barreja d’aigües del Llobregat i del Ter (83%
dels domicilis), o bé subministrament exclusiu del Ter, de l’estació de Cardedeu (9%).

Com ja s’ha dit, els THMs són fruit d’una reacció química que es produeix quan compostos
orgànics que conté l’aigua de riu entren en contacte amb el clor que s’utilitza en la
desinfecció, un procediment que no es pot deixar d’aplicar.

Trihalometans

Dels quatre trihalometans (cloroform, bromodiclorometà, bromoform y dibromoclorometà),
l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer ha classificat als dos primers com
cancerígens potencials, considerant la informació sobre el bromoform i el
dibromoclorometà insuficient para avaluar la possible carcinogenicitat.
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En rius amb una elevada salinitat, com és el cas del Llobregat, quan s’afegeix clor al
procés de potabilització es generen trihalometans.

Fins al 2003 no hi havia legislació que regulés aquest aspecte, i va ser el Reial Decret
140/2003 el que va establir els límits de trihalometans a l’aigua, indicant que fins el
2009 es permeten 150 micrograms per litre, mentre que a partir de l’1 de gener de 2009
el límit es fixarà en 100 micrograms el litre.2

El R.D. 141/2003 deixa clars els valors paramètrics dels THM’s:

150 micrograms/l a partir de l’1 de gener 2004.
100 micrograms/l a partir de l’1 de gener 2009.

EVOLUCIÓ DE LA SALINITAT DE LES AIGÜES DEL RIU LLOBREGAT

La generació de THMs depèn bàsicament de la cloració d’aigües, que tinguin una
concentració apreciable de l’ió clor, provinent, generalment, de la dissolució dels clorurs
sòdic i potàssic. Les aigües del riu Llobregat són especialment problemàtiques pel seu
contingut en clorurs des de l’inici de l’explotació de les mines de potassa a principi de la
dècada de 1920.

1912: descobriment de les mines.
1915: salinitat 79,5 mg/l Sant Vicenç de Castellet; Cornellà 62 mg/l.
1923: inici de l’explotació i abocaments.
1932: avantprojecte del col·lector de salmorres.
1936: salinitat (Cornellà) >200 mg/l.
1939: salinitat (Cornellà) <100 mg/l.
1940-1989: entre 200 i 800 mg/l.
1989: entrada en funcionament del col·lector de salmorres.
1989 – 2008:  uns 250 mg/l amb pics de fins a 2.200 mg/l.

Evolució històrica de la contaminació del reiu Llobregat

NOTES
1. “L’aigua del 8% de domicilis barcelonins supera el límit d’un compost cancerigen. El nivell de trihalometans va

estar per sobre del màxim legal en certs moments de 2006. Agbar garanteix la seguretat del subministrament”. Diari

AVUI, pàgina 40. Dimarts, 20 de novembre del 2007.

2. REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua

de consumo humano).
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A sobre: les fonts del Llobregat, a Castellar de n’Hug.

A sota: vista aèria de la desembocadura al Prat de Llobregat
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REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA (RAMC)
ACADÈMICS D’HONOR (II). (DE 1948 A 2000)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Notícia detallada dels acadèmics d’honor de la RAMC des de 1948 fins a l’any
2000. S’esmenten 27 acadèmics, entre ells Alexander Fleming (1948), Severo Ochoa
(1972) i Ulfvon Euler (1973), guanyadors del premi Nobel. També Francesc Duran Reynals,
Gregorio Marañón i Josep Trueta, entre altres. Un sol cas és a titol postum, Francesc
Duran Reynals, nomenat el 1959, que ja era membre corresponent des del 1936.

Paraules clau: RA Medicina de Catalunya. Acadèmics honor. Fleming, Ochoa, von Euler, Trueta, Marañón, Duran

Reynals.

RESUMEN: Noticia detallada de los académicos de honor de la RAMC desde 1948 hasta
el año 2000. Se relacionan 27 acadèmicos, entre ellos Alexander Fleming (1948), Severo
Ochoa (1972) y Ulfvon Euler (1973), ganadores del premio Nobel. También Francesc
Duran Reynals, Gregorio Marañón y Josep Trueta, entre otros. Un sol caso es a título
póstumo, Francesc Duran Reynals, nombrado en 1959, que ya era miembro correspon-
diente desde 1936.

Palabras clave: RA Medicina de Catalunya. Acadèmicos honor. Fleming, Ochoa, von Euler, Trueta, Marañón, Duran

Reynals.

*

INTRODUCCIÓ

En un  treball anterior s’ha donat notícia dels primers acadèmics d’honor de la RAMC
(aleshores encara amb el nom de Barcelona), des de 1915, en què hem trobat el primer,
fins a 1945, en què amb uns nous estatuts de l’Acadèmia de Madrid,   s’estableix la
categoria d’acadèmic d’honor, abans oficialment no existent.  Les acadèmies
perifèriques eren considerades, des del 1931, com acadèmies de districte. L’Acadèmia
de Barcelona, en data 12 de juliol de 1948, va adaptar el seu reglament a la nova
normativa d’àmbit estatal. Es podien nomenar un màxim de tres acadèmics espanyols i
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sis estrangers. En aquest període es van nomenar divuit acadèmics d’honor. A partir de
l’any 1978 es van nomenar acadèmics, alguns dels quals són vivents, i formen part, per
tant, dels acadèmics actuals. El llistat de membres d’honor des de 1948 (els 19 primers
són del període anterior) és el següent:

20. Alexander Fleming (3 de juny de 1948) (Londres)
21. José Casares Gil (6 de desembre de 1949) (Madrid)
22. Alfred Marchionini (3 d’abril de 1951) (Munich)
23. Lorenz Böhler (18 de març de 1952) (Viena)

24. Francesc Duran Reynals (14 de maig de 1959) (New Haven), a títol pòstum
25. Gregorio Marañón Posadillo (9 de juliol de 1959)

26. Manuel Bastos Ansart, 1964
27. Josep Trueta Raspall, 1970
28. Teófilo Hernando Ortega, 1972
29. Severo Ochoa de Albornoz, 1972
30. Michael J. Hogan, 1973
31. Ulf von Euler, 1973
32. Julián de Ajuriaguerra, 1973
33. Pedro Ara Sarrià, 1973
34. Antonio Cortés Lladó, 1973
35. Juan J. Barcia Goyanes, 1974
36. Joan Oró Florensa, 1977
37. Francisco Orts Llorca, 1977.

Després, i des de 1978, s’han nomenat 23 acadèmics d’honor més, dels quals deu ja són
traspassats.  Actualment  el nombre màxim d’acadèmics d’honor és de vint, dels quals
n’hi quinze actius. La petita nota biogràfica de cadascun és:

20. Alexander Fleming. (Lochfield, Escòcia, 1881 - Londres, 1955). Llicenciat en medici-
na  a Londres l’any 1906. Es dedicà principalment a la bacteriologia, treballant al St.
Mary Hospital de Londres. L’any 1921 va fer el descobriment de la lisozima, enzim que és
a les llàgrimes, la saliva i altres fluids, amb acció antimicrobiana. El seu treball més
important fou la descripció de l’efecte inhibidor que té el Penicillium, un fong, sobre el
creixement bacterià, l’any 1928. El treball va tenir poc ressò immediat, però les necessitats
per curar les ferides infectades durant la Segona Guerra Mundial van fer que es
desenvolupés l’obtenció industrial de la penicil·lina. Per aquesta contribució se li va
atorgar, juntament amb W. Florey i B. Chain el premi Nobel de medicina de 1945. A partir
d’aleshores Fleming es va convertir en una icona del progrés de la medicina i de la
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salvació de vides humanes, per haver obert el camí que portà al coneixement i utilització
de la terapèutica antibiòtica. Els últims deu anys de la seva vida els passà envoltat
d’honors. És el principal  símbol de la medicina del segle XX i és el metge que té dedicades
més vies públiques a les  ciutats del món. L’any 1948 va ser elegit membre d’honor de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ara de Catalunya), ingressant en un acte
celebrat el dia 3 de juny de 1948.

21.  José Casares Gil  (Santiago de Compostela, 10-03-1866 - id. 21-03-1961).  Catedràtic
d’Anàlisi  Química de la facultat  de  Farmàcia  de  Barcelona (1888), de la que va ser
degà. Membre de la RA de Ciències i Arts.  Ingressà com a membre numerari de la RA de
Medicina de Barcelona el 12 de febrer de 1898. Es traslladà a la universitat de   Madrid,
dimitint   com   a   acadèmic    (15-5.1905).   Acadèmic    Honorari (6-12-1949).   Personalitat
científica   de  primer  nivell nacional,  fou   president   de   les Acadèmies  de  Ciències  i
de  Farmàcia  de  Madrid.  Autor  d’un  «Tratado de Análisis Químico» que es féu clàssic en
el seu temps.DI:  «Fundamentos que sirven de base a las fórmulas de la química  moder-

na  y de las mismas en Biología». Resposta: Ramon Codina i Langlin.

22. Alfredo Marchionini (n. Königsberg, - m. juliol 1965) Metge alemany, dedicat a l’estudi
de les malalties cutànies, va treballar en molts camps, entre ells l’estudi dels mecanismes
naturals de defensa de la pell i el mantell àcid. Va ser cap del Departament de
Dermatologia de la universitat de Munich. Havia estat designat per a presidir el XIII
Congrés Internacional (ara mundial) de Dermatologia, que s’havia de reunir  a Munich
l’any 1967, però va morir abans. Va destacar també per la seva tasca humanitària i per
les seves idees de cooperació científica entre les nacions. La medalla més important
que s’atorga en els congressos de dermatologia porta el seu nom.  Va ser elegit membre
d’honor de la RAM de B el 3 d’abril de 1951.

23. Lorenz Böhler  (Wolfurt, Àustria, 15 de gener de 1885 - Viena, 20 de gener de 1973).
Estudis de medicina a Viena, on es doctora l’any 1911.  Cirurgià dedicat principalment al
tractament de les lesions per accidents, en bona part els de treball. Creador d’una
escola que fou en el seu temps un dels grans centres d’aprenentatge de la traumatologia
i ortopèdia, acollint deixebles de tot el món.  Fou director del AUVA-Hospital de Viena,
Brigittenau, que després s’ha denominat Lorenz Böhler  Unfallkrankenhaus.  La seva
obra magna, un text sobre tractament de les fractures, es va publicar el 1929, pagat per
l’autor per causa de dificultats editorials. Era un text de 176 pàgines, en l’edició inicial,
que s’ha traduït a molts idiomes i ha tingut un gran nombre d’edicions: la de 1957
arribava gairebé a les 2.500 pàgines.  Està considerat com una de les personalitats més
importants en la història de la traumatologia.

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). Acadèmics d’Honor. II. (De 1948 a 2000)
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24. Francesc Duran Reynals. (Barcelona, 1899 - New Haven, USA, 1957). Era membre
corresponent de la RAM de B. per premi des de l’any 1936.  Estudià a Barcelona,
llicenciant-se el 1925, quan ja havia publicat alguns treballs. Treballava al Laboratori
Municipal on fou un dels últims deixebles de Ramon Turró.  Va obtenir una beca per anar
a l’Institut Pasteur de París, i després a l’Institut Rockefeller de New York. Es va quedar
a treballar als USA, passant el 1938 a New Haven, a la universitat de Yale.  Va descobrir
el factor de difusió, i després es dedicà a  l’estudi del càncer, defensant la possible
etiologia vírica. Ha estat un dels científics més importants de Catalunya a la primera
meitat del segle XX.  El títol d’acadèmic d’honor li va ser atorgat amb caràcter pòstum.

25. Gregorio Marañón Posadillo. (n. Madrid, 1887 - m. 1960). Ha estat una de les
personalitats més importants de la medicina interna a Espanya a la primera meitat del
segle XX. Llicenciat i doctor per la Universitat de Madrid,  treballà en tots els camps de la
medicina interna, destacant principalment en l’estudi de l’endocrinologia, matèria de la
qual fou nomenat catedràtic de la Universitat de Madrid.  La seva obra escrita és molt
extensa, tant en el camp de la medicina com en el de les lletres (història, assaig). Molt
aviat publicà, juntament amb Teófilo Hernando, un Tractat de Medicina que va tenir una
considerable difusió.  El seu llibre més conegut va ser el «Manual de diagnóstico

etiológico», que fou un veritable vademécum per a molts metges del seu temps,
principalment exercint en medis aïllats com el rural. Els seus treballs històrics van tenir
una gran difusió. Va tenir també una certa activitat política,  més en temps de la Repúbli-
ca, havent arribat a ser proposat per a presidir el Consell de Ministres, el que li va costar
uns anys d’exili. Va ser nomenat acadèmic d’honor de la RAM de B el 9 de juliol de 1959.

26. Manuel Bastos Ansart  (Saragossa, 22 de juliol de 1887 - Barcelona, 22 de gener de
1973). Llicenciat en medicina a Saragossa, feu les oposicions de Sanitat Silitar, essent
enviat al Marroc el 1909.  L’any 1910 guanyà una plaça de professor auxiliar de patologia
quirúrgica de la facultat de medicina de Madrid, essent-ho en propietat el 1928. Fou
metge de la casa reial i creador de l’Institut Nacional de Reeducació d’Invàlids. El 1936
era cap de clínica de l’hospital militar de Carabanchel. Va fer la guerra amb la República
i al final fou repressaliat, passant a residir a Barcelona. L’Acadèmia de Medicina el
nomenà acadèmic d’honor el 1964 i llegí el seu discurs d’ingrés  sobre «Los males de los

mutilados y su profilaxia» el 18 de maig de 1965. En el seu temps a Barcelona va publicar
alguns tractats de cirurgia, trauma i ortopèdia, i «Elogio y diatriba de la cirugía» (B. 1945).

27. José Trueta Raspall  (Barcelona, 27 d’octubre de 1897 - B. 19 de gener de 1977).
Llicenciat en medicina a Barcelona el 1921, doctor el 1922, va treballar a l’Hospital de la
Santa Creu amb els doctors Manuel Corachan i Enric Ribas i Ribas. Durant alguns anys
es dedicà també a la medicina laboral, des del punt de vista dels accidents i la recuperació
dels lesionats. El 1935, per mort de Ribas i Ribas va ser nomenat cap de Servei de
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Cirurgia de  l’Hospital de Sant Pau. Durant la guerra va aplicar àmpliament el mètode de
la cura tancada de les ferides, que ajudà a difondre. El 1939 s’exilià a Anglaterra, i fou
nomenat director del servei d’accidents del Radcliffe Hospital. El 1943 era doctor HC per
la universitat d’Oxford i el 1949 és nomenat professor de Cirurgia Ortopèdica del Nuffield
Orthopedic Center. Va ser considerat com una de les grans personalitats de la seva
especialitat en el seu temps. Jubilat el 1965 va tornar a Barcelona. Va participar el el I
Congrés d’Història de la Medicina Catalana de 1970. El 1976 fou investit doctor HC de la
Universitat Autònoma. Tingué una considerable activitat política durant l’exili, formant
part del Consell Nacional Català. És important el seu llibre «The spirit of Catalonia»,
1946, dedicat a Pau Casals, i amb la intenció de fer conèixer la realitat del que és
Catalunya a les democràcies occidentals.

28. Teófilo Hernando Ortega  (Torreadrada, Segovia, 14 d’abril de 1881 - Madrid, 10 de
març de 1976). Llicenciat per la facultat de Medicina de Madrid el 1905, el mateix any
guanya les oposicions de metge de la Beneficència Provincial de Madrid, metge forense,
metge de banys i professor auxiliar de Terapèutica i Medicina Legal.  El 1911, amb beca
de la Junta d’Ampliació d’Estudis (JAE), va a Estrasburg, que és el centre més important
d’estudis de farmacologia del seu temps, amb el professor Oswald Schmiedeberg.   El
1912 guanya, per oposició, la càtedra de Terapèutica de la Universitat de Madrid, on
estarà fins el 1939 que se s’exilia. Torna el 1941, expulsat de la càtedra, que només
recupera el dia de la seva jubilació. La seva obra farmacològica, però també com a
metge, va ser molt important. El 1916-1920 dirigeix, juntament amb Gregorio Marañón,
un «Manual de Medicina Interna» que va tenir una gran difusió. Va alertar repetidament
sobre el risc de la iatrogènia. Va ingressar a la RAM de Madrid el 1922 amb un discurs
sobre «Patogenia de la úlcera gástrica y duodenal». El 1972 fou elegit acadèmic d’honor
de la RA de Medicina de Barcelona.

29. Severo Ochoa de Albornoz. (Luarca, Astúries, 1905 - Madrid, 1993). Llicenciat en
medicina a Madrid, on es doctorà el 1929. Treballà des d’estudiant en el laboratori de
Fisiologia dirigit per Juan Negrín. Cursà estudis d’especialització en bioquímica a Glasgow
i Heidelberg. Va fer oposicions de càtedra l’any 1936, que no guanyà. S’exilià per causa
de la guerra,  primer a  Anglaterra i després als Estats Units, on arribà el 1941, treballant
a Saint Louis i després a la Universitat de New York, 1942.  Va treballar principalment en
el camp dels enzims que intervenen en processos de fosforilització. Així descobrí una
fosforilasa que intervé en la síntesi del RNA, que va sintetitzar el 1955.  El 1959 li fou
atorgat el premi Nobel de medicina, juntament amb Arthur Kornberg. La R. Acadèmia de
Medicina de Barcelona l’elegí acadèmic d’honor el 1972.

30. Michael J. Hogan  es va dedicar primer a la cirurgia general i el 1938 va començar el
seu programa de formació com a resident en oftalmologia a la universitat de San Francis-
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co (Califòrnia). Seguí la seva especialització al Illinois Ear and Eye Infirmary i més tard a
New York. Va participar a la Segona Guerra Mundial a la Navy. Professor d’Oftalmologia
va treballar principalment en diversos camps de la histopatologia ocular i en l’estudi de
la uveïtis. Autor de «Histology of the human eye», juntament amb J. Alvarado i J. Weddell,
i de «Ophtalmic Pathology», juntament amb L. Zimmermann, que són considerats clàssics
entre els textos de l’especialitat.  L’any 1973 la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo-
na el va elegir acadèmic d’honor.

31. Ulf von Euler (Stockholm,  1905 - id. 1983), feu els estudis de medicina al Karolinska,
d’on fou professor de Fisiologia fins l’any 1971. Fou president de la Fundació Nobel
entre 1965 i 1973.  El seu treball més important va ser el descobriment de l’efecte
neurotransmissor de la noradrenalina en el sistema simpàtic. L’any 1970 li fou atorgat el
premi Nobel de medicina, juntament amb Bernard Katz i Julius Axelrod. La R.A. Medicina
de Barcelona l’havia nomenat membre corresponent i el 1973 fou elegit acadèmic
d’honor.

32. Julián de Ajuriaguerra Ochandiano (Bilbao, 7 de gener de 1911 - Villefranche
(Pyrénées-Atlantiques), 23 de març de 1993). Va estudiar medicina a París, on es formà
en psiquiatria principalment a l’Hôpital Sainte-Anne. Doctorat el 1936 amb la tesi «La

douleur dans les affections du système nerveux central» El 1946 és professor agregat de
neurologia i psiquiatria a l’Hospital Roussel de París. El 1959 és catedràtic de Psiquiatria
i director de la Clínica Psiquiàtrica Universitària de Bel-Air a Ginebra, on estarà fins a la
jubilació el 1975. Després és professor del Collège de France, a París.  Deixeble de René
Diatkine, psicoanalitzat  amb Sacha Nacht, la seva activitat  respon en gran part a aquesta
orientació. La seva obra més important és en el camp de la psiquiatria infantil, essent un
dels especialistes més reconeguts a nivell mundial a la segona meitat del segle XX. La
seva obra escrita és molt extensa, destacant el «Manuel de Psychiatrie de l’enfant», París
Masson, 1980, traduït també a l’espanyol, amb  moltes edicions.  La Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona el va nomenar l’any 1973 Acadèmic d’honor.

33. Pedro Ara Sarriá (Saragossa, 29 de juny de 1898 - Buenos Aires, 16 de setembre de
1973), llicenciat en medicina el 1917 i doctor el 1919 amb la tesi «Contribución al estudio

de los injertos óseos». Es va especialitzar en tècniques de conservació anatòmica amb el
professor Ferdinand Hochstetter a Viena. L’any 1926 guanya, per oposició, la càtedra
d’anatomia de València,  però demana l’excedència i passa a la República Argentina,
instal·lant-se a la ciutat de Córdoba, on fou director de l’Institut d’Anatomia i on  creà un
Museu que porta el seu nom (Museo Anatómico Pedro Ara).  Va modificar la tècnica de
parafinització de Leo Fredericq, de 1876, i aconseguí peces importants. La més coneguda
és el «Cabeza de Viejo», els anys 1928-29.  L’any 1932 tornà a Espanya, nomenat per
concurs catedràtic de Cadis, i poc després, per oposició, catedràtic de Madrid. El 1934
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ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid, amb el discurs «Razón y alcurnia  de

la conservación artificial de la forma y de la fisiología humana». Per la guerra va tornar a
l’Argentina. El 1947 és agregat cultural de l’ambaixada espanyola a Buenos Aires.
L’embalsamament del cadàver d’Eva Peron, 1952-53, va donar difusió universal al seu
nom. La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona el nomenà acadèmic d’honor l’any
1973.  El mateix any havia reingressat a l a Reial Acadèmia de Madrid. Deixeble seu fou
Francisco Orts Llorca.

34. Antoni Cortés Lladó  (Gràcia, 5 d’octubre de 1887 - Sevilla, febrer de 1981). Llicenciat
en medicina a Barcelona el 1911, doctorat el 1912 amb la tesi «Fundamentos y resulta-

dos de los tratamientos médicos del cáncer». Ajudant de classes pràctiques a la càtedra
del Dr. Torres Casanovas al Clínic, de 1911 a 1916. Amplià estudis a París el 1917 i el
1919 guanya la càtedra de Cirurgia de Salamanca. El 1919 passa per trasllat a Sevilla, on
es va casar i s’hi quedà, desenvolupant una tasca quirúrgica important. Fou director de
l’Hospital Central de Sevilla, 1941-43, i vicerector de la universitat de Sevilla, 1955-57.
Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Sevilla, on ingressà amb el discurs «Valor

de las osteosíntesis cruentas en el tratamiento del mal de Pott» (1927). El 17 de novembre
de 1974 feu el discurs d’entrada com  Acadèmic d’Honor de la RAM de Barcelona, amb
el tema «Algunos problemas de la fisiopatología del tejido óseo. La llamada osteolisis

esencial». Fou president de l’Acadèmia de Sevilla durant divuit anys.

35. Juan José Barcia Goyanes. (Santiago de Compostela, 26 de desembre de 1901 -
València 13 de juliol de 2003). De nissaga important de metges, estudià a la facultat de
medicina de Santiago. Doctor el 1927 amb la tesi «Las variedades atávicas y las deten-

ciones en el desarrollo estudiadas en el maxilar superior de los locos». El mateix any va
guanyar per oposició la càtedra d’anatomia de Salamanca, passant a la de València el
1929. Va ser becat per la Junta d’Ampliació d’Estudis per a una estada a Alemanya. Es
va dedicar principalment a la neurologia, la neurocirurgia i la psiquiatria. Va ser un dels
promotors de l’estudi de l’EEG a Espanya. Autor de molts treballs, entre ells una monografia
sobre «Los tumores cerebrales» (Barcelona, Salvat, 1941). Són molt importants els seus
llibres sobre terminologia anatòmica, principalment la «Historia del lenguaje anatómico

(València, 1978-1990), en vuit volums. Potser la seva obra més important és la
«Onomatologia anatomica nova».  Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de València
el 1967, l’Acadèmia de Barcelona l’elegí acadèmic d’honor el 1974. Va fer un discurs
sobre «Los catalanismos en la fabrica de Vesalio».

36. Joan Oró Florensa. (Lleida, 26 d’octubre de 1923 - Barcelona, 2 de setembre de
2004).  De jove va treballar al forn de pa familiar a Lleida. Llicenciat en Ciències Químiques
per la universitat de Barcelona. El 1952 passa als Estats Units, on l’any 1956 es va
doctorar en Bioquímica a la facultat de medicina del Baylor University College de Houston
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(Texas). El 1955 ingressa a la Universitat de Houston, de la que fou catedràtic des del
1963, i on va crear el departament de ciències bioquímiques i biofísiques. Ha treballat
principalment en els problemes relatius a l’origen de les molècules orgàniques i de la
vida. Un dels seus treballs més importants fou l’obtenció d’adenina per síntesi, a finals
de l’any 1959, a partir de l’àcid cianhídric. Aquest treball li va donar una projecció inter-
nacional de primer ordre en aquell moment.

Relacionat amb la NASA va participar en tasques de recerca pel projecte Apol·lo, per a
l’anàlisi de material obtingut de la Lluna, i també en el projecte Viking, per estudiar la
composició de l’atmosfera del planeta Mart. L’any 1977  fou nomenat Acadèmic d’Honor
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El 1980 va retornar a Catalunya. Va
tenir una certa activitat política com a membre del Parlament de Catalunya, elegit en la
llista d’Esquerra Republicana. Algun temps més tard es reintegrà a la recerca als Estats
Units, en projectes d’exploració espaial i l’estudi de la vida possible fora de la Terra. El
juliol de 2004 li fou atorgada la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

37. Francisco Orts Llorca. (Tampico, Taumalipas, Mèxic,  1 de juny de 1905 - Madrid, 21
d’abril de 1993). Fill de pare mariner, d’origen valencià, el 1908 el van portar a viure a
Benidorm. Llicenciat en medicina per la Universitat de València el 1928, on es va formar
en cirurgia, amplià estudis a París, Viena i Munich. Catedràtic d’anatomia de la facultat
de medicina de Cadis (Universitat de Sevilla), quan la guerra va ser professor de la
Universitat de València. Repressaliat  per la guerra, durant alguns anys es guanyà la vida
fent de cirurgià. El 1954 fou nomenat catedràtic d’anatomia de la Universitat de Madrid,
essent-ho fins a la seva jubilació el 1975. Fou creador d’escola i entre els seus deixebles
cal esmentar el doctor Domingo Ruano, catedràtic de Barcelona. En la recerca aprofundí
en el camp de l’embriologia, en l’estudi de l’embriologia del cor, i  en diversos aspectes
de l’anatomia, en particular de l’ull. El 1975 és membre de l’Acadèmia Nacional de
Medicina (Madrid), amb el discurs «Los finos mecanismos de regulación en la morfogénesis

ocular».  L’any 1977 va ser elegit acadèmic d’honor de la RAM de Barcelona i el 1982
doctor HC per la Universitat de Barcelona. El 1990 fou membre de l’Acadèmia de Medi-
cina de Madrid. Autor d’un llibre de text: «Anatomía humana», en tres volums, 1944, que
ha tingut sis edicions, l’última el 1986.

***

Posteriorment s’ha nomenat més acadèmics, alguns dels quals ja han traspassat. Són:

* Miguel Herrera Figueroa, professor de dret argentí, rector de la universitat John Kennedy
de Buenos Aires, nomenat el 1978, per la proposta del doctor Joan Cuatrecasas, el qual
havia estat molts anys a Buenos Aires. Conjuntament es va nomenar el doctor Pedro R.

Jacint Corbella i Corbella



215Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 207-216, ISSN: 0213-0718

David, també jurista, aleshores secretari d’aquella Universitat i posteriorment membre
del Tribunal Penal Internacional de La Haia. Miguel Herrera morí el 1999.

* El 1981 va ser nomenat el mateix doctor Joan Cuatrecasas i Arumí, que havia estat
acadèmic numerari poc abans, amb motiu del seu retorn a Buenos Aires, on morí el
1990. Com s’ha dit en altre lloc, Cuatrecasas, antic professor de l’Autònoma, exiliat per
la guerra, tornà  en acabar la dictadura, però no s’adaptà i al cap de pocs anys va anar
altra vegada al seu segon país, l’Argentina.

* El 1983 es va nomenar acadèmic d’honor el professor Andor Szentivanyi, figura
important de la recerca farmacològica i immunològica. Potser els seus treballs més
coneguts estan en relació amb els trastorns  al·lèrgics i l’asma i el paper dels receptors
beta adrenèrgics.  D’origen hongarès, es va graduar a la facultat de medicina de Debrecen
l’any 1950. Va ser professor del departament de medicina de la Universitat South Flori-
da, a Tampa, essent degà de la facultat de medicina. Autor, entre altres obres, de «The

Immunologic Revolution: Facts and Witnesses», juntament amb Herman Friedman.  Morí
el 22 d’octubre de 2005.

* El 1984 es nomenà Pedro Laín Entralgo, (n. Urrea de Gaén, Terol, 15 de febrer de 1908
- Madrid, 5 de juny de  2001). Llicenciat en medicina per la Universitat de València, i
també en ciències (química). Deixeble de Joan Peset. Catedràtic d’Història de la Medici-
na de la Universitat de Madrid, creador d’escola. Laín va ser una figura important de la
intel·lectualitat espanyola, antic rector de la Universitat de Madrid de 1951 a 1956 i
director de la Real Academia Española. Va escriure i publicar molt, assaig, teatre, memòries
i sobretot, llibres d’història de la medicina. Va ser el director de l’obra «Historia universal

de la Medicina», 1998, editada per Salvat, en set volums, amb una gran quantitat de
col·laboradors, que és el text més extens d’història general de la medicina publicat en
espanyol. La RA de Medicina de Barcelona el va nomenar acadèmic d’honor l’any 1984.

* L’any 1985 es nomenà el doctor Georges Lantéri-Laura, (n. Tende, 10 de juliol de 1930 -
m. París, 3 d’agost de 2004). Doctor en medicina el 1960, l’any següent guanya el concurs
per a metges d’hospitals psiquiàtrics, treballant amb Georges Daumézon a l’Hôpital
Sainte-Anne de París. Fou cap de l’Hospital Stephansfeld, de Brumath (Bas-Rhin), i al
cap de poc, catedràtic de psicologia de la Universitat de Strasbourg. Va dedicar bastant
temps a l’estudi de la frenologia i fou autor d’una «Histoire de la phrénologie». Va analitzar
molts camps de la psiquiatria. Autor d’obra extensa, així el text «Les Hallucinations»,

traduït al castellà a Mèxic. L’Acadèmia de  Medicina de Barcelona l’elegí acadèmic
d’honor l’any 1985.
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*El mateix 1985 s’elegí al doctor Robert Merle d’Aubigné, figura important de la cirurgia
i traumatologia i ortopèdia a França. Nascut el 1900 a Neuilly-sur-Seine, morí l’any 1989.
Va néixer en el sí d’una família calvinista, el seu pare era pastor protestant. Amb familiars
a diversos països tingué una formació políglota. Graduat com a metge a París el 1928,
viatjà per Europa, fent una estada amb Lorenz Böhler a Viena i amb Vittorio Putti a
Bolonya. El 1936 fou cirurgià de l’Hôpital Vaugirard. Membre de la Resistència quan la
Segona Guerra Mundial.  Passà a l’Hôpital Cochin, on cap el 1950 va  organitzar una
unitat de cirurgia sèptica, aïllada, per evitar contaminacions. S’havia dedicat
principalment a l’estudi de la cirurgia òssia i articular, a la prevenció de les infeccions
postoperatòries, les complicacions  sèptiques de les pròtesis i les pseudoartrosis
infectades.  Porta el seu nom un Institut de Rehabilitació i de Reeducació funcional a
Valenton, prop de París.

* El 1998 va ser elegida Acadèmica d’Honor la doctora Maria Victoria de la Cruz, que morí
l’any següent.  Victoria de la Cruz (Sancti-Spiritus, Cuba, 1916 - m. 1999), ha estat una
de les personalitats més importants per l’estudi de l’embriologia del cor. El seu pare era
advocat i li va ajudar a tenir interès per la cultura, principalment literària. Es va graduar a
la facultat de medicina de L’Havana.   El 1945 va a Mèxic a treballar amb el doctor
Demetrio  Sodi Pallarés, que fou l’iniciador de l’escola mexicana d’ECG.   Un altre dels
seus mestres va ser el doctor Ignacio Chávez. El 1947 va fer estudis de biologia a l’Institut
Nacional Politècnic de Mèxic. El 1949-50 va fer una estada a Ann Arbor, Illinois, i també
a la Johns Hopkins University de Baltimore. A partir d’aleshores es va dedicar de forma
preferent, gairebé exclusiva, als treballs d’embriologia del cor, en els què va ser conside-
rada una de les primeres autoritats mundials. La seva contribució al coneixement de les
bases de la formació de les cardiopaties congènites ha estat fonamental. És autora de:
«Living morphogenesis of the heart» Boston, 1998; i autora principal de «Development of

the chick heart» (Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1972). L’any 1998 la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya la va escollir com a acadèmica d’Honor.
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UN CAPÍTOL EN LA POLÈMICA SOBRE LA MEDICINA LIBERAL.

ELS ESDEVENIMENTS DE 1966 EN LA SANITAT.

EL CAS GIRONELLA.

AUSÍN HERVELLA, Josep L.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: El procés d’instauració de l’assistència pública de la sanitat durant el franquisme
no es va ajustar al model liberal que majoritàriament els metges desitjaven. Cap el 1966
el règim volgué estendre l’assegurança a la major part de la població i els metges no van
dubtar en manifestar la seva oposició, en una important crisi política i social. L’escriptor
José Maria Gironella es posicionà en contra del col·lectiu mèdic criticant el seu mercantilisme.

Paraules clau: Assegurança  social i medicina liberal, José María Gironella, Ramon Sarró.

RESUMEN: El proceso de instauración de la asistencia pública de la sanidad durante el
franquismo no se ajustó al modelo liberal que mayoritariamente los médicos deseaban.
Hacia 1966 el régimen quería extender el seguro a la mayor parte de la población y los
médicos no dudaron en manifestar su oposición, en una importante crisis política y
social.  El escritor José Maria Gironella se posicionó contra el colectivo médico criticando
su mercantilismo.

Palabras clave: Seguridad  social i medicina liberal, José María Gironella, Ramon Sarró.

*

Cap a la meitat de la dècada dels seixanta va aparèixer una important crisi del col·lectiu
mèdic espanyol. En tot el món estava en franc retrocés el sistema tradicional de la
professió mèdica liberal i a Espanya el règim franquista havia triat un model d’assegurança
social de la malaltia amb metges assalariats que no s’ajustava al que la majoria dels
metges desitjaven. Quan als anys seixanta el govern pretén estendre l’assegurança a
nous col·lectius, esclata el conflicte.

Fem aquí un ràpid resum d’aquesta situació, amb algunes referències a la posició del
Col·legi Oficial de Metges de Girona, i l’anècdota de la incursió de l’escriptor José María
Gironella en la polèmica.



218 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 217-229, ISSN: 0213-0718

Josep L. Ausín Hervella

I. ANTECEDENTS

Quan al 1942 es legisla pel règim franquista la instauració de l’Assegurança Obligatòria
de la Malaltia1, el “Seguro Obligatorio de Enfermedades (SOE)”, no era possible una
oposició activa a la decisió. Els metges que estaven en contra només podien abstenir-se
de sol·licitar la seva adscripció. El moment no permetia cap altra oposició. Molts metges
estaven en contra, com sempre ho havien estat al llarg del segle, si l’assegurança es
constituïa de forma tal que els metges fossin assalariats del sistema. L’actuació bàsica
del Sindicat de Metges de Catalunya durant els anys vint i trenta havia estat aquesta
posició i la seva alternativa era que l’assegurança pública no fos més que una caixa que
pagués les despeses assistencials que lliurement fossin establertes entre metges i
pacients. Es tractava de garantir la total autonomia dels metges mantenint el model
liberal tradicional. L’experiència de l’assegurança establerta a Alemanya al 1883, havia
despertat tots els esquemes defensius, com també el que succeïa en tots els països
dins de les assegurances mercantils o fins i tot mutuals que eren gestionades al marge
de les administracions. Els metges no volien ser assalariats en l’assistència, perquè
suposava la proletarització de la professió i la pèrdua de la seva independència.

Es reivindicava l’autonomia tècnica, però també organitzativa i de gestió. Els metges no
volien respondre davant de ningú fora de la professió, llevat de casos incursos en el codi
penal.

El nomenat model català de Seguretat Social que s’havia consolidat com a proposta del
Sindicat de Metges dels anys vint i trenta se sustentava en aquest model. La resta
d’Espanya seguia en general la mateixa idea.

Als primers anys del SOE, es va començar amb els treballadors industrials i de serveis, i
excloïa grans sectors de la població, tota l’agricultura, els autònoms, els professionals i
els assalariats amb millors sous. Per altra banda permetia que col·laboressin amb el
sistema les asseguradores mutuals que volguessin, i inicialment ho van fer gairebé totes,
de tal manera que la ruptura no va ser dramàtica en els primers anys. Era allò de fer de
la necessitat virtut. Com que el SOE inicialment no tenia ni instal·lacions ni estructura
organitzativa, va acceptar la col·laboració de tots els que hi eren. I molts metges van
poder seguir actuant enquadrats en estructures d’entitats col·laboradores, especialment
a Catalunya, on eren més desenvolupades.

A partir dels primers anys de la implantació del SOE, progressivament van apareixent
veus contràries, en base als defectes que presentava, especialment de massificació.
Precisament eren metges vinculats al règim els que manifesten públicament les seves
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crítiques, possiblement perquè eren els únics que s’ho podien permetre. Per exemple, a
casa nostra, aviat metges franquistes com el catedràtic Vicenç Carulla Riera o el falangista
Josep Espriu Castelló2  es mostren en contra del model aplicat, encara que no de
l’existència de l’Assegurança Social.

Encara que el model implantat pel règim havia rebut el recolzament de Lord Beveridge, la
primera figura internacional en matèria de Seguretat Social, en la seva visita a Madrid el
març de 1946,  era evident però, que les crítiques internes no resultaven irrellevants i li
incomodaven, de tal manera que el Ministeri de Treball fins i tot arriba a fer una enquesta
entre beneficiaris per a conèixer les opinions sobre el funcionament del sistema.

II. LA CRISI DE LA MEDICINA LIBERAL. UN FENÒMEN MUNDIAL

El cas espanyol té les seves peculiaritats, però a tot el món desenvolupat, i especialment
a Europa, els sistemes d’assegurança social havien fet tremolar el model tradicional
d’exercici autònom de la medicina, i en tots els països sense excepció el col·lectiu veia
com les administracions reglaven, i fins i tot gestionaven directament espais cada vegada
més amples de la seva activitat. Els metges es referien a la seva funció com a
protagonistes principals, però els governs entenien que l’assistència sanitària era una
tema que anava molt més enllà dels metges. No només perquè els pressupostos havien
crescut de forma molt important, sinó perquè es tractava d’un instrument de política
social que no es podia supeditar als interessos d’un determinat col·lectiu, quan el
destinatari era la població general. En un sistema de Seguretat Social els sindicats eren
un dels vèrtex, i supeditaven moltes de les decisions polítiques, que sovint no coincidien
amb les demandes dels metges.

La dècada dels seixanta contempla l’últim moviment dels metges europeus de posicionar-
se a favor del model liberal. Anecdòticament, coincidint en el temps amb l’eclosió dels
enfrontaments, apareix a França al 1963 un llibre molt conegut: Le Grand Tournant de la
Médecine Libérale, d’Henri Hatzfeld, que a Espanya es tradueix i té una gran difusió3 .

Cal assenyalar que el llibre descriu la situació de conflicte a França, quan el sistema
d’aquest país incloïa l’elecció entre pràcticament tots els metges, tots, sense les
limitacions de l’espanyol, que només acceptava com a propis els metges que havia
admès el propi sistema. I els metges francesos no eren assalariats directes de
l’administració, ja que cobraven per acte. Gran diferència amb el sistema espanyol, en
que els metges sí que cobraven un sou fix, només vinculat al nombre de famílies a
atendre, però independent del nombre d’actuacions.

Un capítol en la polèmica sobre la medicina liberal. Els esdeveniments de 1966. El cas Gironella
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III. EL CAS ESPANYOL. ELS ESDEVENIMENTS DELS ANYS 60.

El règim de Franco, com tots els autoritaris, necessitava la legitimació d’alguns resultats
socials, però es trobava que el model del SOE perjudicava els metges que eren aliats
sociològics. Aquestes contradiccions expliquen alguna de les peculiaritats dels
esdeveniments.

El règim considerava l’obra de seguretat social un dels elements bàsics de legitimació i
per a la seva consolidació necessitava aprofundir-la mitjançant la incorporació de millores
qualitatives en les prestacions assistencials:

 a) en instal·lacions (per això incorpora una xarxa d’hospitals moderns, de
consultoris i d’especialitats).
 b) en prestacions, i per altra, l’extensió a nous sectors de la població.

La implantació dels sistemes de protecció social a Espanya ha estat un procés complex
i sovint poc integrat. El règim franquista va crear a les dues primeres èpoques multitud
d’organismes que es superposaven i estaven poc coordinats.

Aquestes mancances es volien superar per la Llei de Bases de la Seguretat Social de
1963 que pretenia un  model unitari i integrat, amb una única base financera de contribució,
gestió i participació pública en el finançament. Aquests criteris es van plasmar en la Llei
General de la Seguretat Social, de 21 d’abril de 1966, amb vigència de l’1 de gener de
1967.

El model triat pel règim era de gestió directa. A la llei fundacional ja es parlava del Pla
d’Instal·lacions Sanitàries, que es va desenvolupar per ordres de 19/02/1945 i 26/02/
47, que comprenia 67 residències amb un total de 16.000 llits, 62 ambulatoris grans i
144 més petits4 . I progressivament s’obren ambulatoris i el que aleshores eren
espectaculars hospitals amb el nom de residències, que a banda d’una estructura més
adequada que el comú dels centres hospitalaris existents, permetia al règim un exercici
de propaganda.

Aquesta progressiva consolidació tenia conseqüències sobre els metges: Dins del siste-
ma del SOE, eliminava el futur del sistema liberal, l’actuació en consultoris privats, o la
participació de les entitats col·laboradores, amb pèrdua d’autonomia.

La “Ley de Bases de Seguridad Social” de 19635 , estableix el pas més potent de
consolidació del sistema de protecció social des de la immediata postguerra. Per la
banda qualitativa, i pel que fa a l’assistència sanitària, elimina els límits anteriors a
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l’hospitalització quirúrgica6 , s’obre a l’hospitalització mèdica, els serveis d’urgència,
elimina el petitori d’especialitats farmacèutiques, incorpora les pròtesis, la lliure elecció
de metge de medicina general dins de la zona. L’antic sistema d’escales, se supera com
a procediment de provisió de personal sanitari i ara la meitat de les places es cobreixen
a través de concursos específics, el que permet l’accés a promocions de joves.

Però el que suposa el pas endavant quantitatiu més rellevant i que alerta els metges, es
l’extensió del sistema a nous col·lectius. L’article 5, inclou en el sistema de seguretat
social tots els treballadors per compte aliè, els autònoms, els del servei domèstic, els
estudiants  i els funcionaris. La major part d’aquests nous col·lectius s’inclouen a través
dels anomenats règims especials, i expressament els agraris i pescadors. Naturalment,
en tots els casos, la protecció inclou també els familiars dependents.

Aquest posicionament legal és una evident amenaça pel precari equilibri entre privat i
públic, entre actuació mèdica liberal o social, s’inclinava totalment cap el segon esque-
ma. Tot això era viscut com una amenaça molt forta pels metges.

La població sabia que la realitat assistencial dels centres del SOE era massificada però
també veia incrementats els drets assistencials. Observava perplexa com els metges
indicaven que el model SOE era inadequat i no sabia distingir quan la posició dels
metges era una defensa corporativa d’interessos econòmics, i quan era una defensa de
més qualitat. Naturalment els metges només deien que era aquesta darrera la raó de la
seva oposició. Per altra banda també era un exercici d’oposició al règim, evidentment
tangencial però no per això deixava de ser una crítica i una oposició pública a decisions
de la jerarquia. No era solament una queixa pública pel mal funcionament d’un consultori
o un metge concret, era una oposició a una llei bàsica del règim.

Esdevé un dels enfrontaments més directes i expressos d’un col·lectiu a les decisions
del règim franquista, en allò que s’ha anomenat el tardofranquisme.

Les actuacions del col·lectiu mèdic:

La mobilització dels metges, a través dels Col·legis, és immediata, i el President de la
Corporació, el catedràtic Alfonso de Lafuente Chaos, encapçala el moviment, seguit
gairebé unànimement per tots els col·legis provincials i totes les seccions especialment
del SOE, i de metges titulars. S’ha de dir que Lafuente i els principals mobilitzadors de
l’oposició eren gent molt vinculada als inicis del règim franquista, la qual cosa els permetia
per una banda proclamar l’adhesió incondicional, tal com es deia, i ser fins i tot
procuradors en Corts, i per altra oposar-se a continguts d’algunes lleis bàsiques.
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Els metges volien mantenir un sistema liberal amb diferents estructures. La seva proposta
era: per una banda que el SOE només atengués els assalariats de nivell econòmic més
baix, i que la gestió d’aquesta assistència la fessin els col·legis, a través d’un concert
entre l’Instituto Nacional de Previsión i la corporació. Els metges tindrien plena llibertat
d’organització de l’assistència i cobrarien per acte mèdic segons tarifes fixades pels
col·legis, i que el mateix es fes amb els règims especials. No volien ser els únics socialitzats
en un règim no socialista.

La Llei de Bases de 1963 necessitava desenvolupament. Resultava difícil oposar-se a
l’extensió de l’assegurança, i passats els moments de shock, i vist que el règim tolerava
manifestacions públiques corporatives en contra, l’estratègia dels col·legis es va
posicionar cap a exigir que els nous col·lectius de règims especials obtinguessin
l’assistència a través del model liberal: llibertat total d’elecció, de tal manera que tots
els metges del país automàticament podien actuar dins del sistema, i a més es facturaria
per acte mèdic amb tarifes fixades pel propi col·legi. Es tractaria d’establir un concert
entre l’Estat i la Corporació Mèdica, en la qual el primer seria el recaptador dels fons
necessaris pel sosteniment del sistema i el segon organitzaria l’assistència. Aquesta
proposta per als nous col·lectius a incorporar es complementava amb la petició que en
el règim general només estiguessin inclosos els treballadors assalariats d’ingressos
mínims, és a dir, els que resultessin exemptes de qualsevol tributació.

Una de les mesures de la corporació mèdica va ser la constitució, al 1965, de l’anomenada
Carta Mèdica Espanyola, que fixava la posició doctrinal del col·lectiu, la seva bíblia,
encara que fruit del moment, resultava evident que estava dirigida a establir la posició
del col·lectiu envers la Seguretat Social. Especificava que havien variat els valors que
regulaven la professió, que l’administració propugnava uns esquemes que no coincidien
amb els que considerava necessaris la professió, i que tot allò perjudicava econòmicament
els metges.

Els principis doctrinals que afectaven al sistema públic, eren:

1-La professió mèdica havia de conservar el caràcter liberal, que
considerava vinculat a la lliure elecció de metge, on el metge podria fixar
lliurement els seus honoraris.

2-El sistema de Seguretat Social no hauria de comprendre més que les
persones incapaces d’atenir-se a si mateixes. El règim general del SOE
només hauria d’atendre els pacients exemptes de contribució fiscal. En
els sistemes especials de Seguretat Social hi hauria d’haver pagament
per acte mèdic i lliure elecció  de metge.
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La tensió entre els col·legis i el règim culmina quan al maig de 1966 els representants
col·legials decideixen retirar-se de les sessions de l’INP. Aquesta decisió és anul·lada
per la Direcció General de Sanitat, però de fet sí que s’arriba a realitzar en molts col·legis,
entre altres en el de Girona.

S’ha de considerar que els procuradors a Corts de professió mèdica van estar alineats
amb la postura col·legial durant les votacions.

L’actuació del règim

L’actuació del règim va ser en general de manteniment de la posició inicial pel que fa a
l’esquema d’estructuració de l’assistència sanitària de la Seguretat Social, però amb
algunes concessions menors.

Després de la Llei de Bases de 28-12-63, les parts interessades en que no s’apliqués,
intenten que no surtin els textos articulats, mitjançant campanyes de premsa i el recurs
jurisdiccional. El termini pel desenvolupament s’ha per perllongar.

Successivament van sortint les normes que assentaven el model oficial:
El Decret 907 de 21-4-66, que aprova el Text Articulat de la Llei 193/1963.
Decret de dispensació d’Especialitats Farmacèutiques, de 23-12-66.
Decret d’Assistència Sanitària, de Prestacions i Ordenació de Serveis, de
16-11-67.
Sobre el Règim Especial Agrari: La Llei 38/1966, de 31-5-66; Decret 41/
1970; Decret 2123/1971, de 23-7-71; Decret 3772/1972, de 23-12-72.

Pel que fa a l’actuació mèdica més directa:
Estatut Jurídic del Personal Mèdic de la Seguretat Social, Decret 3160/1966.
Ordre del 26-1-67, que aprova el reglament de l’Organització Mèdica
Col·legial.

Ordre de 8-6-66 per la qual es constitueix la Comissió Especial Assessora
sobre Assistència Sanitària de la Seguretat Social.

Indirectament els afectaven les normes que eliminaven l’actuació de les empreses
col·laboradores, per conveni amb l’INP. Aquestes decisions per una banda demostraven
que el règim tenia clara la seva gestió directa, i per altra, molts metges temien el canvi, ja
que la relació amb els gestors de l’INP no havia de tenir la complicitat establerta en
ocasions amb les asseguradores mutuals.
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Les “Guerres Mèdiques”

La premsa va ser la palestra pública més explícita de l’enfrontament de les postures del
règim i dels metges. Òbviament la postura oficial era secundada per molts mitjans i es va
establir una polèmica al llarg de dos-tres anys en el que es va anomenar Guerres Mèdiques.
S’ha de considerar que el règim ja havia iniciat un cert gir i precisament al 1966 entra en
vigor la nova Llei de Premsa, l’anomenada Llei Fraga, que eliminava l’obligació de la
censura prèvia obligatòria.

IV. EL CAS GIRONELLA

L’escriptor José Maria Gironella (1917, Darnius-2003, Arenys de Mar) el 1966 era molt
conegut. S’havia alineat amb els vencedors de la guerra civil i les seves obres afavorien
les seves tesis, i ja havia publicat les seves obres més llegides7 .

En plena polèmica entre els col·legis de metges i l’administració publica8  un article
titulat “Estamos Indefensos”, al maig de 1966, en el qual exposava que, encara que la
majoria dels metges eren honrats, alguns es dedicaven només als temes que els
reportaven beneficis econòmics, oblidant la funció altament vocacional de la seva
professió. Esmentava concretament la pràctica de l’anomenada dicotomia, es a dir, el
repartiment d’honoraris entre metges a l’esquena del pacient. Aquest article, que en un
altre moment hauria estat pràcticament desapercebut, va ser rebutjat frontalment pels
metges, ja que donava munició als seus enemics, que podien argumentar que només els
interessava els diners.

Immediatament es van querellar contra Gironella els col·legis de Madrid i de Barcelona
per un delicte d’injúries. La querella es va quedar en un no res, perquè els col·legis no la
van ratificar, malgrat que l’escriptor no es retractà. I a la premsa van aparèixer diferents
postures enfrontades. Per exemple, a Barcelona, “La Vanguardia” es posicionava més a
prop dels metges i “El Noticiero Universal”, de Gironella.

Hi ha molts posicionaments públics en contra. Del president del Col·legi de Barcelona,
Trias de Bes9 ,  el president del comitè de deontologia Pere Mas Oliver10 , el doctor Adolfo
Ley Gràcia11 , etc. Però els que podem considerar més destacats són les d’Espriu i de
Sarró.

Josep Espriu Castelló, sota el pseudònim habitual de Cianófilo, tenia una secció fixa a la
revista “Destino”, que titulava El Consejo del Doctor. A començament de juny publica un
llarg article12  sobre les paraules de Gironella.  Espriu sovint utilitzava un estil agressiu, i
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en aquesta ocasió  és especialment mordaç contra el novel·lista, al qual acusa de mentir
como un bellaco. Manifesta que el 85% dels metges estan molt mal remunerats, i que en
el col·lectiu hi ha els abusos com en qualsevol altra professió. Hi ha rèplica. Gironella
respon en el següent número13 . Espriu torna al tema poc després14 .

Ramon Sarró Burbano,  catedràtic de psiquiatria, fa una de les seves incursions típiques
en el camp de la patobiografia. En dos articles consecutius15 ,16 psiquiatritza la posició de
Gironella, només amb la lectura de l’article de “Pueblo” i d’un treball de Gironella publicat
el 1958 titulat Los fantasmas de mi cerebro,  en el qual es refereix a un procés sofert
durant cinc anys.

Manifesta que Gironella te una certa obsessió patològica amb els metges, i afirma que
els metges són com la resta dels professionals. Assegura que Gironella està sota l’influx
de l’estat postmalencòlic fruit d’una psicosis. Gironella respon en “La Vanguardia” en
una carta oberta17 .

Nega haver estat mai pacient de Sarró, com aquest insinua. Que només l’havien tractat
Bartomeu Mestre i Ramon Vidal Teixidó. Rebutja l’afirmació de Sarró, que el desqualifica
per a opinar sobre els metges amb equanimitat. Gironella desqualifica a la vegada Sarró,
quan no ha considerat la realitat personal de Gironella, en parlar d’ell. Li demana l’ètica
inclosa en la definició de metge: home bo, pèrit en l’art de curar.

Sigui com sigui, la personalització que fa Sarró en la malaltia de Gironella, amb la
sensibilitat actual seria totalment improcedent. Ens recorda la desqualificació soferta
per Verdaguer quan s’enfronta a les diferents jerarquies. La diferència és que Verdaguer
es defensat pels psiquiatres barcelonins i Gironella és crucificat pel catedràtic de
psiquiatria.

En tota aquesta polèmica Gironella es defensa activament en articles i entrevistes.
Destaca una sèrie de quatre articles que publica en “El Noticiero Universal”18 .  Reitera
les seves afirmacions, amb l’ajut del testimoni de personalitats que mantenen la mateixa
tesi: molts metges han perdut qualsevol orientació de servei i només es mouen per
diners. Fa esment entre altres del metge Felip Soler Sabarís que havia escrit19 :

Para compensar la diferencia de honorarios médicos entre especialistas e
internistas se establece el acuerdo tácito en Barcelona y muchos lugares
de Cataluña, para que de forma voluntaria y en concepto de colaboración
se pague una cierta dicotomía al internista. Ello motiva una fuerte descon-
fianza del enfermo y da lugar a situaciones embarazosas en el ejercicio de
la profesión.
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...
La mas grave inmoralidad, sin embargo, es la percepción de una dicotomía
a través de varios Laboratorios químico farmacéuticos...bajo la forma de
conceder un tanto por ciento al facultativo que recetaba sus productos, a
mas de otras ventajas económicas.

En el fons, la posició de Gironella i dels col·legis de metges estaven molt a prop.  Els
metges pretenien tenir el privilegi d’organitzar l’assistència sanitària del país, quan només
eren una de les parts amb interessos. Consideraven la sanitat com el camp de la seva
propietat. I Gironella volia uns metges aliens a tot interès econòmic. Les dues postures
eren extremades en considerar els metges éssers especials.

Gironella en el fons volia un metge angelical, tan dedicat als malalts  com un apòstol
d’una religió benefactora. Vol metges gairebé màrtirs de la professió, i encara que
manifesta que molts ho són, es queixa que alguns s’aparten d’aquest model i només
volen guanyar diners. Aquest model de lliurament es poc compatible amb la proletarització
que els temps moderns conduïen als metges, i que aquests es ressistien. Per tant, en el
fons, els metges i Gironella estaven molt a prop en les bases del discurs. El que passava
era que Gironella es creia de veritat la vocació mística dels metges, i els col·legis només
volien l’autonomia més ampla en l’exercici.

El que perdia a Gironella es que el seu article inicial el titulava “Estamos indefensos”, el
que semblava que es referia al conjunt de la professió mèdica, quan realment només es
referia al metges corruptes.

V. EL COL·LEGI DE GIRONA EN AQUESTS ESDEVENIMENTS

L’actuació del Col·legi Oficial de Metges de Girona en aquesta època l’hem seguit a
través de la consulta del Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia de Gerona de
1965 a 1969 i les Actes dels anys 1965, 66 i 6720 .

Coincideix amb la presidència de Francesc López Alomà. La seva actuació i la del Col·legi
es pot considerar, dins dels esquemes generals del conjunt dels col·legis, en el sector
prudent. Es fa constar en les actes l’oposició a les mesures governamentals però mai
s’adopten mesures massa extremades. El que sí que s’arriba a considerar és a retirar els
representants a les juntes de l’INP provincial. Les relacions amb les jerarquies sanitàries
sembla que es desenvolupen dins dels nivells obligats de la cortesia.
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A les reunions a Madrid per a tractar els temes de les relacions amb el SOE hi van o el
president o el Dr. Vidal Farriol (de la secció de metges del SOE). També a vegades el
doctor Roca Masó, pels metges titulars, molt interessats en l’àmbit rural. Les actes
contenen comentaris d’oposició que el moment permetia.

Sobre la posició del Ministeri de Treball:

No ha satisfecho, suscitando comentarios de los reunidos, que se lamen-
tan de la forma en que se tratan problemas tan importantes y de la nula
efectividad de los acuerdos.21

Sobre el nou reglament col·legial imposat pel Ministeri de Governació:

...unánimemente lo consideran una sorpresa nada agradable, manifes-
tando su discrepancia.22

Sobre a l’Estatut Jurídic:

Es inadmisible el nuevo reglamento.23

En general la postura del Col·legi de Girona queda dins de les posicions de Lafuente
Chaos.

Pel que fa a la polèmica promoguda per Gironella, pràcticament no hi ha constància a les
actes ni al Butlletí.

En aquesta època el Seguro Obligatorio de Enfermedad està prou arrelat a l’àmbit urbà.
La província tenia 32.450 treballadors afiliats, més els seus familiars24 . El 1953 ja s’havia
inaugurat l’ambulatori de Girona i el 1956, la Residència25 .

VI. EL DEVENIR POSTERIOR ALS SEIXANTA. EL PARADÍS PERDUT DE LA MEDICINA
LIBERAL

El model SOE es va consolidar amb els esquemes que fixava l’administració. Els sistemes
posteriors, a través de l’Insalud, la Llei General de Sanitat de 1986, i fins i tot els
desenvolupaments autonòmics, no han anat pels camins que demanaven els metges a
la dècada dels seixanta. S’ha consolidat la crisi de la medicina liberal quan els metges
eren autònoms. El cost de l’assistència, els sistemes operants en organitzacions
complexes multidisciplinàries, la protocolització, etc, són elements que ara, cinquanta
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anys després, han constituït uns sistemes molt allunyats de l’autonomia que demanaven
els col·legis i de l’art místic angelical que volia Gironella.

El pols que als anys seixanta intenten els metges enfront el règim franquista era impossible
de guanyar, per les característiques del propi règim i perquè la demanda estava fora del
procés històric. En èpoques més democràtiques ja ni ho han intentant.

El model liberal ha quedat com el “paradís perdut” de la professió, un record mític, que
només manté alguns elements en la medicina privada que paga directament el pacient.
També en aquesta l’Administració intervé activament, exigint i controlant l’autorització
del centre, protocols d’actuació clínics i assistencials, assegurances de responsabilitat
civil, i fins i tot resultats dins de determinats nivells.
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Un capítol en la polèmica sobre la medicina liberal. Els esdeveniments de 1966. El cas Gironella
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EL DR. ÒSCAR TORRAS I BUXEDA (1890-1974)1

COSTA i MOLINARI, Josep Maria

RESUM: Dades sobre l’obra psiquiàtrica d’Òscar Torras i Buxeda (1890-1974), que va
ser durant bastants anys director de l’Institut Mental de la Santa Creu (manicomi de
Sant Andreu). Activitat a la Societat de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona, on fou
secretari de 1925 a 1932. La publicació «Psiquiatria. Revista de Medicina Mental», de la
que fou director (1922). Àmplia descripció del contingut de la revista. Treballs del doctor
Torras. Visió d’una psiquiatria antropològica.

Paraules clau: Oscar Torras Buxeda.  Psiquiatria Catalana. «Psiquiatria. Revista de Medicina Mental». Barcelona.

Manicomi de Sant Andreu. Societat de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona.

RESUMEN: Noticia de la  psiquiàtrica de Òscar Torras i Buxeda (1890-1974), que fue
durante bastantes años director del Instituto Mental de la Santa Creu (manicomio de
San André). Actividad en la Sociedad de Psiquiatria y Neurologia de Barcelona, de la que
fue  secretario de 1925 a 1932. La publicación «Psiquiatria. Revista de Medicina Men-
tal», de la que fue director (1922). Amplia descripción del contenido de la revista. Traba-
jos del doctor Torras. Visión de una psiquiatria antropológica.

Palabras clave: Oscar Torras Buxeda.  Psiquiatria Catalana. «Psiquiatria. Revista de Medicina Mental». Barcelona.

Manicomio de San Andrés. Sociedad de Psiquiatria y Neurologia de Barcelona.

*

ANYS D’APRENENTATGE

El Dr. Òscar Torras i Buixeda va néixer a Barcelona  el dia 19 de gener del 1890. Era el
cinquè d’una familia  de nou germans, fills del conegut excursionista Cesar August Torras
i Ferreri , president durant molts anys del Centre Excursionista de Catalunya3  i de Francesca
Buxeda i Pujol de Sabadell. Ell també fou un notable esportista que va arribar a jugar al
Reial Club de Futbol Espanyol, cosa que contrasta amb l’imatge que teniem d’ell els qui
el vam conèixer uns cinquanta anys després, ja de vell, que mantenia una postura una
mica rígida i poc expressiva. A l’Institut Mental de la Santa Creu corria una anècdota, no
sé si verídica, que explicava que una vegada un malalt se li va acostar i li va clavar una
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plantofada. Al preguntar-li per què ho havia fet el malalt va contestar que ho va fer per
veure si la seva cara era de veritat o era una carota de cartró.

Estudià el batxillerat a Barcelona obtenint el darrer curs (1906) unes notes discretes:
Notable en íísica i geologia i aprovat en quimica, mineralogia i botànica. Aquesta mateixa
tònica la trobem en les notes del seu expedient universitari. Va començar la carrera el
curs 1905. Les notes va ser discretes: un excel·lent en terapèutica i art de receptar,
quatre notables i la resta tot aprovats. Es va llicenciar l’any 1911, tambe amb un aprovat.4

Va treballar com a intern a l’Hospital de la Santa Creu amb el Prof. Àlvar Esquerdo, cap
del Servei de Cirurgia, durant tres anys i va obtenir el Diploma d’Alumne de mèrit.5

Torras fou un autodidacte i la seva vocació psiquiàtrica venia segurament de la conjunció
d’interessos mèdics amb els humanístics. Ell mateix fa la següent consideració: “Los

médicos con aficiones psiquiátricas, en nuestro país, fueron acudiendo tardiamente

desde la neurología, de la electroterapia y aun de la medicina general, guiados principal-

mente por sus actividades literarias y filosóficas6 ”.

EL MANICOMI DE LA SANTA CREU

Entrà a treballar al Manicomi de la Santa Creu l’any 1915, amb la categoria de metge resident,
amb un sou de 200 ptes i dret a habitació. Per això va presentar una carta de recomanació del
Dr. Martí i Julià en la que aquest afirma que “té especial predilecció pels estudis que integren

la ciència psiquiàtrica i una gran afició a a exercir-la essent molt intens el desig que el mou a

poder situar-se de tal faiçó que pugui dedicar la seva funció de metge a l’assoliment del que

és una necessitat del seu esperit”7 . En aquesta institució va desenvolupar gran part de la
seva activitat professional, de tal manera que la història del personatge és indestriable de la
de la institució. Fou nomenat metge resident del Manicomi un mes i mig escàs abans de la
mort del director Dr. Sivilla. Aquest darrer, vell, malalt i derrotat, el va rebre amb pessimisme:
“Sus palabras desalentadoras al darnos la entrada en los servicios en cuanto a la utilidad

médica en la curación de los recluidos, fueron para mi, que llegaba henchido del impulso

juvenil que busca con afán el estudio de las ideas renovadoras que puedan hacer evolucionar

una inmovilidad a todas luces inquietante, un golpe algo impensado, pero no obstante, un

verdadero acicate que incitaba más al trabajo”8

El panorama que l’esperava era francament esfereïdor. La institució que habia nascut
amb la finalitat de ser un model d’assistencia psiquiàtrica, havia quedat totalment
desfassada. La idea havia sorgit trenta anys abans de que es comencés la construcció i
els temps l’havien convertit en una baluerna poc adequada a les noves tendències
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assistencials. Però a més a més, havien caigut sobre ell el desinterès dels veritables
responsables del seu funcionament que eren els administradors, els senyors de la MIA
(Molt Il·lustre Administració) de l’ Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, controlada
pels canonges i per unes direccions mèdiques poc eficients, sense mitjans, ni veritable
interès pels malalts. La degradació del manicomi habia arribat a uns extrems intolera-
bles. Quedaven molt lluny aquells dies en què el fundador el Dr. Pi i Molist podía dir9 :

“No es palacio, aunque lo parezca: es el manicomio de la Santa Cruz”

A la mort del director el Dr. Torras es va quedar sol. En recordar-ho exclama: “Sentí una

aterradora soledad”.10   La MIA va encarregar al Dr. Xercavins que l’assessorés, cosa que
va fer durant mig any fins el nomenament del Dr. Joan Alzina i Melis, que amb això deixava
la direcció del Manicomi de Salt. Anys després el Dr. Xercavins seria nomenat director
l’any 1920, quan el Dr. Alzina va ser acomiadat.

Cal recordar que el càrrec de metge del manicomi duia annex el de director de l’Hospital
de Sant Llàtzer situat prop del manicomi i que, com el propi nom suggereix, estava
dedicat a l’hospitalització dels leprosos, la qual cosa defineix quin era el lamentable
estat d’organització de l’assistència del moment.

LA DEFICIENT ASSISTÈNCIA PSIQUIÀTRIA A COMENÇAMENTS DEL S. XX

En aquella època el concepte d’alienat tenia un caràcter gairebé exclusivament mèdico-
legal sense tenir en compte ni l’origen ni les possibilitats terapèutiques, la qual cosa
caracteritzava un tipus d’assistència custodial i repressiva que el segregava de la societat
a la qual amenaçava.

El manicomi tenia un carácter mèdic i caritatiu, un lloc on es fornís un refugi protector i
consolador i que servís de protector social, sentit caritatiu i asil comfortable, en benefici
de la classe humil pero recolzant el poder administratiu i judicial.

Era una època amb molt pocs recursos curatius, on es valoraba molt el caràcter
d’aïllament que representava la reclusió, la terapèutica moral, que es podria resumir
com el tractament humanitari del malalt, i l’organització d’activitats que puguessin tenir
algun efecte terapèutic com el treball o les distraccions i les activitats de lleure.

L’aïllament era l’únic recurs resolutiu  per als alienats. L’acció lenta i continuada del
mateix, separat de les influències exteriors en una atmosfera medical, l’ordre, la
reglamentació i la disciplina eren un sedant pels malalts i un reeducador de llur conducta.
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Quan el Dr. Torras va començar-hi a treballar no hi havia ni històries clíniques. L’assistència
médica consistia en calmar els malalts  i distribuir-los segons el grau d’excitació en
seccions més o menys segures.

El manicomi era un magatzem de malalts sense esperança. No obstant això Torras es va
proposar convertir l’alienat en un malalt susceptible de ser guarit mèdicament.

Tota aquesta situació venia reforçada per la Llei d’Hospitalització de Dements del 19 de
maig del 1885 segons la qual es regulaven els tràmits per a l’ingrés en centres psiquiàtrics,
per tal d’evitar les reclusions improcedents i els abusos contra la llibertat individal però,
com diu Torras, “no bastó para evitar el sentimiento de secuestro por parte de los

enfermos , y por lo tanto su irritabilidad, a la agitación, las violencias y las tendencias

suicidas reaccionales, asi como, en sentido contrario el defectuoso trato, los medios

coercitivos y extremados, la inacción y la insuficiencia del personal a su cuidado, medicos

y subalternos”...”se buscó en la reclusión y el aislamiento una protección social, pero

con ello no pudo alcanzarse el beneficio curativo de los enfermos. Por lo tanto continua-

ba la inactividad y la ineficiencia médica frente a los alienados”.

La renovació  i canvi d’orientació de la nova psiquiatria fou deguda a l’obra de Kraepelin
i l’assistència de l’alienat havia de transformar-se en tractament mèdic de la malaltia
psíquica, encara que els recursos trerapèutics fossin molt limitats: cura activa individual
i organització del treball.

La cura activa individual consistia en terapèutica farmacològica simptomàtica i la
clinoterapia, és a dir, la pràctica de la curació per l’allitament perllongat dels malalts i la
balneoterapia, o tractament pels banys, dutxes, etc.

A combatre aquestes insuficiències va dedicar la seva vida.

ELS ANTECESSORS DEL DR. TORRAS

A la mort del Dr. Sivilla la MIA va encarregar primerament al Dr. Xercavins que assessorés
al Dr. Torras durant aproximadament mig any fins que es va nomenar director al Dr. Alzina
Melis. Quan aquest va ser acomiadat el Dr. Xercavins va ser nomenat director en propietat.
El  Dr. Alzina i Melis, era metge i home de cultura distingit, director del manicomi de Salt.
Aquest es va proposar dignificar el manicomi i va presentar a la MIA un pla per renovar la
institució, demanant mitjans i augment de personal. Però els responsables no n’hi van
fer cap mena de cas i la situació s’anava agreujant.
La necessitat d’augmentar el personal era tan peremptòria que el propi Dr. Torras va

Josep Maria Costa Molinari
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manifestar la renúncia del seu sou per a poder pagar un nou metge, en aquest cas, el Dr.
Wifred Coroleu, gest de generositat que es veu poques vegades11 .
L’any 1919, junt amb el director Dr. Alzina i el “médico primero” Dr. Torras, hi figuren un
metge resident, el Dr. José M. Cuenca, i dos metges auxiliars, els Drs. Josep Raventós i
Joan Ventura.12

Considerem que són deguts a Torras la majoria de canvis i reformes dutes a terme sobre
tot durant el període de Xercavins. Aquest era un prestigiós neuròleg amb un especial
interès per l’electrologia, amb una destacada activitat pública  (Conseller i Tinent d’Alcalde
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona) amb amplis interessos, especialment a la
Clínica del Pilar i a l’escola per a deficients annexa, i que amb tota seguretat va deixar a
les mans de Torras l’organització del dia a dia de la institució.

L’INSTITUT MENTAL DE LA SANTA CREU

En 1919 va ser nomenat  metge auxiliar extern i posteriorment el 1930 metge auxiliar amb
categoria de subdirector.

Una de les primeres actuacions va ser aconseguir canviar el nom de Manicomi pel d’Institut
Mental de la Santa Creu i seguidamentva iniciar tímides reformes eliminant, per exemple
reixes, o parets innecessàries i obstacles que dificultaven la comunicació de les diverses
seccions, de tal manera que pugués facilitar un vida més lliure i activa dels malalts. Es
van iniciar les visites externes, els permisos de sortida i es reactivaren les activitats
intrahospitalàries de laborteràpia i d’esbarjo com representacions teatrals.

Es va aconseguir una certa revifalla de la institució, de tal manera que l’any 1924, quan
el va visitar Kraepelin, aquest va felicitar als professionals per la seva dedicació i per
l’extraordinari esforç que representava atendre a 600 malalts amb escassos mitjans,
lamentant que l’enorme contingent de material d’estudi no s’aprofités  al no haver-hi
una organització científica més d’acord amb l’època.

Fou nomenat Director de l’Institut l’any 1934, a la jubilació del Dr. Xercavins i es va
disposar a incrementar les millores de la institució. Es va proposar, entre altres, diversos
objectius, com ara incorporar la tasca de l’Institut a les noves tendències de la higiene
mental, dedicar-se a la formació del personal cuidador, a fomentar la col·laboració amb
l’assistència pública i comprometre’s en l’elevació del nivell cultural psiquiàtric de
l’especialitat.
Ara podria lliurement dur a terme els seus projectes. Les idees principals del Dr. Torras
poden esquematitzar-se, com fa ell mateix, en les següents13 :

El Dr. Òscar Torras i Buixeda



236 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 231-259, ISSN: 0213-0718

· L’alienat és un malalt i s’ha de tractar com a tal. S’ha passat el temps en que
l’alienat ha deixat de ser-ho per convertir-se en un autèntic malalt.
· Cal separar els malalts aguts dels crònics, que exigeixen un tracte diferenciat.
· Tot trastorn mental ha de ser tractat precoçment, car les actuacions mèdiques
són més eficaces com més aviat s’apliquen
· Cal afavorir l’ingrés dels malalts mentals quan ho requereixin, però s’han
d’evitar els ingressos innecessaris o perllongats excessivament, implicant la
família en la recuperació i integració del pacient
· És urgent elevar el nivell de cultura psiquiàtrica general tant del públic com
dels mateixos metges.
· Calia obrir dispensaris psiquiàtrics per a modificar el concepte central de
l’asil i va propugnar la creació d’un cos de Infermeres visitadores a l’estil de les
que hi havia a Nordamèrica.
· Cal establir la formació d’un cos oficial d’alienistes capacitats per a que es
facin càrrec del tractament mèdic dels malalts que fins ara han estat
abandonats en mans de personal sovint religiós però sense cap formació.

El Dr. Xercavins dirigia una institució situada en el recinte de la Casa de Salut de Ntra.
Sra. del Pilar anomenada Clínica per a psiconeuròsics, institució intermedia entre el
domicili i el manicomi. Aquesta idea es va proposar a la MIA i així es podrien ampliar les
ofertes assistencials amb la creació de noves instal·lacions: les anomenades Institucions
psicoterapèutiques de la Santa Creu que consistien en  dues institucions per a pacients
que necessitant assistència hospitalària no es beneficiarien d’un ingrés en un manicomi.
Eren La Granja de la Santa Creu per a dones situat a mig quilòmetre del centre i el Pârc
de la Santa Creu per a homes, al Tibidabo. Aquestes dues institucions atenien a neuro-
sis, neuro-psicosis, morfinòmans, i altres psico-toxèmies, disharmònics, etc, etc. Per aixó
es van habilitar dues edificacions propietat de l’Hospital de Sant Pau, per aquells casos
que sense necessitat o conveniència d’estar recluïdes al manicomi puguessin benefi-
ciar-se d’un règim de residència lluny del seu domicili habitual. Aquestes institucions es
presentaven com una realització d’un pla integral d’assistència en el qual s’anirien
integrant diversos elements:

Una Clínica d’Observació per a neuròpates i psicòpates en estudi per a llur posterior
destinació, és a dir, alienats mentre es tramiti llur tràmit d’expedient. Aquesta institució
estava en projecte i en projecte va quedar.

El propi Institut Mental de la Santa Creu per a alienats d’ambdós sexes

Una Escola Ortofrènica per a nens i joves deficients o alienats, també en projecte.

Josep Maria Costa Molinari
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Hom manifesta que s’haurien de destinar a altres establiments els malalts epilèptics no-
vesànics, els estats demencials crònics, els amorals i els delinqüents.

També es va preocupar per modificar la situació de l’Institut i, d’acord amb el Dr. Xercavins
va presentar un Proyecto de  Reorganización de la Asistencia Psiquiátrica en el Instituto

Mental de la Santa Cruz14  en el que exposa les dificultats de la institució i proposa les
reformes que s’hi ha de fer com per exemple la creació d’una secció d’observació i
vigilància dels malalts que acaben d’ingressar, una organització terapèutica del treball i
la creació d’una escola d’infermers per dur a terme una formació adequada del personal
assistencial. Sol·licita també que es crei un laboratori per anàlisis clíniques i una sala
d’autòpsies i l’habilitació dels horts que hi ha a la part davantera de l’edifici per a que
puguin ser utilitzats pels malalts.

Més endavant obria a l’Hospital de Sant Pau un dispensari per a malalts ambulatoris on
a més a més, amb la col·laboració del Dr. Lluís Folch i Camarasa s’hi exercia la Psiquiatria
Infantil, on es puguessin atendre tots aquells casos que, necessitats d’una assistència
psiquiàtrica, no requerien hospitalització, o que es poguessin seguir un cop donats
d’alta. Aixa creà el Dispensari el 1941 que denominà Servei de Profilaxi Mental. Allí va
encarregar al Dr. Lluís Folch i Camarasa una secció de Psiquiatría Infantil.

ALTRES ACTIVITATS ASSISTENCIALS

La seva tasca assistencial es va obrir al mercat privat i va  fundar la Clínica psiquiàtrica
Torre Blanca a Pedralbes que va funcionar fins aproximadament l’any 1970, per a pacients
adults i fou consultor de la Clínica Psicològica de la Infància de Barcelona, per a nens
amb endarreriment mental i patología psiquiàtrica.

També, als inicis de la seva carrera, en la seva activitat privada va dedicar-se amb interès
a l’electroteràpia, seguin el model del Dr. Xercavins.

ACTIVITAT ACADÈMICA

El Dr. Torras va tenir també una destacada activitat acadèmica.

L’any 1925 va ser nomenat secretari de la Societat de Psiquiatría i Neurologia de Barce-
lona (la primera societat fundada en 1911 per Galceran), càrrec que va ocupar fins l’any
1932.

El Dr. Òscar Torras i Buixeda
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El 9 de gener de 1933 inaugura la Societat de Psiquiatria i Neurología amb una conferència
titulada “La convivencia social de los enfermos psíquicos” que va publicar als Anales del
Hospital de San Pablo.

Va ser-ne nomenat president l’any 1935 i com a tal, fou Director de la Revista Catalana
de Psiquiatria i Neurologia portaveu de la societat. Aquesta va tenir una vida efímera a
causa de la guerra. Es tracta d’una revista de més de cent pàgines en la què hi trobem
una sèrie de seccions: Treballs originals, Actes de la Societat, Bibliografia, Revista de
Revistes, Assistència Social i Vària. En la Primera hi van publicar : J. J.Alier i Gómez, R.
Vidal i Teixidor, M.l Espada, A. Vila Coro, J R. Pérez Lias, J. Simarro, M. Corachán García,
M. Corachán Llort, A. Subirana, A. Azoy, A. Martí Granell, F. Duran ]ordà, i Bernat Castany.

La secció sobre la Societat té un notable interès car s’hi reflecteix l’activitat acadèmica
que equival a la vida psiquiàtrica del moment immediat a la guerra.

En la secció bibliogràfica es fa una ressenya de llibres interessants entre els què hi figura
“La constitució del organisme” de Kurt Goldstein i “Lo vivo y lo muerto del psicoanálisis”
de López Ibor.

En la secció d’Assistència social s’hi publica el nou Reglament de l’Institut Psiquiàtric
per a Dones de Vilaboi (gener 1936), i una memòria de les activitats de “La Sageta”,
Clínica d’Observació psicològica per a la infància dels Drs. Mira, Strauss i Jeroni de
Moragas.

I finalment, el darrer escrit és la nota necrològica de Pavlov.

Els dies 29 i 30 de desembre del 1924 Torras va participar de manera molt activa en la
Primera Reunió de Neuropsiquiatres Espanyols, on va actuar com a secretari. Malgrat
tot, a l’hora de determinar la junta directiva, Torras va ser marginat i eclipsat pel
protagonisme de Mira i Rodriguez Arias.15

Va intervenir en la preparació de la Liga Española de Higiene Mental i va presentar una
comunicació al congrés de Burgos que amb la col·laboració dels Drs. Gimeno Riera i
Escalas Real que duia el títol de “Creación de un cuerpo de alienistas”.

No obstant això el seu interès per l’Asociación no va decaure i  va publicar als Anales del

Hospital de la Santa Cruz informació sobre les activitats i reunions de la societat. Podem
consultar els articles corresponents, publicats als mencionats Anales. Són els següents:

Josep Maria Costa Molinari
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· II Reunión Anual de la Asociación Española de Neuro-Psiquiatras. 1927 (6):

324-325.

· Constitución de la Liga Española de Higiene Mental 1927 (6), 325-326.

· La III Reunión de la Asociación Española de Neuro-Psiquiatras y la II Asamblea

de la Liga Española de Higiene Mental. 1928 (II):356.

· IV Reunión Anual de la Asociación Española de Neuropsiquiatras y III Reunión

de la Liga Española de Higiene Mental. 1930  (21), 214-215 i (24) 380-381.

· V Reunión Anual de la Asociación Española de Neuro-Psiquiatras. Asamblea

de la Liga Española de Higiene Mental 1930 (24) 380-382.

Fou nomenat tresorer de l’esmentada Associación en la tercera reunió que va tenir lloc
a Bilbao l’any 1928.

En col·laboració amb el subdirector del Manicomi de Sant Boi, va redactar una ponència
sobre el tema de la formació del personal.

Al juny del 1932 va participar en la I Setmana d’Higiene Mental que va tenir lloc a Barce-
lona i hi presentà dues comunicacions, una dedicada al “Concepto moderno de la Locu-

ra” i una altra sobre la “Cooperación del Médico General a la obra de Higiene Mental”.

Formà part del consell de la Revista de Medicina Legal Criminología y Psiquiatria Forense.

PSIQUIATRIA, REVISTA DE MEDICINA MENTAL

Probablement un dels encerts més reeixits va ser l’edició d’una revista psiquiàtrica. El
mes de maig de 1922 va sortir el primer número de PSIQUIATRIA, Revista de Medicina
Mental, dirigida pel Dr. Òscar Torras ajudat pel secretari Dr. Lluís Valero, metges de
clínica.

Es presentava com a publicació de les Institucions psicoteràpiques de la Santa Creu.

La revista tenia una periodicitat trimestral i cada número tenia unes 30 pàgines. S’imprimia
a l’impremta del propi Institut Mental.

Els objectius de la revista, expressament detallats en l’editorial de primer número eren
els de contribuir a la divulgació de la psiquiatria, especialitat mèdica que, per culpa del
desinterès públic i acadèmic, es considerava com una ciència poc útil i amb escassos
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recursos curatius. Contra aquesta marginació la nova revista pretenia lluitar i recuperar
la seva imatge. Es considerava injust que estés abandonada per l’ensenyança oficial i
vindicava la seva alta qualitat científica i social i exhortava als psiquiatres a que sortissin
de llur retraïment i tancament en la seva esfera d’acció. Es proposava divulgar la situació
real de l’especialitat donant a conèixer la seva  àmplia evolució i fer conèixer els avenços
experimentats. També volia convertir-se en vehicle de comunicació amb els col·legues
de les altres especialitats, interessats i els que treballen en altres àrees científiques.

Per tot això la revista estaria composta per diverses seccions, que no havien de ser fixes,
entre les que hi figurarien:
 

Treballs originals, de doctrina i temes científics, que van ser dos o tres en cada
número.

Documents clínics, a càrrec dels ajudants.

Documents mèdico legals, a càrrec de forenses interessats en psiquiatria
entre els que va destacar el Dr. Ferran Bravo.

Reunions i Congressos, que es feia ressò dels esdeveniments científics i es
van publicar moltes de les activitats de la Societat de Psiquiatria i Neurologia,
sobretot quan al 1925 el Dr. Torras fou elegit secretari de la mateixa.

Revista Psiquiàtrica, que resumia tres o quatre treballs considerats d’interès
publicats en revistes estrangeres.

Assumptes professionals

Notícies

Se’n van publicar quinze números dels quals en farem una breu ressenya senyalant els
aspectes que considerem més significatius.

Al primer número, que com hem dit va sortir el maig de 1922, hi figura una Salutació on es
presenta la revista i els seus objectius que ja hem esmentat.

Podem destacar en la secció de Treballs originals els del propi Dr. Torras. Uns ténen un
contingut clínic com per exemple:
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· Las psicosis postoperatorias. Psiquiatria, 1.1.8.
· Psicosis histérica antigua curada por aislamiento. 1.1.21.
· Las dificultades diagnósticas en patología mental. Sobre un caso de

demencia precoz catatónica. 3.1.20-26.
· La curabilitat de les malalties mentals 5.2-3.1-7.

En altres exposa les seves idees sobre l’organització de l’assistència psiquiàtrica com:

· Las modernas orientaciones de la asistencia de los enfermos mentales.

2.1.21-27
· Los servicios libres psiquiátricos. 2.2.20-29.

· Los dispensarios psiquiátricos y los servicios sociales de asistencia. 3.1.22-29.
· El manicomio como agente terapéutico. 3.3.1-11.
· I finalment un  comentari sobre L’ensenyança de la psiquiatria i la neurologia

a Espanya, on comenta un treball del Dr. Lafora a El Siglo Médico. 4.1.21-23.

Uns altres articles originals anaven a càrrec del Dr. Xercavins en forma de aproximació
teòrica a la Psiquiatria i que es titularien “Divulgación de conocimientos de Psiquiatría”
que es van publicar en forma de petits capítols. Amb aquesta col·laboració el director de
l’Institut iniciava la publicació d’un autèntic manual de Psiquiatria que s’aniria lliurant
com en fascicles. La breu durada de la publicació va permetre que només se’n lliuressin
cinc capítols. Considera que molts metges no tenen coneixement dels avenços de
l’especialitat. Això no passaria si hi haguessin càtedres de psiquiatría i en el seu defecte
pretén contribuir a la formació dels interessats. Proposa dividir el seu treball en tres
seccions: la primera, o psiquiatria pròpiament dita, on es descriuran els diferents tipus
nosològics; la segona o psiquatria etiològica, on es posaran en relació els quadres
sindròmics amb les causes que els produeixen i la darrera on es tractaran els quadres
psiconeuròsics, fronterers  amb la bogeria. Només va poder desenvolupar la primera
secció, és a dir les diverses classes de trastorns: paranoies, paratímies, demències
originàries o primàries i les disgenèsies o trastons constitucionals, ab ovo.

Són de destacar, a més a més, els treballs del Dr. Tomàs Busquet sobre l’organització de
l’assistència psiquiàtrica per part de la Mancomunitat de Catalunya:

· Análisis del proyecto de organización de los servicios para psicópatas de la

Mancomunidad de Cataluña. La Clínica de Psiquiatría. 3.1.1-19.
· Estadísticas referentes a los alienados de España. Necesidad científico-

social de las mismas. 4.3-4. 1-6.
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· Organitzación técnica de los servicios provinciales de dementes.  5.1.1-20.
· Valor y aspecto social de los estudios psiquiàtricos. 4.1.1-10.

Hi trobem també articles del Prof. Saforcada:

· La custodia de los locos delincuentes. 3.2-3.1-13.
· Anàlisis del proyecto de reorganización del servicio de dementes de la

Mancomunidad de Cataluña por el Dr. Tomás Busquet.16

· La Psiquiatría y la legislación penal vigente. I i II. 5.1.23-31.

També hi trobem algun article del Dr. Mira:
· La bipolaridad emocional.  1.4.7-15.
· Sobre el valor del psico-diagnóstico de Rorschach.  4.2.9-11.

Cal mencionar una col·laboració del Dr. Fernando Bravo Moreno, en tres números
consecutius, del discurs pronunciat  en la sessió inaugural de la Societat de Psiquiatria
i Neurologia, amb el títol de “Síntomas de Patología Mental que se hallan en las obras

literarias de D. Benito Perez Galdós”, 2.1.1-15; 2.2.16-19; 3.1.1-21.

Al començament de la revista la redacció anava a càrrec del Dr. Torras i del seu
col·laborador Dr. Lluís Valero i Muñoz. Aquesta va ser breu car aquest va morir al poc
d’iniciar-se la revista. 2.1.32.

Al segon número, corresponent al setembre del 1922, ja hi figuren una bona sèrie de
col·laboradors:

Fernando Bravo, metge forense. Tomàs Busquet inspector facultatiu del servei de dements
a càrrec de la Mancomunitat de Catalunya. Wifred Coroleu, metge forense; Francesc
Daltabull; Maximino Luanco, forense; Constantino Martínez, president de la Societat de
Psiquiatria i Neurologia, Emili Mira, de l’Institut d’Orientació Professional, Ot Moles director
de Nueva Belén; Juan Peris; Pere Ribas i Pujol, cap facultatiu del Servei d’Alienats de
l’Asil del Parc. Manuel Saforcada, professor numerari de  medicina legal de la Facultat
de Medicina de Barcelona; Manuel Soca, metge resident de l’IMSC; M. Soler Martin,
metge del Manicomi de Sant Boi; Salvador Vives, director del Manicomi de Salt; F.
Xercavins Rius, director de l’IMSC; F. Xercavins Romeu, director de la secció de malalties
nervioses de la Clínica de Ntra Sra. del Pilar de Barcelona.

En aquest número hi ha un article del Dr. Lluís Valero titulat “Els nostres mestres”,
dedicat a l’Esbós biogràfic del Dr. Pi i Molist.17
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La revista es feu ressò del centenari de la tesi de Bayle.18

També es fa referència a la visita que des de fa uns anys el Prof. Saforcada catedràtic de
medicina legal i toxicologia que imparteix un curs de psiquiatria, complementa aquesta
ensenyança a unes sessions de visita a diverses institucions psiquiàtriques. Durant dos
dies els alumnes van fer unes visites col·lectives a l’Institut i la Granja, on foren rebuts
pels Drs. Xercavins i Torras.

També s’anuncia la inauguració del Laboratori de Psicologia Experimental de la
Mancomunitat de Catalunya dirigit per Georges Dwelshauvers19 .

En la seció Notas Profesionales es fa eco d’una important Reial Ordre del 28 de juliol del
1925,  per la qual es designa una comissió que haurà de proposar,“los medios más

eficaces para organizar con sentido moderno y científico la asistencia a los alienados y

la enseñanza de la Psiquiatría, y para reformar, en el mismo sentido, la vigente legislación

sobre enfermos de la mente”.20

En la secció Notes Psiquiàtriques, es fa referència extensa de l’estada realitzada a
Barcelona per el Prof. Kraepelin, invitat per la Societat de Psiquiatria i Neurologia. Durant
la seva estança a la ciutat Comtal va visitar la Facultat de Medicina i diverses institucions
com l’Institut Mental de la Santa Creu i els  manicomis de  Nueva Belén, l’Institut Frenopàtic
de les Corts i Sant Boi.  Va lamentar la manca de càtedra en les universitats. No va fer
comentaris sobre les dues pessetes que paguen les corporacions per malalt i dia  i va
comentar que a la seva clínica li donaven 50 marcs/or i va manifestar que comprenia
l’estat d’ànim i la laboriositat dels psiquiatres del país. En comentar la seva impressió
sobre l’IMSC va comparar-lo amb alguns establiments alemanys, va admirar l’esforç de
voluntat i de sacrifici del personal facultatiu, i d’assistència per atendre tan gran nombre
de malalts amb els escassos mitjans de que disposaven, lamentant-se de que no s’utilitzés
el material d’estudi  que es perd per l’excés de treball a que està sotmès el personal
facultatiu. Va quedar molt gratament impressionat, sobretot per l’absència de mitjans
de contenció. Va explicar els bons resultats dels banys permanents.

En un altre número es continua comentant la visita de Kraepelin. El 30 de desembre va
impartir una conferència sobre l’etiologia de la paràlisi general progressiva. A continuació
va establir-se un col·loqui amb els assistents en el que va tractar  sobre l’organització de
l’especialitat psiquiátrica a Alemanya i dels congressos que solen celebrar-se cada any
on s’hi reuneixen de 600 a 800 metges i reunions parcials a diferents llocs, entre 15 i 20.
Hi ha una comissió integrada per un director de un nosocomi oficial, un ajudant i un
clínic, elegits per escrutini, que informa al Ministeri de Sanitat. En els establiments sol
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haver-hi un director, dos vicedirectors i  5 o 6 metges per cada mil  malalts. El director
resideix al mateix hospital. Se substitueixen els mitjans coercitius per banys i una vigilància
contínua, havent-se suprimit les habitacions d’aïllament. S’utilitza la hioscina per calmar
els agitats. L’ensenyament de la psiquiatria es obligatori desde fa 20 anys. A la seva
clínica hi ha uns 150 alumnes que reben dues lliçons de dues hores cada setmana
seguint el seu llibre  Introducció a la clinica psiquiàtrica, i duren uns quatre mesos.
L’ensenyança de la psicologia no es preceptiva abans de la de psiquiatria, una lliçó
optativa de psicologia d’una hora cada setmana pels que vulguin dedicar-se a la
psiquiatria. Per a ser professor de psicologia, cal ser doctor en filosofia però hi ha casos
com el del professor Wundt, que sense ser doctor en filosofia va ser nomenat doctor
honorífic per a poder atorgar-li el de professor de psicologia.

Una bona  part de la revista està dedicada a la vida acadèmica en la secció de Reuniones

y Sociedades i, en especial, a la Societat Catalana de Psiquiatria i de Neurologia.

En el número corresponent a desembre del 192421 , hi ha una àmplia referència a la
Reunió General de Neuropsiquiatres Espanyols. Per invitació del Dr. Belarmino Rodríguez
Arias, delegat del comitè organitzador del primer Congrés Internacional de Higiene Mental,
i d’E. Mira,  els dies 29 i 30 de desembre al Col·legi de Metges de Barcelona.  Per tal de
fundar una Asociación Española de Neurólogos y Alienistas i preparar la creació d’una
Liga Española de Higiene Mental i organitzar el treball col·lectiu que es pugui presentar
al Congrés de Washington (1926).

Sota la presidència del Dr. Saforcada i actuant de secretari el Dr. Torras es proposa una
reunió a Burgos per tractar de projecte de creació d’una Liga Española de Higiene Mental,
dels Drs. Rodriguez Arias i Mira i Sacristan, i per l’organització dels treballs col·lectius
que puguin presentar-se al congrés de Washington 1926,

En una altra sesió es presenta una comunicació del Dr. Sacristán que proposa adoptar
la classificació de Kraepelin de 1920 d’ús obligatori, que s’aprova, i una altra sobre la
reforma de l’assistència dels alienats,

Busquets i Escalas presenten unes conclusions, que van aprovar-se,  dirigides als poders
públics sobre la Revisió de la legislació relativa als alienats, nomenant una comissió
composta per alienistes i jurisconsults.

I sobre com reorganitzar l’assistència dels alienats sobre bases científiques i que els
serveis anomenats de “dements” no presentin el lamentable estat actual i que en comptes
de ser cases de curació o simples dipòsits carcelaris d’alienats com són ara, siguin
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veritables cases de curació, dotades de tots els elements terapèutics necessaris. Noteu
la sintonia del pensament del Dr. Torras amb aquestes consideracions, així com en la
necessitat de formar un cos d’alienistes amb reglament propi al que s’ingressaria
mitjançant oposició i que s’hauria d’ocupar de les intervencions relatives a l’apreciació
de la responsabilitat civil i criminal. També s’insisteix en que el cos d’alienistes tingui les
seves places fixes en els manicomis públics i privats, tenint en compte llur situació
actual; que s’organitzi degudament l’ensenyança de la psiquiatria en totes les universitats
espanyoles i que l’Institut Geogràfic i Cadastral adopti la classificació de Kraepelin.

Es fa constar que s’encarreguen diverses ponències que s’havien de dur a Burgos:

· Saforcada, Peris i Busquet s’encarregaran de la ponència sobre la necessitat
urgent d’una revisió total de la legislació relativa als alienats.
· Sacristán, Marín, López Albo, Fuster  i Morales s’encarregaran del “Plan

moderno de asistencia a los alienados”.
· Gimeno Riera, Escalas i Torras, tractaran de la creació d’un cos oficial
d’alienistes.
· Saforcada, Mira i Rodríguez Arias dirigiran la ponència sobre l’ensenyança de
la psiquiatria i la neurologia.

És en aquesta època en la què el Dr. Torras fou nomenat secretari (1925-1932) 22  . La
junta era la següent:

President: Manuel Saforcada
Vicepresident: Salvador Vives
Secretari: Òscar Torras
Vicesecretari: Joan Peris
Tresor: Pere Ribas
Vocal comptador: Tomas Busquet
Vocal arxiver: Joaquim Fuster

El número corresponent al setembre del 1926, Any V núm. I, és el darrer de la revista.
L’Hospital de la Santa Creu inicia la publicació dels Annals de l’Hospital de la Santa Creu

i de Sant Pau, i les institucions psiquiàtriques i llur revista s’uneixen a aquesta iniciativa
i passen a integrar la seva publicació a la nova revista, on desitjen que els lectors la
segueixin.
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LA GUERRA CIVIL

El Dr. Torras va haver de patir la Guerra Civil sense haver de deixar la institució. Tanmateix,
els desastres de la guerra havíen colpit l’Institut. Al febrer del 1939 informa que la
població acollida a l’Institut de ser 335 homes que hi havia en començar la guerra,
només en quedaven 220 i de les 440 dones n’hi havia 320, a causa de l’increment de
mortalitat per carències alimentàrie; i la majoria dels restants estaven en avançades
fases de desnutrició i depauperament. Per altra banda havien desaparegut els ingressos
econòmics provinents dels pensionistes, amb la qual cosa la situació financera estava
molt malmesa. La col·lectivització havia posat el govern de l’Institut en mans incapaces,
amb constants discòrdies i disminució del personal que havia estat cridat a files. Manca
d’higiene i neteja. L’abandonament de les ordes religioses va deixar la institució en una
mena de desastre. No hi havia material sanitari, va escassejar el menjar, va desaparèixer
el sentit d’ordre i disciplina, car el personal no admetia altra autoritat que la política.

El Dr. Torras va resistir l’embat de la guerra i va adequar-se als dictats del franquisme. Ell
era un home pacífic, bondadós, i es va plegar a les exigències de la rigorosa postguerra,
per por i per resignada submissió a la MIA. Va emetre un informe a la superioritat en què
denunciava l’estat de desorganització  durant el període bèl·lic i proposava mesures per
a retornar a la normalitat.

Segurament no va poder resistir les pressions dels psiquiatres que es van aprofitar de la
situació i el trobem en la vergonyosa situació de signar la carta al P. Agostino Gemelli i al
Prof. Pozo, de la Societat Internacional de Psicologia en què es denunciava al Dr. Mira i
on se l’acusava d’haver inspirat les tortures de les txeques republicanes 23. Sens dubte
tan ell com altres dels companys signants de l’ominosa denúncia ho devien fer per la por
i l’amenaça de repressàlies. Uns dels que sembla era partidari de la carta fou el Dr.
Sarró i un dels més significats en la immediata postguerra com a persona activament del
règim fou l’antic director de l’Institut Mental, el Dr. Alzina Mèlis, destacat feixista, casat
amb una aristòcrata italiana, que duia les ensenyes del fascio italià i que fou un dels
encarregats de la depuració dels companys. Junt amb la repulsa que aquesta conducta
pot inspirar-nos, cal tenir en compte el clima de terror sota el qual es vivia i que una
actitud tèbia o mínimament poc participativa podia costar fins i tot la vida. Això, junt amb
enveges professionals o actituds contràries al Dr. Mira, que era una persona capaç
d’inspirar grans adhesions en el camp personal per la seva enorme vàlua professional,
però que també podia, contràriament, desvetllar hostilitats pel seu tarannà dictatorial,
autoritari i poc considerat.

Josep Maria Costa Molinari



247Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 231-259, ISSN: 0213-0718

UN CERT DISCRET RENAIXEMENT

Acabada la guerra el Dr. Torras es va plegar a l’autoritat omnímoda de la totpoderosa MIA
que dirigia amb mà de ferro qualsevulla acció dels seus metges subordinats obedients.
No es movia una fulla sense la seva benedicció. Ho controlaven tot però amb prou feines
deixaven fer res, especialment si això representava algun mínim dispendi. S’havia de
sol·licitar la concessió de vacances renunciant al sou i passar-lo a un substitut, i aix´´i
mateix si estructurava d’algun acte com per exemple algun curset o poder fer algun
viatge d’estudis. El Dr. Torras fou un vasall obedient. La MIA el va premiar amb la seva
benevolença i li va deixar fer algun curset. Fins i tot el va nomenar el seu delegat en
unes visites que va fer a l’Argentina l’any 1948 amb motiu d’un viatge personal per
motius familiars i un altre l’any 1956, a Viena, per un congrés. Això s’hi, hom s’ho havia
de pagar de la pròpia butxaca.

Amb aquesta política acomodatícia va aconseguir una certa consideració del règim que
li va encarregar la  redacció d’unes Normas generales para la organización de una nueva

asistencia psiquiátrica per a la Diputació de Barcelona.

Va maldar per retornar a l’Institut el prestigi que havia tingut quan es va inaugurar,
encara que no ho va aconseguir del tot. Assistí a la introducció de dues noves tècniques
terapèutiques: la convulsioteràpia elèctrica o per cardiazol, i la psicocirurgia.

A finals del 1940 s’havien aplicat prop de 1.000 xocs, cardiazòlics o elèctrics i s’havien
tractat 65 malalts amb comes insulínics. L’efectivitat en el tipus de malalts crònics de
l’Institut fou menor de l’esperada. Tanmateix es va observar que els xocs actuaven molt
bé en casos de depressions i els comes en les excitacions dels malalts esquizofrènics.

El 18 de novembre de 1944 es va practicar la primera leucotomia prefrontal per part del
Dr. Soler Roig, cap de cirurgia de l’Hospital de Sant Pau. Posteriorment se’n va encarregar
el Dr. Arquer en una habitació habilitada24 .

L’any 1955 publica els resultats obtinguts amb 155 lobotomies practicades a l’Institut
per l’aludit Dr. Arquer. Considera que amb la lobotomia no es preten guarir el malalts,
tan sols millorar la seva capacitat d’adaptació, i també la seva conducta per tal de poder
retornar al seu ambient original; practicar, com diu Dubois, una “ortopèdia psíquica”. Els
millors resultats s’han obtingut en les psicosis amb un alt contingut afectiu, mentre que
entre les esquizofrènies les que menys han respost han estat les hebefrènies i les
parafènies.

Sigui com vulgui es va dedicar a reformar una institució que s’aixecava de l’ensulsiada.
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En aquest sentit va demanar permís a la MIA per crear un centre d’estudis i
perfeccionament psiquiàtric, amb un cost zero, utilitzant els recursos i el personal facultatiu
de l’Institut. No obstant això la MIA ho denega per no veure-ho clar i desconfiant de que
no acabaria per haver de destinar-hi diners, per pocs que fossin. Les preocupacions
econòmiques de l’Hospital i segurament la poca confiança en el Dr. Torras i en la mateixa
psiquiatria determinaven que s’hi giressin d’esquena. Cal dir que la febre constructora
de la ciutat  feia que el valor dels esplèndits terrenys de l’Institut haguessin augmentat
de preu i l’Hospital  amb la MIA al seu front vegessin una solució als seus crònics problemes
econòmics. Per tant no és estrany que consideressin que més valia no fomentar el
progrés de la institució sinó al contrari facilitar-ne el declivi i acar traient-se-la del damunt,
venent el terrenys i fent-ne el negoci del segle, com va acabar passant. El primer era el
negoci i l’últim els malalts i la psiquiatría.

Tot i això va poder contractar nous col·laboradors i va remodelar l’Institut amb la creació
de laboratoris de psicología, análisis cliniques, químiques, humorals i biològiques,
histopatología, endocrinologia, electroencefalografía, i serveis de biotipología i
d’endocrinologia. Així l’Institut s’estructura de la següent manera:

· Secció de publicacions i propaganda depenent de  la direcció
·    Secció d’estudis biogràfics, encarregat a la seva neboda

Eulàlia Torras i Armangué
· Secció de Genètica, Dr. Josep M. Pedrosa i Roca
· Secció de Biotipología i Tipologia psicològica, Josep Beà i Montagut
· Secció de Fisiopatología psiquiàtrica, Eulàlia Torras i Albert Pons i Clotet
· Secció d’Histopatología, també amb Pedrosa al davant.

Calia reorganitzar el treball i el funcionament intrasanatorial. El Dr. Torras es va prendre
molt seriosament la tasca de rendibilitzar les activitats de laborteràpia, cosa que se li ha
retret. Va impulsar la fleca on es feia el pa que se servia a l’Hospital de Sant Pau, els
tallers on s’hi fabricaven les gases, la imprempta on, com hem vist, s’hi confegia la
revista.

Malgrat tot a la pràctica les coses no eren tan boniques. La misèria de la postguerra es
reflectia en l’activitat de la institució. La majoria dels metges que hi treballaven tenien
més interessos en altres camps que en els de l’Institut. Hi treballaven una jornada
limitada a tres matins a la setmana, els sous eren irrisoris i els beneficis que els podia
oferir l’Institut, pràcticament nuls. Com a nota anecdòtica podem recordar que hi havia
una tartana amb l’escut de l’Hospital que feia el trajecte entre l’Institut i el manicomi
trametent queviures i expedients. També servia per recollir els metges que es traslladaven
a l’Institut des de la parada del tramvia de la Plaça Virrei Amat. Quan als anys seixanta
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van asfaltar el Passeig del Dr. Pi i Molist i les ordenances prohibien el pas de vehicles
amb rodes de ferro, van jubilar en Paco, el carreter i la mula. La situació general de
l’Institut es podia ben be identificar amb aquesta  curiosa imatge.

L’organització de la laborteràpia anava a càrrec del Dr. Pedrosa. S’ha criticat durament
l’interès en el foment de fer de la laborteràpia com un compromís dels psiquiatres amb
l’administració:”no solament ignoren l’explotació  a que els malalts són sotmesos  sino

que ofereixen a la MIA un discurs capaç de convertir allò que és pura i simple explotació

en indicació mèdica destinada a millorar la salut dels internats”25. Crítica injusta a els
innegables beneficis que s’atribueixen arreu a l’utilització terapèutica de l’activitat laboral
i/o lúdica.

També hi havien col·laborat els Drs. Solé Sagarra, abans de marxar a Alemanya on va
realitzar analisis neurohistològiques, i Miret, el qual, abans de marxar a Veneçuela, hi
havia organitzat un servei de psicologia clínica.

El seu interès era posar-se al dia com es posa de manifest en l’esmentada reorganització
i en la implantació de les tècniques que anaven naixent. Es va mostrar contemporitzador
amb totes les tendències i va veure amb complaença com a l’Institut s’anaven formant
psiquiatres que haurien d’inclinar-se envers les tècniques psicoanalítiques més ortodoxes,
com ara i especialment el Dr. Folch i Mateu, un dels primers psicoanalistes de Catalunya.

Torras va col·laborar en la docència universitària de la psiquiatria als alumnes de la
facultat de Medicina que  visitaven l’Institut durant els seus estudis de medicina legal
que comprenien unes lliçons de psiquiatria. D’aquesta manera el catedràtic Prof.
Saforcada el va fer nomenar ajudant honorífic de la cátedra de medicina legal y psiquiatria
de la Facultat de Medicina  de Barcelona (1942). També els estudiants de dret penal del
Prof. Cuello Jalón rebien lliçons a l’Institut Mental.

Una altra anècdota, certament prescindible però que no puc deixar de referir i espero
que se’m perdoni. Diré que el Dr. Torras tenia una peculiar forma de pronunciar
“psicologia”, “psiquiatria”, i totes les paraules començades amb “ps” que sonaven com
“epsicologia”, “epsiquiatria”, etc. Es deia que a les rodes dels cotxes els hi posava
“epneumàtics”.

Per a qui el contemplava, el Dr. Torras era un home senzill, de mentalitat poc complicada
per a qui l’“epsicoteràpia” consistia en tractar bé els malalts i d’estimar-los, no gaire
més que el tractament moral dels seus antecessors. Però no s’aturava aquí i es volia
donar aires d’intel·lectual, i en aquest sentit es va adherir a una suposada escola que
titulava “Psiquiatria antropològica”.26

El Dr. Òscar Torras i Buixeda



250 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 231-259, ISSN: 0213-0718

LA PSIQUIATRIA ANTROPOLÒGICA D’OSCAR TORRAS

Transcriurem a continuació uns quants paràgrafs de la publicació suara esmentada que
posen de manifest el pensament del seu autor, on tracta de definir i justificar el seu
intent de superar les idees contemporànies sobre la psiquiatria. De fet, considerava el
malalt des d’un punt de vista humanista i tradicional, segurament influenciat pel corrent
de pensament impulsat pel Dr. Sarró des de la seva cátedra, de la substitució de la
psicologia tradicional i especialment la psicoanàlisi per l’antropologia mèdica. Així ell
mateix exposa “...dentro del estudio psiquiàtrico fundamentalmente antropológico,

debemos recordar que estamos viviendo la época histórica del condicionamiento del

trastorno psíquico por el factor personal, pero no limitado en la estructura y en el carácter,

sino en su formación total, propia, individual, de reaccionar frente a los agentes externos

e internos que atentan constantemente contra su existencia.”

Toda investigación clínica que se dedique al estudio deI hombre como unidad psico-

física a través de su curso vital, intentando adaptarse a su mundo y cumplir su destino, se

mueve dentro de una orientación antropológica.

La Psiquiatría más que ninguna otra rama de la ciencia médica por su fundamento

esencial psicológico, es la más apropiada para poder estudiar a fundo estos problemas

de base orgánica y psíquica a la vez y así es como, hoy en día, todas las modernas

escuelas psiquiátricas se orientan en este sentido.

Passa revista a les doctrines més potents a mitjan del segle passat i critica la psicoanalítica
per no tenir en compte la dimensió espiritual:

“La construcción psíco-analítica, como ha dicho Lain Entralgo, postula dos reducciones

antropológicas: la psicología entera queda reducida al instinto y éste a Ia escueta

sexualidad; el espíritu no aparece más que como resistencia o negación; no tiene actividad

propia positiva. La vida instintiva y el principio del placer dominan la espiritualidad.”

Considera un pas més en una aproximació envers l’objectiu de la psiquiatria antropològica
“la entrada del factor psíquico en Patología no solamente psiquiátrica sino orgánica, ha

creado una nueva orientaciónm médica de honda raigambre antropológica. Nos referimos

a la Patología psicosomática. que estudia Ia influencia recíproca entre lo psiquico y lo

orgánico y por lo tanto el enfermo ha pasado de ser objeto de experiencia a sujeto vivo

que con sus características biológicas y personales lucha contra las causas morbosas

propias y ambientales. “

No obstant la consideració dels factors psicològics en la configuració de la malaltia no
l’acaben de convèncer:
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“Las teorias de orientación psicoanalítica no llenan por completo el cometido de explicar

todo el cuadro nosológico psiquiátrico por faltarles la base orgánica de esta unidad

psicofísica y porque aun el punto de vista psicológico queda algo lateralizado. Tampoco

la patologia psicosomática nos satisface completamente por faltarle la proyección hacia

el pasado y hacia el futuro de esta totalidad morbosa”.

Se sent més proper del punt de vista de von Weiszaecker:

“Dando un paso más dentro de la orientación antropológica, Weizsaecker estudia la

enfermedad desde un punto de vista puramente humano, dentro de una vida personal,

dándole un sentido. De este modo la patología busca cada vez con más ahinco el

conocimiento total del hombre.”

Superant les interpretacions de von Weiszaecker i dels teòrics de la patologia
psicosomàtica, considera:

“El estudio de este mundo personal formado por el individuo comprendido en su totalidad

y el conjunto de circunstancias ambientales que le rodean es propio de la ciencia

antropológica aplicada a la psiquiatría”

Arriba definir el seu punt de vista amb les següents frases:

“El estudio médico del hombre en su totalidad no puede reducirse a conocer su existencia

física y su reacción biológica. En correlación con su psiquismo  aunque su estudio se

haga a traves de una historia, ni aun profundizando dentro de su intimidad. Este complejo

humano tiene que moverse dentro de un ambiente y por lo tanto no puede por si solo

resolver todos sus problemas vitales, muchos de los cuales son provocados precisamente

por este ambiente al cual precisa adaptarse para cumplir su autodeterminación en la

vida. El estudio de este mundo personal formado por el individuo comprendido en su

totalidad y el conjunto de circunstancias ambientales que le rodean es propio de la

ciencia antropológica aplicada  la psiquiatria”.

Podriem considerar a Torras com un precedent del tan tronat model bio-psico-social de
Stengel i fins i tot amb una major projecció, quan manifesta:

“En cada història personal nos conviene estudiar la individualidad del enfermo moviéndose

dentro de su ámbito vital y en cumplimiento de un destino o determinación que él mismo

se ha ido creando; su curso vital no debe ser para nosotros uns fria sucesión de hechos,

sino una serie de respuestas personales a un determinado número de problemas

constantes de la vida en los tres aspectos de expansión biológica, psicológica y social y
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aun en el de realización de una tarea, por encima delas necesidades vitales en el sentido

autodeterminativo”.

I encara pretén anar més enllà:

“La totalidad humana no es solamente evolucion biológica, sino tambien individualidad

espiritual y la patologia personal estudia este complejo.”

“Debe considerarse la enfermedad como una crissi de esta vida personal.”

“Estudiar al hombre en su totalidad pero también en su esencia”.

“En patologia psiquiátrica el hombre debe ser estudiado totalitariamente con toda su

complejidad psicofísica y a través del tiempo y del espacio, en el pasado en el presente

y en el futuro a base de las sucesivas respuestas personales a las constante dificultades

que su propio organismo y el ambient le van creando para poder lograr los fines que el

mismo se ha propuesto en esta vida terrena y aún preparándola para fines más

trascendentales.”

Finalment justifica el valor pràctic d’aquesta orientació:

“Es muy posible que al compás de esta orientación antropológica de la medicina obtenga

grandes facilidades para penetrar más profundamente en la comprensión de los

mecanismos psicològicos que regulan la vida psíquica y que al trastornarse desvían

temporal o definitivamente  el curso normal de la misma”.

Per tot això afirma: ”Debe estudiarse la constitución física y psíquica el sujeto y la

reacción biológica, estudios biográficos completos, profundos y detallados de los

ambientes familiar y social del enfermo.”

En tots els escrits del Dr. Torras en els que fa referència a la seva psiquiatria antropològica
hi figuren una sèrie de tòpics referits a la totalitat, a l’holisme i a la personalitat profunda
i transcendent de l’ésser humà i en una contínua exposició una mica grandiloqüent i
ampulosa que acaba en una fraseologia retòrica que en realitat  no va suposar cap canvi
en les actuacions del seu autor, un joc de paraules buides que acaben en un no-res, que
no van més enllà de l’ordinària pràctica corrent de la psiquiatria més vulgar.

Així i tot va organitzar uns cursos de l’esmentada psiquiatria antropològica que tractava
monogràficament temes específics amb la col·laboració de tots els metges de la casa.
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Primer Curs

Es van presentar les escoles psiquiàtriques de fons antropològic; en el segon es va
dedicar a l’estudi psicològic de la vida personal, on el Dr. Torras, a més a més de la
presentació del curs, és autor del capítol titulat “Principios básicos de la personalística”; el
tercer va tractar de la “Psicopatologia de la vida personal. El vivir patológico”, on després
d’una llarga presentació, hi aporta un capítol amb el títol de “Los procesos destructivos de

la unidad psíquica en los trastornos de la vida personal”; el quart es va dedicar a l’estudi de
les psicopaties i on la primera lliçó a càrrec del Dr. Torras duu per títol “La respuesta

personal psicopàtica”; el cinquè curs celebrat l’any 1958 va versar sobre “El trastorno

fásico” i on el capítol del Dr. Torras es titula “El trastorno fásico en la patología personal”

i el sisè i últim  (juny, 1959) de títol general “Los procesos destructivos de la unidad psíquica”

s’inicia amb la participació del director, que es titula “La angustia destructiva”.

En les publicacions fetes amb els textos de les lliçons impartides pels metges de l’Institut,
Torras hi contribueix amb la corresponent lliçó inicial:”El trastorno fásico en la patología

personal” (5è curs, 1958) i “La angustia destructiva” (6è curs, 1959).

Segon Curs. Psicologia de la vida personal

Presentación del curso: los principios básicos de la personalística. Torras
Los determinantes psicológicos de la respuesta personal. Fuster
El concepto de vitalidad. Su proyección psíquica hacia la vida espiritual. González
Munclús
Herencia y ambiente. Pedrosa
Herencia y ambiente. Bassols
Psicología de las actitudes. Fuster de Carulla
Formas de vida. Portabella.
Estudios biográficos. Caral
La idea de sí mismo. Abella
El futuro personal. Beà

Tercer Curs. Psicopatología de la vida personal.

Los procesos destructivos de la unidad psiquica en los trastornos de la edad personal,

Torras
La vida esquizofrénica. Beá
Los fenómenos de la despersonalización. Fuster
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El vivir hipocondríaco. Abella.
EI trastorno vital cícIico. Caral
Las limitaciones de la vida personal en las oligofrenias. Bassols
La actitud vital histèrica. Bayle
La vida delirante. Pedrosa
El mundo obsesivo. González Monclús

Quart Curs. Estudio de las psicopatías.

La respuesta personal psicopática. Torras
Teoría y concepto de las psicopatías. Fuster Pomar
La base hereditarioa de las psicopatias. Pedrosa
El desarrollo histórico de la personalidad psicopática. Abella
La adaptación social del psicópata. Torras Armangué
Sobre las bases estructurales cerebrales de las psicopatías. Barraquer Bordas.
Instintividad y ética en la personalidad psicopática. Beà
Interés de los estudios fisiopatológicos en las psicopatías. Caral
Límites nosológicos de las psicopatías. González Monclús
La clasificación de las psicopatías. Bayle

Cinquè Curs. El trastorno fásico.

El trastorno fásico en la patología personal. Torras
Fenomenología clínica de las psicosis maníaco-depresivas. González Monclús
Psicosis marginales. Fuster
La melancolía involutiva. El síndrome ansioso. Bayle
La personalidad del ciclotímico. Beá
Posibilidades psicoterápicas en los psicóticos maníaco-depresivos. Rodrigo
Herencia de los trastornos fásicos. Pedrosa
Desarrollo histórico-social de la personalidad fásica. Torras Armangué
Bases neuro-fisiológicas del trastorno fásico. Costa
Los criterios vital y existencial del trastorno afectivo fásico. Abella
La terapéutica de los trastornos fásicos. Caral
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Sisè Curs. Los procesos destructivos de la unidad psíquica.

La angustia destructiva. Torras
La desorganización esquizoforme y la parademencia esquizofrénica. Fuster
La regresión y la disgregación de la unidad psíquica. Costa
Delirio y realización existencial. Abella.
El concepto de degeneración y la herencia. Pedrosa
El derrumbamiento esquizofrénico infantil. Torras Armangué
La crisis de la adolescencia y su destructividad. González Monclús
Los procesos mixtos psicorgánicos de destrucción. Bayle
La psicoterapia en las psicosis esquizofrenicas. Beá
Posibilidades terapéuticas y de asistencia en los procesos destructivos en General. Caral

Emparat amb aquesta senyera intel·lectual va afegir al títol de l’Institut el de Centro de
estudios e investigaciones psiquiátricas. Probablement aquesta vegada no va demanar
permís a la MIA, car no era res més que un pur nominalisme, per treure’s l’espina que
duia clavada per partida doble en no haver pogut realitzar el seu somni de convertir-se en
el fundador d’un centre de creació de ciència psiquiàtrica. La realitat és que el centre va
continuant essent el mateix: un immens casalot, incòmode, opressiu, molt mediocre,
ignorat per qui tenia realment poder sobre el seu funcionament i escassament acceptat
dins l’àmbit de la medicina que es practicava a l’Hospital, amb dificultats econòmiques
cròniques i amb un personal escassament motivat, poliocupat, deficientment dedicat i
en alguns sentits i en determinades persones, hostils al seu director.

ALGUNS COL·LABORADORS

L’Institut estava funcionant dividit en dos departaments que estaven dirigits pel Dr.
Sarró el d’Homes, al qual va succeir el Dr. Pere Portabella i Duran, quan aquell va guanyar
les oposicions a la càtedra de psiquiatria de la Universitat de Barcelona i després pel Dr.
Joan Caral i Vilamala. El Departament de Dones va ser dirigit primer pel Dr. Joaquim
Fuster i Pomar, i quan aquest va ser ascendit a director, el va substituir el Dr. Delfí Abella
i Gibert, que seria al seu torn el seu successor a la direcció de l’Institut.

Ja hem vist com abans els col·aboradors més directes eren els Drs. Coroleu, Solé Sagarra,
Montserrat, Beà, Miret,  Folch Mateu i Folch Camarasa, la Dra. Eulàlia Torras o els Drs.
Bassols, Fuster de Carulla i alguns altres.

Durant aquesta època treballava a l’Institut el Dr. Casanovas que s’ocupava dels aspectes
somàtics dels malalts i de practicar les autòpsies durant un temps en què es va intentar
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formar una cerebroteca. També es va contractar al Dr. Ferran Bayle i Gabarró, al Dr. Enric
González i Monclús i al Dr. Josep M. Costa i Molinari. Més endavant van anar incorporant-
se els Drs. Esteve Múrcia Valcárcel, Manuel Beltran Flores, Josep Jaén i Teixidor, Joaquim
Buñuel Mir, Josep Clusa i Matinero, Hidalgo del Barrio i alguns altres que hi van romandre
poc temps.

També als anys 60 es va crear la figura de metge resident de guàrdia i van ingresar els
Drs. Rodrigo, Velat, Hernández Espinosa, Calvo, Linares, Tejedor i altres, alguns dels
quals han continuat treballant a l’Institut, o en el que queda d’ell, fins l’actualitat.

ALTRES PUBLICACIONS

El Dr. Torras, a més a més de les referències bibliogràfiques citades i especialment en
les que va escriure per a l’esmentada revista “Psiquiatría”,  va publicar en altres llocs.
Així podem fer constar:

Als Annals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:

· La influencia del embarazo, del puerperio y de la lactancia en el desarrollo de las

enfermedades mentales, 1929. pp 101-108.

· En colaboració amb R. Sarró: Síndromes melancólicos postencefalíticos 1930.  pp

297-305.

· Comentarios estadísticos del Instituto Mental de la Santa Cruz. 1931. pp 277-283.

· Comentarios sobre el nuevo decreto sobre asistencia de enfermos psíquicos.1931.pp

277-283.

· La convivencia social dels malalts psíquics 1933. pp 295-303.

· El estudio formativo y experimental del carácter 1958. pp 410-419.

· La frustración vital y los procesos destructivos de la unidad antropológica. 1959 pp

436-447.

· La orientació antropológica en Psiquiatria (Hacia la creación de un centro de

estudios e  investigaciones psiquiátricas).1956. pp 45-53.

I en altres llocs:

Recensió de la IV Reunió Anual de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, i de la III
Reunión Nacional de la Liga Española de Higiene Mental. Annals de Medicina: 1930, 40-
41.
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La influencia del embarazo, del puerperio y de la lactancia en el desarrollo de las

enfermedades mentales. Annals de Medicina: 1930, 454.

Anàlisi d’un llenguatge parafrènic. VI Congrés de Metges de Llengua Catalana. 21 juny
de 1936. En col·laboració amb Sarró.
 
A Medicina Clínica: en colaboració amb Fuster: La leucotomía y la lobotomía prefrontal

en las psicosis terminales (1949).12,2,112-116.

En colaboració amb J. Beà i R. Bassols.  Modos de existencia del enfermo mental. (1955)

21,6, p 446-450.

En colaboració amb Beà: Comentarios sobre nuestra estadística de 155 enfermos

lobotomizados. An Med (especialidades). (1955)

Amb Gimeno Riera i Escalas Real: Creación de un cuerpo de alienistas. Comentat en Rev

Asoc. Esp. Neuropsiq. 2000 (75) 565-566.

EN DEFENSA PRÒPIA

És especialment interessant la publicació que, una vegada jubilat, va escriure com a
justificació de la seva llarga estada com a director de l’Institut Mental, que començava
de veure’s una mica qüestionada en aquells moments, per agraïr les col·laboracions
rebudes i per fer una mica d’història de la psiquiatria de la primera meitat del segle que
li havia tocar viure: Nuestra contribución a la Obra Benéfico-Social Médica y Científica

del Instituto Mental de la Santa Cruz (1915-1960)  i del que n’hem extret nombroses
dades.

Efectivament, les relacions amb el seu subdirector Dr. Fuster es van anar deteriorant i el
Dr. Torras es va veure obligat a reivindicar la seva actuació, que considerava no estava
prou ben valorada pel seu successor.

Procura argumentar que durant tota la seva trajectòria ha procurat no solament per la
reinserció del malalt mental i per la protecció dels més humils. Creu que els manicomis
no han estat suficientment adaptats a les condicions de la vida moderna per dificultats
econòmiques,  administratives i culturals, i no per desinterés dels metges. Tot al contrari:
considera que hi ha hagut un esforç seriós y raonable, social i científic que haurà de
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permetre que en un futur immediat es pugui aconseguir la desitjada transformació de
l’assistència psiquiàtrica.

Manifesta que li ha tocat viure els temps heroics de la psiquiatria, per insuficiència dels
coneixements médics i per l’abandonament que una vegada més patien els malalts
mentals.

L’esperit renovador ve encarnat especialment pel fundador de l’Institut Mental, Dr. Pi i
Molist, amb la seva lluita contra les dificultats econòmiques que encara, afirma, duren.

A més a més ha hagut de travessar la infausta guerra que tant va afectar la vida dels
manicomis, rellegats com sempre al final de la cua dels recursos.

Torras va ser un psiquiatre, en podriem dir, tot terreny. Es va interessar per tots els
aspectes de l’incipient especialitat, tant des del punt de vista assistencial com científic.
Així el veiem a la primera fila de totes les activitats psiquiàtriques ocorregudes durant el
segon quart del segle passat.

El Dr. Torras fou un dels darrers alienistes i dels primers psiquiatres moderns. Va veure
la seva figura una mica eclipsada, per la personalitat gegantina d’un Mira, primer, i per la
hiperactiva i seductora de Sarró, després. Va maldar per fer surar el Manicomi de Sant
Andreu en unes èpoques particularment difícils, especialment redreçant-lo després del
període de decadència que va seguir a la mort de Pi i Molist i després de l’enderroc de la
Guerra Civil i no sempre va ser comprès pels qui ho havien d’haver fet.

Va haver de veure-se-les amb diverses circumstàncies, la majoria d’elles adverses als
seus interessos professionals: la Mancomunitat, la Dictadura de Primo de Rivera, la
República, la Guerra Civil i el franquisme i, a través de totes elles es va anar adaptant,
perdent en cada bugada un llençol, llevat en la guerra i sobretot en la postguerra en què
gairebé no va poder aixecar el cap. Va patir la misèria econòmica que l’Institut va haver
de sofrir, contra els prejudicis i l’animadversió dels administradors i de la misèria mental
de la MIA on predominaren els canonges retrògrades així com la desafecció d’alguns
dels seus poderosos col·laboradors.

No em sembla pas que hagi estat un personatge de segona fila, sino que les
circumstàncies el van superar.
 
Va morir l’any 1974 a Barcelona, d’una embòlia cerebral.

Josep Maria Costa Molinari
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UNA ANÈCDOTA EN LA VIDA DE SIMEÓ SELGA I UBACH

CALBET I CAMARASA, JOSEP M.

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es recorda una “anècdota” en la vida del metge Simeó Selga i Ubach i el seu
exemple en defensa dels drets dels catalans.

Paraules clau: Simeó Selga i Ubach - La Vanguardia - Necrològiques.

RESUMEN: Se evoca una simple “anécdota” en la vida del médico Simeó Selga y su
ejemplo en la defensa de los derechos de los catalanes.

Palabras clave: Simeó Selga i Ubach - La Vanguardia - Necrológicas.

*

El dia 18 d’agost de 2010 va morir a Manresa el metge i company Simeó Selga i Ubach.
Tots aquells que el van conèixer podrien ser testimonis del seu caràcter ferm i conseqüent
en la defensa dels drets humans. És a dir dels drets dels catalans, que moltes vegades,
oblidem de reivindicar-los en la vida quotidiana per la trista època que ens ha tocat viure,
després d’una llarguíssima dictadura que sembla que encara avui persisteix i gravita
damunt nostre.

El cas que voldríem recordar està en les pàgines de necrològiques del diari editat a
Barcelona “La Vanguardia”. Com ja es ben conegut aquest diari ha estat el millor
instrument que ha ensenyat a llegir en castellà en moltes llars catalanes. En els inicis
d’aquest diari dues van ser les fonts econòmiques que el van sustentar. En primer lloc
els anuncis dels “medicaments” que podríem considerar populars, i en segon lloc les
“esqueles”. En posar les esqueles en la primera pàgina va contribuir en la seva expansió.
I va arribar un moment que semblava que el difunt no estava ben mort si no sortia la seva
esquela a “La Vanguardia”. Fins i tot periodistes adscrits al “Diario de Barcelona”,
posem per cas, tenien la seva esquela en “La Vanguardia”. Abans de la guerra de 1936
les esqueles es podien escriure en català en aquest diari castellà. Era una concessió
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que es feia a molts dels seus subscriptors i lectors. Però a partir de 1939 la llengua
catalana va quedar totalment bandejada de les pàgines del periòdic. I van passar molts
anys per aconseguir tornar a veure les esqueles en català. Ens hi hem entretingut una
mica i podem assenyalar els passos, petits passos, que es van fer per a “normalitzar” les
necrològiques.

El diari va acceptar posar el primer nom en català el 10 de novembre de 1960 en el cas
de Francesc Mas i Abril.1

Caldria esperar a l’any 1963 per trobar-ne una altra amb el nom i cognoms d’Esteve
Calzada i Alabedra.2

També en algun cas el nom va constar bilingüe: Domènec/Domingo Llovera Cornellà3

Posteriorment es va encabir el pronom apostrofat: N’Enric Llorach Cendra.4

Un pas més el donaria la família del qui fou catedràtic i degà de la Facultat de Medicina
Joaquim Trias i Pujol, que sota el seu nom hi van posar les inicials inequívocament
catalanes: A.C.S.5

Un altre petit pas es donaria en el cas d’Alfred Pérez Iborra, que van incloure la frase
“vidu d’Assumpció Iborra”6 , com també amb l’esquela de Carmen Guitart Campmany,
que era encapçalada amb “La Senyora”.7

Però la primera esquela escrita totalment en català, és a dir nom i text, va donar-se en la
mort d’Urbici Selga i Torras, “vidu de Paulina Ubach i Pla”8 . Una petita i si es vol anecdòtica
victòria producte de la tossuderia i de la personalitat de Simeó Selga i Ubach, fill del
difunt.

Després ja vindria el que podríem dir-ne “normalització” en les pàgines de necrològiques
de “La Vanguardia”. Una normalització en la que va ser pioner el nostre amic manresà.

NOTES

1. La Vanguardia, 10 de novembre de 1960, pàg. 29.

2. La Vanguardia, 15 de maig de 1963, pàg. 31.

3. La Vanguardia, 20 de juliol de 1963, pàg. 28.

4. La Vanguardia, 8 de desembre de 1963, pàg. 35.

5. La Vanguardia, 10 de gener de 1964, pàg. 28.

6. La Vanguardia, 30 de gener de 1965, pàg. 28.

7. La Vanguardia, 26 de gener de 1966, pàg. 20.

8. La Vanguardia, 29 d’abril de 1966, pàg. 21.
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ERGONOMIA AL TREBALL. INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: S’amplia per una nova aplicació els conceptes d’ergonomia, per medi de la
denominada tecnologia de l’anàlisi ergonòmica en el treball de recerca històrica de la
Medicina. S’exposen les causes d’interès pràctic i els antecedents del procediment
d’investigació, per entrar: primer en els conceptes d’ergonomia aplicables, seguida de
l’evolució històrica de l’Estudi del Treball, i de la difusió per Europa de la moderna
ergonomia, per arribar a la investigació històrica; després, en segon lloc, s’exposa la
possible patologia professional que pot expressar la creació històrica.

Paraules clau : Ergonomia,  “Holmesian Procedure”, “Tecnologia de l’anàlisi ergonòmica”, “Concepte d’Home,

Màquina i Ambient”, “Màgia Històrica i la  Síndrome Mèdica Històrica ( S.M-H.).

RESUMEN: Ampliamos para una nueva aplicación los conceptos de ergonomia, median-
te la denominada tecnología del análisis ergonómico en el trabajo de investigación
histórica de la Medicina. Se exponen las causas de interés práctico y los antecedentes
del procedimiento de investigación para entrar: primero en los conceptos de ergonomia
aplicables, seguidO de la evolución histórica del Estudio del Trabajo, y de la difusión en
Europa de la Moderna Ergonomia, para llegar a la investigación histórica; después, en
segundo lugar, se expone  la posible patología profesional que puede expresar la crea-
ción histórica.

Palabras clave : ErgonomÍa, “ Holmesian Procedure”, “Tecnología del análisis ergonómico”, “ Concepto de Hombre,

Máquina y Ambiente”, “Magia Histórica y el Síndrome Médico Histórico (S. M-H).

*

Pretenem en aquest estudi relacionar i aplicar l’ergonomia a l’estudi del treball
d’investigació històrica, no en el sentit de valorar i disminuir la penalitat energètica o
psicològica de l’investigador, ni en el sentit de dissenyar el lloc de treball amb la pretensió
de fer-lo menys penós, tampoc en la direcció o col·laboració del metge del treball en
l’ergonomia aplicada a la empresa, sinó que al parlar en els nostres treballs d’ergonomia



264 Gimbernat, 2010 (**), vol. 54, pàgs. 263-280, ISSN: 0213-0718

Manuel Riera Blanco

i d’anàlisi ergonòmica, busquem aconseguir una tecnologia que ajudi a trobar el camí de
la veritat històrica i a més cercar l’essència, eficiència i eficàcia, en el treball d’investigació
històrica dels documents d’arxius i altres fonts bibliogràfiques.

L’interès pràctic procedeix de certes circumstàncies:

- Primer, de la nostra formació de Batxiller i a la Facultat de Medicina i
cursos en la especialitat de Traumatologia, amb el complement de les
ensenyances paramèdiques de ciències i tècniques del treball i ergonomia,
i un curs d’investigació criminal, posteriorment completades amb oposicions
i ensenyaments de professor especial de Seguretat i Higiene i Organització
Industrial.

- Segon, uns anys abans, en el tercer període universitari, aprovats els
cursos del Doctorat, decidírem realitzar la tesi doctoral al moment de la
jubilació als 70 anys, amb un tema d’Història de la Medicina, considerant
que la tesi es faria, amb les ciències i tècniques apreses en els estudis de
la Medicina i especialitats mèdiques, bastament forjades amb l’exercici
professional i no en nous estudis a la Facultat de Lletres i Història.

- Tercer, a l’arribAR la jubilació són adients les feines intel·lectuals de
lector i d’investigador en matèries d’Història. L’esperit de fantasia d’alguns
investigadors i narradors històrics, fa que sempre ens hagi interessat cer-
car la veritat en els documents originals dels arxius: és un treball idoni per
un jubilat.

Esbrinar la veritat ens dóna el caràcter científic de la Història, i també un principi que és
considerat una característica a l’exercici de la Medicina.

Deixats els llibres de medicina i concedida la jubilació, les circumstàncies precedents
ens conduirien a l’ergonomia buscant l’eficiència per apropar-nos a la veritat de les
narracions històriques i documents d’arxius; i també Al diagnòstic de les malalties
professionals i la síndrome mèdica històrica, que podria expressar-se en els  historiadors.
Així a la Revista Gimbernat (Vid: any 2001, vol. 25, pp. 32) aplicàrem per primera vegada
les paraules angleses i el concepte de “Holmesian Procedure”. El procediment de Holmes,
de sir Arthur Conan Doyle, com a tècnica d’indagació, raonament i deducció lògica a la
investigació de la història, establint el mètode per anar als arxius a la recerca de
documentació, a fi d’investigar i aplicar la crítica històrica documental. Posteriorment,
en una de les tres comunicacions al congrés d’Història de la Medicina de Berga, es
substituí el nom i concepte de crítica històrica, i s’aplicà i definí la tecnologia de l’anàlisi
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ergonòmica, que unirem a la tercera fase del primitiu “Holmesian Procedure”, amb
l’objectiu o finalitat d’un contacte més directe amb els documents i els fets històrics per
aconseguir la veritat a canvi d’un error.

Exposats aquests antecedents tenim de presentar les nocions necessàries per la
comprensió dels conceptes de l’ergonomia i el diagnòstic de la síndrome mèdica històrica
expressada.

1. DE LA ANTIGA A LA MODERNA ERGONOMIA

És freqüent relacionar l’ergonomia com una paraula i un concepte nascut al segle XX, els
anys 1959-1965, a la Universitat d’Oxford, on el Dr. Murrell inventà aquest mot, i l’aplicà
a la tecnologia dels sistemes de comunicació entre l’home i el treball. Però podem
valorar l’aparició del nom abans del segle XX, dintre del concepte d’“economia política”,
però com aquest nom no expressava clarament el concepte d’aquesta ciència, proposaren
buscar denominacions més adients, i entre aquestes trobem que Joan G. Courcelle –
Senevil (Dordonya 1813 – Paris 1892), volia substituir-lo pel nom d’ergonomia o ciència
del treball, però no s’acceptà aquesta denominació, doncs només expressava una de
les institucions econòmiques que conté l’economia política. La paraula ergonomia es
considerà inventada per Jean Gustave Courcelle - Senevil, el segle XIX, però s’ha de
completar la investigació llegint llibres d’economia política de finals del segle XVIII.

1.1. CONCEPTES BÀSICS INICIALS.

Son tres: la paraula ergonomia, el concepte de sistema i el treball formen un
sistema:

1.1.1. La paraula ergonomia: Definida “per se” en la seva pròpia etimologia, en
els mots: ergon i nomos, que es pot reconèixer en la llengua grega i recor-
dar en la física:.

- Ergon = és “l’acte productiu d’un resultat” com  el treball, en oposició
a “ponos”, és a dir, l’esforç penós.

La noció d’acte productiu d’un resultat, mostra bé la naturalesa de les
operacions del treball d’investigació històrica en les que ens interessa
aplicar l’ergonomia.

- Nomos = És necessari aquí comprendre aquesta paraula en el sentit
que té en agronomia i economia, es a dir:

Ergonomia al treball. Investigació històrica
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Lleis empíriques que resulten de l’observació de situacions reals, i
també regles d’aplicació que resulten de lleis empíriques així
establertes.

S’atribueix a la paraula ergonomia la noció del “nomos”, de lleis i de regles
empíriques.

Podem dir que ergonomia, en la definició etimològica és un “conjunt de lleis i
fenòmens que regeixen el treball amb la fi de millorar-lo”. També és del nostre
interès si  s’aplica al treball d’investigació científica de la història.

1-1-2- Concepte de sistema: és un conjunt de elements (o de “variables”) en
mútua interacció, reunits per obtenir un objectiu.

- És fàcil d’entendre si s’han estudiat sistemes, tal com: cardiorespiratori,
digestiu i  locomotor.

- un exemple pot ésser el futbol com a sistema més simple: el jugador i la
pilota com a variable; més variables: els equips i els clubs en les
competicions.

1-1-3- El TREBALL FORMA UN SISTEMA :
- Son més d’un element; almenys en son dos.
- aquests elements es relacionen entre sí per medi de la informació.
- la relació té un objectiu, una finalitat: produir quelcom.

1-2- EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’ESTUDI DEL TREBALL.

Per arribar al concepte actual de la moderna ergonomia és necessari conèixer-
la. En l’evolució històrica de l’estudi del treball distingirem: l’època de l’antigor, que
exposarem de forma esquemàtica, i l’època de l’estudi científic del treball,
desenvolupat en tres etapes:

1-2-1- ÈPOCA DE L’ANTIGOR

 Es pot estudiar en els  temps següents:
A la PROTOHISTÒRIA: La intenció ergonòmica és tan antiga com el treball. Apareix
la primera indústria de la pedra, el “Homo sapiens faber”, que adapta els
instruments de pedra a la forma de la seva mà. I segueix la revolució neolítica
amb les primeres cinc màquines simples: el pla inclinat, el tascó, el cargol, la
palanca i la roda.

Manuel Riera Blanco
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Menys interès té per nosaltres:

- La CULTURA HEL·LENÍSTICA. trobem els primers precursors de l’estudi del
Treball  amb Arquímedes de Siracusa (287- 212 aC), el primer que
sistematitza les màquines simples, i els enginyers de l’Escola d’Alexandria.

- EL PRIMER RENAIXEMENT EUROPEU I L‘ESPLENDOR DE CÒRDOVA, ens dóna
l’expressió del mètode experimental i l’ enginyeria hidràulica.

- El SEGON RENAIXEMENT: Representat per Galileu (anomenat Galileo Galilei),
un dels fundadors de la mecànica i l’introductor de les matemàtiques per
explicar les lleis físiques. Leonardo da Vinci (1452-1519 ), arquitecte,
enginyer, inventor, a més de pintor i escultor.

- El SEGLE XVII: Tres revolucions, la filosòfica i la científica: busquen el per
què de les coses; i la econòmica, amb Colbert i poderosos grups de
comerciants, de la que neix el capitalisme.

Al segle XVIII  hi ha més atractiu per l’estudi del treball, és el segle de les llums i de la
ciència, i està representat per l’economia política, la ciència que tracta de la riquesa de
les nacions i les causes del seu augment o disminució; i la  revolució industrial quan
l’home inventa màquines cada vegada més complicades.

Del segle XVIII i fins al segle XX, una època molt llarga, l’estudi del treball és
empirisme; només es basa en  l’experiència sobre l’útil i la màquina.

No l’afecten les revolucions: filosòfica, científica, econòmica i industrial; tampoc
les revolucions anglesa, americana, haitiana i francesa.
Tot perquè la dignitat del treball i la del treballador nasqueren més tard, l’estudi
científic del treball al segle XX.

1-2-2- ESTUDI CIENTÍFIC DEL TREBALL

Es consideren tres etapes :

- LA PRIMERA ETAPA
Podem partir de l‘època precedent, sobre tot des del segle XVIII, amb l’economia política
i la Revolució Industrial, l’home inventa i construeix màquines cada vegada més
complicades, però oblida o no té en compte aquell principi simple de l’home prehistòric

Ergonomia al treball. Investigació històrica
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d’adaptar les màquines a la seva mà i a les seves possibilitats, i serà l‘home el que deurà
adaptar-se als útils i màquines que construeix, fet que l’obligarà a servir cada vegada
majors exigències.

Actualment, per adaptar l’home a la màquina, els estudis de l’home en el
treball, a més del principi estimulant, es centren en: l’anàlisi de les aptituds
i els temps i els moviments del treballadors :

- En l’anàlisi de les aptituds apliquen la psicotècnica en el mètode de la
teoria dels tests: orientació, selecció i distribució professional. És criti-
cable, estudia l’home fora del treball amb independència dels estímuls
que arriben al treballador i les respostes que dóna. Confon el treballador
amb el treball, doncs dóna sublimació al treballador per sobre els gestos
laborals.

- L’anàlisi de temps i moviments del treballador, basats en observar els
gestos dels obrers en els seus components elementals i convertir-los en
temps, que s’utilitzen per simplificar feines, augmentar rendiments, cal-
cular salaris, planificar nova producció, etc. És criticable: estudia les
respostes del treballador i no té en compte la font de l’emissió de les
respostes, o sia el propi treballador. Confon el treball amb el treballador,
doncs dóna sublimació als gestos laborals i oblida al treballador.

Son els mètodes de Taylor i Gilbret. Segueixen pensant que l’home és adap-
table a qualsevol treball i de la crítica surt el moviment de relacions humanes.

-  LA SEGONA ETAPA

En la segona etapa de la història del treball (anys 1939- 1945), el canvi
d’orientació es produeix perquè l’evolució tecnològica s’accentua en les
guerres i postguerres del segle XX: les màquines cada vegada són més
perfectes, complexes i complicades, adaptar-se a elles obliga portar l’home
als límits de l’adaptació, difícil d’aconseguir i l’efecte serà l’aparició de l’error
humà, que portarà al pragmatisme de valorar el seu cost econòmic.
Ocorregueren els fets a la Segona Guerra Mundial, amb màquines de guerra:

- Les pantalles de radar exigien atenció continuada i concentrada,
mentre el tauler de senyals dels avions exigia atenció dispersa i conti-
nua.

Manuel Riera Blanco
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L’error humà dels que manejaven aquestes màquines, de preu molt costós,
portava al fracàs una tecnologia on l’essència era el valor comercial i econòmic.
Per consegüent, el pragmatisme econòmic obligà a desconfiar de l’home i
considerar que no era adaptable a qualsevol màquina. Amb aquesta
consideració es descentra la màquina, el treball i l’útil; i l’home passa a
ésser el centre de l’estudi del treball.

El canvi s’inicià a les universitats d’U.S.A, per enginyers de mètodes i psicòlegs,
sense que tinguessin res en comú amb la psicotècnica de l’etapa precedent.
I entrem a la segona fase històrica en la que s’establí la modificació de
màquines i útils per adaptar-los a les exigències de la capacitat i aptitud
humanes. El moviment està orientat a l’exèrcit i a l’espai.

L’adaptació de la màquina a l’home constitueix el principi del que es dirà
ergonomia. No se li dóna encara aquest nom. Els EE.UU. d’Amèrica estan en
plena Segona Guerra Mundial, en aquest moment històric el plantejament
rep el nom de “HUMAN  ENGINEERING”, que literalment traduït equival a una
cosa tan estranya com “ Enginyeria Humana “ i amb la que es modifiquen les
màquines i útils de treball, amb accions i provisions per:

- Adaptar-les a les exigències de les capacitats i aptituds humanes
- Respectar els límits de les possibilitats físiques i fisiològiques
- Millorar la psicologia i capacitats socials

Aquest concepte s’ampliarà i es parlarà de Human Factors Engineering, Human
Factors, Man-machines Engineering i Engineering Psychology. Paraules a
buscar per aquells que els interessi la bibliografia nord-americana.

- LA TERCERA ETAPA

Es produeix perquè iniciat el camí no es pot aturar el progrés.

- No és suficient que l’home sia el centre de l’estudi del treball perquè les
funcions de l’home i la màquina s’acosten tan que formen un tot funcional,
així neix el complex home-màquina i en aquest complex màquina–home, o
treball-home, es forma un sistema.

-  El treball així concebut no és més que una suma de comunicacions, o sia un
sistema de comunicacions i el que interessa i el que s’estudia són les
comunicacions, les relacions i les interaccions.
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- La suma d’aquestes comunicacions no son més que “senyals” i “respostes”
a aquestes senyals. El treball es pot dir que és un diàleg: la màquina es
comunica i dialoga amb l’home.

L’any 1949 el concepte passa a Europa i s’introdueix en el Regne Unit, concretament a
la Universitat d’Oxford, on  Murrell  K.F.H., li dóna un nom diferent, ergonomia, i neix
l’Ergonomics Research Society  que engloba a metges, psicòlegs i enginyers se li dona
una definició similar a la de l’Human Engineering, que prompte queda sols com aspecte
parcial de l’Ergonomia.

Concepte actual de l’Ergonomia: és com una sèrie d’accions que ens porten a “la
combinació de ciències i tècniques per l’estudi del treball i que dóna lloc a una tecnologia
dirigida a l’acoblament i adaptació als sistemes home-màquina, treball-treballador,
empleat-empresa”, per que la combinació resultant sigui més econòmica, confortable,
segura i més eficient.

1.3. DIFUSIÓ PER EUROPA DE LA MODERNA ERGONOMIA

Acabem de dir que la paraula ergonomia s’aplicà a Anglaterra, a la Universitat d’Oxford.
La paraula, encara que hermètica i impenetrable a nivell popular, té èxit i acompanya la
introducció del concepte del sistema home màquina  a Europa.

- Bèlgica, mitjançant la Universitat Lliure de Brussel·les, segueix a Oxford i d’aquí
s’expansiona per tot el continent europeu. Iniciat a Anglaterra, el concepte
d’ergonomia pren un nou caire; el predomini quasi absolut de la matèria
psicològica als Estats Units d’Amèrica és minorada per la presència de la
medicina a la Gran Bretanya, i el continent respon amb una important presència
de la fisiologia del treball.

- Aquesta presència de fisiòlegs podria explicar el cronològic retràs de la República
Federal Alemanya a sumar-se al tema i concepte d’ergonomia, la seva fisiologia
del treball estava centrada des de 1913, a Dormunt, a l’avui denominat Institut
Max Plank (abans, Institut Kaiser Guillem), tingueren l’encert de considerar
inclosa dins la fisiologia a la psicologia, en el concepte d’orgue rector de
comandament (vid. Sangro i de Torres).

- També a Europa, però en menor grau que als Estats Units, l’ergonomia es
desenvolupa a les universitats. Pràcticament totes donen cursos sobre aspectes
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més o menys parcials i algunes assessoren, però estan orientades més cap a la
indústria que cap a l’exèrcit i la investigació espacial. Surten equips d’ergonomia
en els grans complexes industrials (Regie Rénault, Carbonages de France,
C.E.C.A., etc).

A França es desenvolupà un notable esforç per coordinar la pràctica ergonòmica
amb un sistema de medicina del treball a l’empresa.

- L’any 1959 es crea l’Associació Internacional de Ergonomia, d’àmbit europeu
amb l’activitat d’organitzar congressos.

- El concepte s’introdueix amb retard però massivament a la URSS, amb la mateixa
paraula i concepte que a la resta d’Europa. L’any 1964 fan a Leningrad el
primer Congrés d’Ergonomia amb 120 comunicacions. Els seus estímuls són un
procés d’automatització de la indústria l la investigació espacial.

I a Espanya? La història és singular. S’han recollit les següents dades: el dijous 12-05/
1977 el diari “La Vanguardia Española”  (pp. 6), en un article titulat “Una ciencia nueva:
La Ergonomia”, el professor Dr. Miguel Masriera, amb informació del Servei Alemany de
la Divulgació i dels professors W. Rohmert, de Darmstadt i J. Rutenfranz, de la Universitat
de Dortmund, explicava els conceptes de l’ergonomia, entenent-se que la paraula
ergonomia encara no havia entrat a la Universitat de Barcelona. Aquest fet que ens
sorprengué, doncs l’ergonomia des de feia dotze anys s’explicava a l’Escola Josep M.
Fàbregas de Formació Professional del Camp de Tarragona, en el text docent de segon
grau de l’assignatura “Seguridad e Higiene del Trabajo”, de les pàgines 69 a la 83 es
donava informació d’ergonomia. El text era aprovat per Ordre del Ministeri d’Educació i
Ciència. Posteriorment es tingué noticia que s’havia recollit en un opuscle de la Generalitat,
entre altres obres de la seva promoció, en aquest cas no sabem si per l’ergonomia o
perquè l’obra estava il·lustrada amb dibuixos realitzats pels alumnes de segon grau
d’una Escola qu,e a Madrid tenia fama de ser la millor d’Espanya.

El diumenge 15-05/1977, el mateix diari “La Vanguardia”, publicà una carta dels lectors,
amb el títol “La Ergonomia en el mundo del Trabajo “ del Dr. Augusto Comamala Malo, on
aplaudeix la feliç idea del Sr. Masriera de divulgar una ciència de molt interès, que a
Barcelona encara es coneix poc, però que feia un any tingué lloc un Simposi Nacional a
Santander. Amplià els conceptes i assenyalà el moment sociopolític que es vivia al país
per fer unes reflexions. Passaren uns dies i, el 07-06-1977, el professor Miguel Masriera
escriu un nou article en relació a la carta del Dr. Comamala i el titula “Todavía sobre
ergonomia: La racionalización del Trabajo”, on reconeix el seu afany apressat en divulgar
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amb documentació insuficient, i es refereix amb afecte al Dr. Comamala, que l’informà
dels treballs que sobre ergonomia ja s’havien fet a Espanya i valorà la importància de la
ergonomia per les circumstàncies especials del nostre país, estudiant a continuació
aspectes experimentals i teòrics de la racionalització del treball a Catalunya.

A les actes del Congrés Extraordinari de M. del T. celebrat Madrid del  29-09 a 02-10/
1982, (pp. 197 a 201) en la ponència “Los accidentes de trabajo desde el punto de vista
de la ergonomia”, el ponent Joaquín Sagastiverry, enginyer i director d’Indústria i Mineria
del Govern Basc, ret homenatge públic al Dr. Comamala, - l’home que sap més ergonomia
a Espanya -, l’únic espanyol que es coneix de fa uns anys fora de les nostres fronteres i
que mantenia contactes amb el grup d’ergonomia de llengua francesa i fa vots perquè el
Congrés Extraordinari reculli “el testigo de esta fallida, hasta ahora, introducción en
España de la Ergonomia y en fecha no lejana se haga realidad vivida y fecunda” . A la
conclusió quarta de la prevenció del treball es recollí: “que los médicos del trabajo
deben ser partícipes activos, con los demás especialistas, en la práctica de la Ergonomia”.

Passats dos anys, el diari “La Vanguardia “ de 04-03-1984, a la secció Automòbil, el
col·laborador habitual Cèsar Mora, publicà un article amb el títol “Descubrimiento de
una nueva ciencia: ¿ Es su coche ergonómico ?”, on exposa que des de la televisió i des
dels catàlegs de propaganda dels fabricants d’automòbils, l’obsequiaven amb una
paraula, ergonomia, de la que no tenia notícia i no trobava a cap diccionari ni enciclopèdia
(és a l’Espasa- Calpe, des de l’any 1915). Per fi trobà a la “Salvat-automóvil” que el
terme derivava de l’anglès “ergonomics”, oblidant la llengua grega que, com hem dit, és
d’on són les arrels etimològiques. Passats pocs dies el 09-03-1984, el mateix diari “La
Vanguardia” a “Les cartes de los lectores“, el metge odontòleg A. de Udaeta felicita al
director del diari per la magnifica col·laboració de Cèsar Mora i refereix una malaltia
vertebral en la pràctica del seu treball, i exposa l’avantatge actual del disseny ergonòmic
de les butaques dentals modernes.

Acabo aquesta evolució històrica, transcric i tradueixo :”Ergonomia no és una ciència
que es compila en un tractat. Però és més que una tècnica. Podríem dir que es una
tecnologia”. Conceptes que podem completar dient: “Ergonomia no és una disciplina.
Podrem dir que és multi-disciplinària, utilitza disciplines com matemàtiques, fisiologia,
psicologia, sociologia, etcètera. Però per sí mateixa no constitueix una disciplina”. És
important saber-ho i ens explica per què la major part dels estudis que s’hi refereixen es
publiquen en revistes especialitzades en cada una de les disciplines que aprofita
l’ergonomia”.
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1-4. CONCEPTE D’ HOME - MÀQUINA

 Al principi hem senyalat que en el treball la màquina i l’home formen un sistema; son
més d’un element, almenys son dos, es relacionen entre sí per medi de la informació i
tenen un objectiu: produir quelcom. A on diem màquina podem dir treball.

ÉS HOME ÉS MÀQUINA
El seu cos i el seu esperit L’ambient físic, químic i biològic

Les seves malalties Les pedres, el útils

La fatiga, els amics i les penes Els aparells, les instal·lacions

Aptituds i actituds El lloc de treball, els altres homes

TOT EL QUE  ÉS HOME TOT EL QUE RODEJA i ES COMUNICA
INDIVIDUALITZAT AL HOME EN EL TREBALL

La mútua interacció en el sistema Home- Màquina es basa en la INFORMACIÓ. És evident
que moltes màquines i molts homes constitueixen altres sistemes de comunicació i
molts homes relacionats entre sí  formen un altre sistema de comunicació sota les lleis
dels sistemes. En els últims anys s’han ampliat els horitzons de l’ergonomia recorrent
als adjectius, per ordenar el camp d’estudi.

1.5. ERGONOMIA A LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

Repetim, volem ampliar l’ergonomia aplicant-la a la investigació històrica. Si la història
ha d’ésser la narració veritable dels esdeveniments del passat i la veritat és qualitat què
dóna caire i valor científic a la història, sense amagar-la ni falsejar-la, el fi i l’objectiu del
treball interdisciplinari d’investigació històrica serà buscar i trobar la veritat, sense
deformar i canviar les paraules i els fets.

Considerem amb els conceptes precedents que l’ergonomia i l’anàlisi ergonòmica poden
entrar dintre del camp del treball de la investigació històrica. En una visió personal la
definim així:

 “ És la tecnologia dels sistemes home-màquina que tenen valor pel treball,
en la investigació i descripció històrica, en la busca de la veritat”.
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La veritat és l’objectiu científic bàsic i no ho és un projecte de realitat històrica.
Considerant-se l’error d’interpretació dels documents, com la ruptura de l’equilibri de
comunicació del complex format per home investigador i el treball de recerca, transcripció,
traducció i lectura dels documents.

Hem avançat anteriorment el concepte de “Holmesian Procedure”, el procediment de
Holmes, com a tècnica d’indagació, raonament i deducció lògica, aplicades al mètode de
treball d’investigació històrica, actuant en tres accions :

- primera acció, operativa de plantejament del treball històric per investigar els
fets d’un relat o en funció de relator, renunciant a tot partidisme polític, religiós i
sociològic, deixant via franca a la veritat (vid. Amèrico Castro, Sobre el nombre...
pp.46 ).

- segona acció, és la de l’anàlisi inicial superficial orientat a detectar l’existència
d’errors i manipulacions, que portin a processos de tendència a la fabulació i els
miratges apartats de l’esperit racional, que fa sospitar la patologia professional
de l’historiador i relators de fets històrics. És el treball inicial d’anàlisi crítica
documental.

- La tercera acció, és la d’anar amb lupa a l’arxiu, per seleccionar els documents
originals i veure en quins termes s’expressen en la transcripció, traducció i
interpretació, per comparar-lo amb el treball històric que s’analitza, sempre valorant
que un document original pot ser fals. És l’acció en profunditat i extensió de
l’anàlisi crítica documental i la feina de buscar la concordança i perspectiva
històrica dels fets que es descriuen.

A cada una de les tres accions s’apliquen els principis d’indagació, raonament i deducció
lògica de sir Arthur.

D’acord amb la tecnologia de l’anàlisi ergonòmica, s’inicia al lloc de treball amb la
col·locació dels documents en una línia cronològica i és en aquests moments quan
busquem el sistema de comunicació entre: l‘ “home” investigador i la “ màquina”, o sia
la informació que donen els documents i les seves relacions amb l’ambient, concordança
i perspectiva històrica entre els documents i el temps en que es redactaren. Al conjunt
del complex a la investigació històrica, per la tecnologia de l’anàlisi ergonòmica, el
considerem format pel sistema “home-màquina-ambient” relacionats en mútua interacció
per intentar obtenir la realitat objectiva del que diuen els documents, per obtenir la
veritat i realitat històrica a canvi d’una errada. En aquests estudis s’ha de tenir en
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compte que són els autors dels documents els que parlen i que l’autor del treball històric
només té que seguir el solc que han deixat, procurant seguir el lèxic dels documents,
d’acord amb el temps que s’està estudiant, i no aportar conceptes anacrònics del segle
XX, perquè és molt freqüent que els historiadors expliquin el que volen i no el que els
documents diuen, sense voler manipular la veritat, potser per necessitat espiritual.

La hipòtesi de treball (Arbeitenhipothese de Weissmann), només es una suposició i
conjectura no demostrada, a partir de la què s’espera treure’n conclusions en futures
investigacions. Per tant no és la veritat, però sí és l’objectiu de l’ergonomia en la investigació
històrica. Perquè especular de continu amb unes eines citades com a prodigioses,
profitoses, substancioses i meravelloses hipòtesis de treball, sense realitzar l’anàlisi
objectiva del fet històric, és entrar en idealismes i miratges sense consistència i donar
l’esquena a la realitat. Si es manté com a hipòtesi se la ha d’apartar d’un anàlisi
ergonòmica; i s’ha de tenir en compte que el mestre pot crear una hipòtesi, i després
d’ell mateix, el deixeble o un altre, sense aportar ni demostrar res de nou, suprimeix o
amaga el concepte d’hipòtesi i ens  dóna la història hipotètica com una veritat o realitat.

Hi ha altres aspectes. A finals de novembre de 1994 el diari “La Vanguardia”,  a la secció
d’opinions cartes al director, es produïren unes qüestions sobre un historiador ja finat,
acusant-lo de xenòfob, i l’usual col·laborador del diari, Albert Manent, en defensa de
l’historiador ens diu: “que escribía una historia objetiva, con elementos subjetivos
inevitables en todo historiador, para realzar la personalidad nacional de Cataluña, pero
sin denigrar a nadie “. Però encara que sigui sostinguda per un interès patriòtic nacional,
que és una utilitat: com es pot escriure una història objectiva amb elements subjectius?
Fa setze anys que ho busquem, resulta que objectiu es antònim del subjectiu, i en una
anàlisi ergonòmica de la veritat històrica, ha d’aparèixer l’errada, per ruptura de la
comunicació del sistema entre l’historiador i els documents, afavorida per la interpretació
i a més, pel factor polític amb efluvis patriòtics que de per sí son expressió de l’errada
històrica.

Al costat de l’exaltació històrica, observem en bastants historiadors una estranya rancúnia,
un sentiment d’odi personal a determinats personatges i institucions del passat històric.
I dic “estranya” perquè comprenc pot existir la rancúnia entre persones contemporànies,
que viuen en un mateix ambient social; però costa entendre la malícia entre persones
separades per segles en el temps. A la recerca a l’arxiu de les dades històriques que les
motiven, trobem sempre l’errada acompanyada o no per la falta de perspectiva històrica:
unes investigacions de la pragmàtica d’ Aranjuez de Felip II de 22-10/1559, les tenim a la
Rev. Gimbernat (vid. any 1991, nº. 14, pp.191; i any 2001, nº. 35, pp.31).
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La “crítica històrica”, és un examen detallat que intenta establir la veritat i autenticitat
d’un estudi històric. El mateix objectiu que donem a l’anàlisi ergonòmica, que seguirem
utilitzant, doncs les paraules “crítica” i “crítiques”, “per se” tenen altres conceptes com
“judici hostil, desfavorable” que no ens agrada pel nostre objectiu que és la investigació
històrica de confrontar la veritat amb l’errada.

2. LA PATOLOGIA PROFESSIONAL DELS HISTORIADORS

A la investigació històrica de “L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona segles XV-
XVI” ens sortí, de forma inesperada, alguns punts que anomenem de màgia històrica
(vid. pp. 20, pp. 52 i pp. 159), pels efectes extraordinaris entre consellers i canonges a
València i Barcelona. A l’astorament del Dr. Rubió i Balaguer, que considerava unes
errades inversemblants, nosaltres no en veiem cap, era l’efecte de la màgia històrica,
que per necessitats polítiques, socials i professionals dels consellers de Barcelona,
manipulen la història i la adapten als seus interessos (pp. 52 ) i dintre l’inesperat procés
de màgia històrica el derivàrem a la patologia professional dels historiadors ( vid.  pp.
21). Ara és precís ampliar i seguir la investigació de la patologia professional dels
historiadors i l’estudiem en els següents punts:

2-1- En la introducció del llibre de “L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona
(segles XV i XVI)”, (pp. 21), es citen “Las Enfermedades de la Voluntad”  (vid. cap. V.
Reglas y consejos sobre investigación biológica ed. 1913) del premi Nobel Santiago
Ramón y Cajal, i aquestes malalties de la voluntat s’han considerat com a base
inicial de la patologia professional dels historiadors i facultatius d’arxius; aquí seguint
a Ramón y Cajal es sintetitzen i s’agrupen en les classes següents:

- Diletantisme o contemplació: contempladors de la natura solament per les
manifestacions estètiques i pur plaer.

- Erudits o bibliòfils: amb doctrines extravagants i agosarades, sense base objectiva
suficient, no s’entén la vehemència deguda a la veritat trivial.

- Organòfils: infecunds amb culte fetitxista i gelosia dels instruments i documents
de treball, la seva preocupació egoïsta impedeix que altres treballin.

- Descentrats: dedicats a l’escambell de la política o al reclam social o professional,
abúlics sense l’energia necessària per canviar de camí.
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- Teoritzants: amb tendència a formar profitoses teories o hipòtesis de treball
amb imaginació creadora i inquieta.

Només hem de mirar si aquests conceptes es poden aplicar a la tasca d’historiadors i
facultatius d’arxiu.

2-2- Al llibre citat de “ L’Estudi General ... de Barcelona, segles XV i XVI“ , al final de la
“Introducció” (pp.21), al parlar de la màgia històrica, s’exposa la síndrome d’Sthendal
com a situació anímica que es manifesta desprès d’observar obres de gran bellesa. En
aquesta síndrome d’Stendal podem incloure els següents pensaments d’historiadors:

-  Es diu de la figura estudiada: “m’ha captivat tant des dels inicis d’aquest estudi
per la seva personalitat i entrega als ideals que professava... Malgrat tot he
procurat ser crític en les seves actuacions i defugir tant com he pogut d’un fàcil
subjectivisme que hauria tret el valor científic que pogués tenir aquesta obra”.

- També ho expressa l’afirmació de Rovira Virgili al dir: “quan a hom el captiva un
personatge històric, i se’l fa seu no pot defugir de l’entusiasme que l’inspira” .I
afegeix:“ja sabem que la història presenta sempre, així en l’exposició com en
els judicis, una part considerable d’indestructible subjectivitat”.

Sens dubte, per alguns historiadors és difícil apartar-se dels elements subjectius i factors
personals en els seus judicis i s’ha de considerar que l’estudi de la història pot portar a
la hagiografia excessivament laudatòria i favorable d’un personatge, o a la apologia i la
exaltació patriòtica i també a la glorificació de l’orgull corporatiu i local, del que el millor
exemple que hem trobat és aquest títol del treball d’un amic :“Del camp de Tarragona al
cim de la medicina universal”. Un bon metge no en té prou en ser-ho, precisa també els
antecedents de prosàpia i estirp local a la terra.

Seria molt interessant experimentar si, amb el “Holmesian Procedure” i la tecnologia
d’anàlisi ergonòmica, també es presenta la malaltia professional dels historiadors.

2-3- Després d’estudiar la descripció feta per Jaume Riera i Sans com a síndrome
d’Erasme (“Falsos del segles XIII, XIV i XV“, Biblioteca  Abat Oliva ), hem arribat a pensar
si a Barcelona, als segles XV i XVI, al Consell municipal també existia una síndrome
d’Erasme Corporativa. Però la síndrome de l’humanista Erasmus de Rotterdam en el “de
duplici martyrio” i de Manuel Milà i Fontanals en el “Curial e Güelfa“, poden ésser
exponents diferents i no s’assemblen a la situació i deformació intel·lectual que patien
els consellers de Barcelona, transcrita dels documents originals a l’epíleg del nostre
llibre de l’Estudi General de Barcelona.

Ergonomia al treball. Investigació històrica
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2.4. Finalment, en la nostra investigació consideràrem els miratges i el que hem denominat
la síndrome mèdica històrica (S.MH.), que té un camp molt ampli per la seva diversitat i
aquí només citem com exemples :

- La S.M.H. onírica amb dos aspectes : la S.M.H. del Midi francès i la S.M.H. de Tartarín
de Tarascon;

Ens inspirà en la denominació l’obra d’Alfhonse Daudet en les paraules que diu “les
gents del Migdia de França no menteixen, doncs sols creuen que el que somnien és
veritat”. S’ha considerat que els citats aires és molt fàcil entrar a Catalunya per Port Bou
i Girona. És una síndrome a pensar i estudiar: es fàcil de trobar. Per la nostra experiència
considerem que serà la S.MH. del Midi francès, quan es produeix la síndrome onírica,
sense cap intenció política, econòmica i social; i serà la S.M.H. de Tartarín de Tarascon,
quan a la síndrome existeix alguna de les citades intencions, o simplement es pretén
caçar lleons a on no n’hi ha. És seriós i científic, són els miratges onírics dels historiadors.

- La S.M.H. histriònica:

Disfressen la realitat, podem ésser un miratge per necessitats polítiques o patriòtiques, o
bé un procés patològic de l’historiador en forma d’una síndrome mèdica històrica histriònica,
poden arribar al “gaudere risum” que no cito, per no ser de la història de la medicina.

- La SM-H. de les cosidores jueves:

El relator que seguim, no en busca d’error, sinó de material en què indagar i practicar el
Holmesian procedure per demostrar l’evident, utilitza la tècnica de “les cosidores jueves”
prenent retalls històrics d’amplitud i origen variable, que van bé a la seva hipòtesi i
s’ajunten i citen en una peça literària, deixant de banda o destruint els documents que
les neguen, prescindint de l’ordre cronològic i territorial, tot per demostrar, per exemple,
la persecució de la llengua catalana. Abusen d’aquesta tècnica periodistes i historiadors
que han seguit o segueixen les ideologies de Karl Marx, que era jueu. La citada tècnica
de les cosidores jueves té una base històrica en la obra ”De morbis artificum diatriba” de
Bernardí Ramazzini, que observà la patologia de les dones jueves joves, de condició
humil, que es guanyaven la vida sargint peces velles i les cosien amb tal habilitat que no
es veia cap senyal de cosidora.

- La S.M.H. superrealista de situació:

En el nostre “Holmesian procedure” entenem com la Síndrome S.M.H. superrealista de
situació, quan el pensament de l’historiador o bé el relator històric sobrepassa la realitat,

Manuel Riera Blanco
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no aconseguint situar-se en un lloc o temps determinat i sempre sense alterar la seqüència
històrica per influències oníriques de justificació o bé de presumptuositat; en aquestes
dues situacions s’estaria en presència d’altres dues S.M.H., diferents a les considerades
aquí. Aquestes síndromes superrealistes son molt freqüents en les narracions de la vida
quotidiana del temps de la guerra civil i l’autarquia.

Iniciades  les investigacions històriques redactàrem una fitxa, però oblidàrem consignar
la seva referència d’autor i d’on procedia. La nota anònima, per falta nostra, diu:

“ Como sabios del siglo XIX y comienzos del siglo XX les interesa más las interpretaciones
de los hechos que los hechos en si mismos; más que explicar la verdad prefieren
manipulaciones para adaptarla a su discurso.”

En la recerca de la “Universitat i Estudi General de Barcelona” és decidí anar directament
als arxius prescindint de la bibliografia no per recel, sinó per prudència i la intenció de
comparar amb els autors que ens precediren en les nostres conclusions. Ara que l’anàlisi
ergonòmica quasi és acabada, ens agradaria saber l’autor de la cita que tenim anònima
i transcrivim: tenia raó en la sentència, que fa sospitar a més la necessitat d’una anàlisi
de l’ADN a la història de la Universitat de Barcelona. Si algun congressista en pogués
donar referència, l’agrairíem.
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FELICE FONTANA (1730-1805)
L’AVENTURE DES CIRES ANATOMIQUES

DE FLORENCE À MONTPELLIER

PALOUZIE, Hélène
Docteur en histoire de l’art.

Conservatrice aux Monuments historiques. DRAC. Languedoc Roussillon

RESUM: Resum. Notícia sobre les «ceres anatòmiques» fetes per Felice Fontana, metge

i naturalista de Florència, de finals del XVIII i començaments del XIX. Eren models

anatòmics fets en cera, de gran precisió i bellesa, útils per a l’ensenyament. Van

impressionar a Napoleó, que les veié durant la campanya d’Itàlia, i n’encarregà còpies

per a París. La reproducció fou atzarosa. Chaptal, ministre de l’interior, volia crear museus

departamentals, i considerava enviar-les a Montpeller. Després d’un viatge per mar,

finalment foren situades a la facultat de Montpeller. Detalls interessants sobre aquests

temes: transport, restauració, ubicació.

Paraules clau:  Ceres anatòmiques; Felice Fontana, Montpellier.

RESUMEN: Noticia sobre las «ceras anatómicas» realizadas por Felice Fontana, médico

y naturalista de Florencia, de finales del XVIII y principio del XIX. Eran modelos anatómi-

cos, realizados en cera, de gran precisión y belleza, útiles para la docencia. Impresiona-

ron a Napoleón, que las vió durante la campaña de Italia, y encargó copias que destinaba

a París. La reproducción fue compleja. Chaptal, Ministro del Interior, queria crear mu-

seos departamentales, y preferia enviarlas a Montpeller. Después de un viaje por mar,

finalmente se depositaron en la facultad de Montpeller. Detalles interesantes sobre

estos temas: transporte, restauración, ubicación.

Palabras clave: Ceras anatómicas; Felice Fontana, Montpellier.

*

Le patrimoine universitaire est particulièrement riche à Montpellier. Les collections

conservées à la faculté de médecine, manuscrits, estampes, tableaux, sculptures, pièces

anatomiques sont la mémoire tangible d’un enseignement pluridisciplinaire qui s’articule

autour de l’étude du vivant.
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Hélène Palouzie

Point de rencontre de la science, de l’art et de la politique de la Révolution à l’Empire, les

cires anatomiques de Felice Fontana, « plus vraies que nature », incarnent l’âge d’or de

la céroplastie. Au confins de l’ex-voto et de la relique, ces objets de savoir, par leur

inquiétante étrangeté, remettent en question toute référence classique à la notion de

beauté.

«Il n’y a pas d’image du corps sans l’imagination de son ouverture».
Georges Didi-Huberman (Ouvrir Vénus).

Domaine qui participe en tous arts et sciences, qui donne matière à penser, à interpréter,

l’anatomie, discipline centrale de la connaissance du corps humain, n’a cessé de fasciner.

Car l’anatomie descriptive est avant tout affaire de regards, une science d’observation,

et ses découvertes comme son enseignement reposent sur la pratique, celle des

dissections mettant en scène des cadavres, dévoilant les structures internes de

l’organisme. Cette mise à jour du caché, cette manipulation de la chair morte a toujours

dérangé.

L’histoire  de l’anatomie est profondément ancrée dans l’histoire de l’art : anatomie

artistique et anatomie médicale se sont inspirées mutuellement pendant plus de trois

siècles en Europe, de la Renaissance au Néoclassicisme. L’art des cires anatomiques

est un art hybride, à mi-chemin entre  sculpture et  médecine, où le scientifique et

l’esthétique s’entremêlent dans les laboratoires de la mort. Tout aussi utile à la formation

des médecins qu’à celle des artistes. De la Renaissance aux Lumières, l’art s’est emparé

de l’anatomie, et a esthétisé son iconographie. Comme le souligne Rafael Mandressi, de

l’illustration des traités médicaux, aux recueils de planches et aux anatomies artistiques,

le corps anatomique est corrigé par l’œil de l’artiste. Les cires sont un parfait exemple

des collaborations entre artistes et anatomistes.

Parmi les facultés de médecine françaises, celle de Montpellier eut l’honneur d’être à

l’avant-garde des autopsies humaines. Elle inaugura avec Guillaume Rondelet son théâtre

anatomique en 1556. Mais c’est surtout la création du Jardin Royal des Plantes Médicinales

en 1593, destiné à dispenser un enseignement débarrassé des préjugés et des routines,

qui permet aux démonstrations anatomiques d’obtenir leurs lettres de noblesse, avec

des maîtres naturalistes aussi habiles en botanique qu’en anatomie. On sait grâce au

journal de Félix Platter, qui fit ses études à Montpellier, qu’en janvier 1556, on venait de

construire un nouvel amphithéâtre d’anatomie. Il relate la solennité des dissections

publiques, alors spectacles mondains: « le docteur Guichard présidait l’anatomie et un

barbier opérait. Outre les étudiants, il y avait dans l’assistance beaucoup de personnes
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de la noblesse et de la bourgeoisie, et jusqu’à des demoiselles, quoiqu’on fit l’autopsie

d’un homme. Il y assistait même des moines ».

Aujourd’hui, grâce à l’IRM, l’anatomie du vivant a supplanté celle du cadavre. Mais les

pièces anatomiques, issues des dissections sont toujours là, marquées par les tabous

culturels. Si l’anatomie ne règne plus, les sédiments qu’elle a déposés dans la culture

sont inscrits dans la mémoire collective et n’ont pas fini d’interroger le réel et le

fantastique, le concret et l’imaginaire. Les récentes polémiques autour des fœtus

découverts à l’hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris, la restitution de la Vénus Hottentote

d’Afrique du Sud, les expositions de corps plastinés de l’allemand Von Hagens, reposent

le problème du statut du corps humain exposé dans les musées, et redonnent toute leur

actualité aux pièces anatomiques historiques.

Pour ces fragments humains héritiers d’un rêve humaniste, la reconnaissance patrimoniale

est particulièrement indispensable. Car les collections scientifiques, passées de mode,

sont tombées dans un profond oubli, quand elles n’ont pas fini leur existence au fond

des caves ou dans la benne à ordure. Même pour certains scientifiques aujourd’hui, le

conservatoire d’anatomie, devenu musée, est un lieu austère  « un musée des horreurs »

renfermant des choses à l’histoire dépassée, voire sans histoire utile et de toutes façons

désuètes.

Spécificités européennes, marquées par la sensualité et le macabre, la cruauté et le

baroque, dont le Traité d’anatomie plastique de Goethe témoigne, les cires anatomiques

participent du mouvement issu du siècle des Lumières, dans un accord parfait entre

mémoire du savoir et patrimoine. Illustration de la pensée scientifique, instruments de

connaissance, matériaux d’étude, ces objets à résonances philosophiques n’ont plus

aujourd’hui la corvée d’être utile. Ils ne doivent leur rédemption qu’à la continuité de la

recherche et de l’enseignement, gage de conservation d’instruments scientifiques

devenus obsolètes et à la pugnacité de quelques « professeurs-patrimonialisateurs ».

Suivant la distinction établie par Jean-Antoine Chaptal entre collection à visées didactiques

et collection mémorial, les collections « Monuments Historiques » concernent rarement

les collections vivantes, c’est-à-dire utilisées pour l’enseignement, mais de façon plus

spécifique, les collections mémorial, collections dont l’usage a cessé mais qui participent

à la transmission du savoir. Pourtant, si l’on en crois Jules Michelet, « ces collections

qu’on croirait mortes, sont vivantes; elles palpitent encore de cette lutte, animées par

les grands esprits qui ont appelé tous ces êtres en témoignage dans leur combat fécond »

(l’Oiseau, 1856).

Felice Fontana (1730-1805). L’aventure des cires anatomiques de Florence à Montpellier
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En précurseur, Michel Lemire l’affirme: «il est un devoir de mémoire d’aider à la

conservation de ces pièces précieuses et fragiles, jalon privilégié de l’histoire médicale

dans ses liens étroits avec l’art ». Elles ne sont plus seulement l’apanage d’une université,

mais font partie des trésors nationaux, du patrimoine culturel de l’humanité.

1. RECONNAISSANCE D’UNE COLLECTION

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)1  installe l’Ecole de santé de Montpellier le 22 avril

1795 dans  l’ancien palais épiscopal - collège Saint-Benoît qu’il considérait comme le

plus beau et le plus ancien monument d’instruction que possède la France. Il rêva, à

l’instar de Quatremère de Quincy (1755-1849), de réunir dans un même édifice les arts et

les sciences, par la création d’un muséum temple de la science voué à l’enseignement,

rassemblant collections d’anatomie, bibliothèque, galerie de tableaux, sculptures,

dessins.

Le noyau des collections a été constitué à la période charnière de la Révolution à l’Empire,

époque de métamorphoses. Ce premier rassemblement, lié au mouvement général de

constitution des grandes collections publiques à Paris comme en province, coïncide avec

les réformes de l’institution médicale libérée du joug des rois et des évêques : à l’Ecole

de Santé créée en 1794 succède l’Ecole de Médecine en 1803, qui devient Faculté en

1808. La chirurgie est définitivement réunie à la médecine, l’enseignement anatomique

est rendu obligatoire et se double d’un enseignement clinique dans les hôpitaux. A

travers les œuvres réunies par Chaptal, se mesurent les liens, à la fois avec le milieu

artistique italien - Rome et la Toscane, alors française - et le milieu artistique parisien à

l’époque néoclassique.

Ministre de l’Intérieur sous Bonaparte de 1800 à 1804, faisant fit de l’architecte

départemental, Chaptal fait appel à Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805)2 ,

architecte parisien célèbre, primé à l’Académie de France à Rome, pour construire

l’Orangerie du Jardin des plantes et l’amphithéâtre d’anatomie. C’est au  professeur de

médecine légale et d’histoire de la médecine de Montpellier, Gabriel Prunelle (1777-

1853), qu’il confie le soin d’inventorier les dépôts littéraires constitués des biens saisis

dans les couvents et chez les émigrés, de les répartir à travers la France et d’en faire

bénéficier l’Ecole de médecine de Montpellier.

Le 3 juin 1801, Chaptal fait attribuer à l’Ecole de santé de Montpellier un buste antique

d’Hippocrate, butin de la campagne d’Italie, acquis par le gouvernement consulaire. Le

buste est accompagné d’une inscription éloquente : Olim Coüs nunc Monspelliensis

Hippocrates (Jadis de Cos, Hippocrate est aujourd’hui de Montpellier). En 1803, il

Hélène Palouzie
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commande au sculpteur Claude Dejoux (1732-1853), élève de Coustou, deux statues,

celle d’Hygie, déesse de la santé, associé à celle de son père Esculape, dieu de la

médecine. L’Ecole propose au ministre l’inscription non alibi imponere dii felicius unquam

(aucun meilleur endroit pour ces dieux). La même année, il fait réaliser par Jean-Baptiste

Odiot (1763-1850), orfèvre de Napoléon, la nouvelle masse d’Esculape, emblème de la

faculté concédé par un privilège du roi en 1350 comme insigne de la dignité de l’Ecole, et

offre un buste à son effigie pour l’inauguration de l’amphithéâtre d’anatomie. Ce buste

en marbre est réalisé à Carrare par le sculpteur turinois Jean-Baptiste Comolli (1775-

1830), élève de Canova.

Enfin, il fait venir de Florence à Montpellier, les copies tant convoitées des cires

anatomiques de Felice Fontana, devant lesquelles Bonaparte était tombé en admiration.

Parmi les collections anatomiques françaises, celle de la faculté de médecine de

l’Université Montpellier est la plus ancienne et la plus importante conservée dans sa

quasi intégralité et dans son lieu d’origine. Elle s’inscrit parmi les autres collections de la

faculté, peintures, dessins, estampes et manuscrits, symboles de la tradition humaniste

de l’école de médecine de Montpellier. En fonction de son triple intérêt, historique,

artistique et scientifique, de la richesse et de la diversité des pièces réunies

essentiellement au 19e siècle, cette collection universitaire d’exception, reflet du dialo-

gue entre art et sciences, mémoire de neuf siècles d’enseignement de la médecine, a

été classée en totalité au titre des Monuments historiques en 2004 ainsi que le bâtiment

qui l’abrite.

Héritier des bibliothèques, cabinets d’histoire naturelle ou encore apothicaireries, le

conservatoire d’anatomie de Montpellier, créé pour conserver, exposer et exploiter les

pièces anatomiques, témoigne d’un même agencement, à la fois symbolique, fonctionnel

et décoratif : les volumes sont compartimentés en quatre salles, la taxinomie préside à

l’organisation. Temple à la gloire de la médecine, conçu en 1853 par l’architecte Pierre-

Charles Abric (1800-1871), il est décoré par Tommaso Baroffio (1792-1877) et Jean-

Pierre Montseret (1813-1888) 3  des diverses sciences appliquées à la médecine et des

effigies de médecins illustres. Les meubles d’exposition recouvrent les murs dans un

ensemble ininterrompu et présentent les milliers de pièces, listées par les neuf registres

du conservatoire, formant une collection d’anatomie normale, pathologique et comparée,

d’ostéologie, de tératologie et d’anthropologie : embryons de corps humains conservés

dans du formol, momies, squelettes, crânes, écorchés, instruments de chirurgie et plan-

ches anatomiques s’ajoutent aux oeuvres sculptées, peintes et vernies correspondant à

deux types de préparation : le modèle artificiel en cire, carton pâte, plâtre puis résine, et

la préparation naturelle séchée, pièces de dissection dont Honoré Fragonard (1732-

1799) fut le meilleur interprète.

Felice Fontana (1730-1805). L’aventure des cires anatomiques de Florence à Montpellier
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Si toutes les pièces participent à la constitution de ce panthéon de l’anatomie - œuvres de

Laumonnier, Dupuytren, Baretta, Talrich, Tramond ou encore Auzoux, le fleuron de la

collection est l’ensemble des cires anatomiques de Felice Fontana, coupes diverses du

cerveau et de la moelle épinière, des organes des sens, œil et oreille, des voies génito

urinaires dans les deux sexes, des viscères abdominaux et du cou et thorax, enveloppées

dans des suaires de soie, identiques à celles de la première grande collection de cires

anatomiques que constitua en 1775 le grand duc de Toscane Pierre Léopold de Habsbourg-

Lorraine (1747-1792), et aujourd’hui conservées au musée de La Specola de Florence.

2. DE L’EXCELLENCE DE L’OEUVRE DE FELICE FONTANA (1730-1805)

Grand et important savant du 18e siècle italien4 , médecin, naturaliste, physicien, l’abbé

Fontana, digne héritier de l’abbé Zumbo de Florence, porta l’art de l’anatomie artificielle

en cire à son apogée et fit de l’anatomie humaine un instrument de prestige autant pour

la science que pour les arts.

Né à Pomarolo, Fontana fit ses premières études à Rovereto et Parme, puis sa médecine

à Padoue et à Bologne où il fut l’élève de Caldani. Comme son frère Gregorio (1735-

1803), il fut ordonné prêtre. En 1766, il devient médecin du grand-duc Pierre Léopold de

Toscane. Il voyage à travers l’Europe et rencontre les plus grands savants de son époque,

avant de regagner définitivement Florence en 1780. Sa correspondance relate ses

échanges avec les scientifiques et la variété de ses intérêts.

Par la faveur du grand-duc de Toscane, Fontana organisa de 1771 à 1775 la mise en

place  de La Specola , Imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale (musée Royal et

Impérial de Physique et d’Histoire Naturelle de Florence). Il devint son premier conservateur

et le dirigea jusqu’à sa mort. Il fut nommé chevalier du Saint-Empire en 1780 par Joseph

II, empereur d’Autriche, frère de Marie-Antoinette et de Pierre Léopold. Son atelier de

modelage de cires anatomiques devint rapidement le plus célèbre de toute l’Europe. Le

renom du cabinet de cire était tel qu’il attira les plus grands souverains.

Lors de la première campagne d’Italie, les Français lui témoigneront tous les égards

« dûs à sa renommée ». Il comptait de nombreux amis en France où il avait séjourné

deux ans, parmi lesquels René-Nicolas Dufriche (1762-1837), médecin de l’armée en

Italie, qui deviendra son biographe. En 1801, le premier Consul lui offrit de se fixer en

France, ce que Fontana refusa5 .
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Parmi les chefs d’œuvres de Toscane tant convoités, les cires de Fontana étaient aussi

célèbres que la Vénus Medicis. En témoigne la lettre de Bonaparte, commandant l’armée

française en Italie, envoyée au Directoire le lendemain de sa visite, le 1er juillet 1796:

«  J’ai vu à Florence la célèbre Vénus qui manque à notre Museum et une

collection d’anatomies en cire qu’il ne serait pas indifférent d’avoir. Fon-

tana, le Directeur du Cabinet du Grand Duc, accepterait de faire une copie

de ces pièces anatomiques. Cela coûterait peu de chose et serait d’un

grand secours pour l’instruction d’une science si essentielle à

l’humanité »6 .

Le rapport de 1793 sur l’excellence de l’oeuvre de Fontana établi par René-Nicolas

Dufriche7 , futur baron Desgenettes, avait alerté l’opinion des médecins français et accru

la renommée de la collection qui présentait un intérêt majeur pour l’instruction publique

française: « La collection complète des anatomies figurées en relief et en cire et faisant

partie du Cabinet d’Histoire naturelle de Florence est infiniment supérieure, sous tous

les rapports possibles, à toutes les autres collections répandues dans le reste de

l’Europe ». Son vibrant  hommage à ce travailleur infatigable, à la perfection et à l’utilité

de ses travaux, à son génie, fut déterminant pour l’acquisition de ces copies.

Ce jugement est corroboré en 1796 par André Thouin (1747-1824), botaniste, professeur

au Muséum d’histoire Naturelle à Paris, chargé par le gouvernement de recueillir les

objets de science et d’art qui pouvaient servir à l’accroissement des collections

nationales8: «Je fus conduit au cabinet d’histoire naturelle par le chevalier Fontana qui le

dirigeait et qui en était pour ainsi dire, le créateur. Cette collection, extrêmement

précieuse, est placée dans un grand édifice voisin du Palais Pitti et en face du jardin

botanique9 . [...] Le soin, la propreté, l’ordre, y président et la rendent aussi commode

pour l’instruction des élèves qu’agréable aux yeux des personnes mêmes qui n’ont

aucune idée des méthodes.

La partie la plus considérable et qui tient le plus de place est l’anatomie artificielle.

Toutes les figures, en cire colorée, imitent parfaitement la nature, tant dans la forme que

dans la position. On voit d’abord des sujets entiers, puis ceux qui sont dépouillés de leur

peau, et ceux auxquels on a enlevé la première, la seconde et la troisième couche de

muscles. D’autres sujets présentent successivement le système nerveux, celui des artères,

celui des veines ; enfin, celui des vaisseaux lymphatiques. Viennent ensuite des séries

de pièces composant le corps humain développées dans des plus grands détails, les

organes de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, de la bouche, des viscères, du cœur, du foie, des

intestins, de la génération, du cerveau, etc... Une multitude de figures représentent les

diverses phases de la conception des enfants, leurs positions naturelles ou accidentelles
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dans le sein de la mère ; en même temps, les moyens à employer dans les différents cas

pour opérer les accouchements ».

Le regard des écrivains, qui ont admiré à Florence ces fragments humains trônant dans

des vitrines en marqueterie, sont révélateurs de la renommée dont jouissait Felice Fon-

tana et le prestige de ses chairs de cire plus vraies que nature. Charles Dupaty (1744-

1788), magistrat et homme de lettres, ne retient pas son enthousiasme: «Je voudrais

pouvoir décrire le cabinet d’histoire naturelle, que, depuis dix ans, le grand-duc s’occupe

d’enrichir, et M. Fontana d’arranger. Cinquante chambres sont déjà pleines des trésors

de cette collection. [...]. Il est impossible de rendre l’élégance des appartements, l’ordre,

la distribution; non seulement tout paraît, mais tout se montre, tout vous appelle. Les

armoires de ce cabinet représentent les cases de la mémoire de M. Fontana, remplie

d’histoire naturelle». (Lettres sur l’Italie, 1785: «à Florence, lettre XXVI»). 

Même engouement de la part de Stendhal, de passage à Florence le 27 septembre

1811: «Quel plaisir d’avoir un anatomiste en entrant dans le musée ! Rien ne m’a paru

plus propre, plus net, plus instructif. Ces signes sont disposés de manière à donner sans

effort des idées nettes. La salle des accouchements me semble fort supérieure à celles

de Bologne et de Vienne. Je me souviens avec plaisir de la visite que je fis à l’Académie

Joséphine et à cette  salle. Je vois avec le plaisir des yeux d’un ignorant les muscles et les

nerfs, qui sont exprimés très nettement l’anatomie de l’oeil avec sa chambre obscure [...].

J’ai vu ici le premier squelette qui m’a paru beau. On sent de quel genre de beauté est

susceptible un squelette: le grandiose ; mais il en a vraiment. Il est à gauche en entrant

dans les salles de préparation en cire, dans une belle cage de verre.  Les fosses des yeux,

le nez, les mâchoires, les os des cuisses, les mains et les pieds sont jetés grandement».

(Journal d’Italie, «Florence, Musée d’histoire naturelle», chapitre XLII, p. 340-41).

3. L’AVENTURE DES CIRES ANATOMIQUES DE FLORENCE À MONTPELLIER

Au terme de longues années d’acquisition, ces copies, quarante boites composées de

cent trente organes séparés, commandées en 1796 par Bonaparte, furent malgré la

convoitise de Paris, acheminées à Montpellier en 1803 par l’entremise de Jean-Antoine

Chaptal.

Cet achat, qui a valeur de symbole de la politique culturelle de la République, fut négocié

sous le Directoire lors des campagnes révolutionnaires d’Italie (1796-1800) et se réalise

sous le Consulat (1799-1804) lors de la réorganisation de l’Italie par Bonaparte10 . A la

suite des armées, les groupes d’experts de la Commission pour la recherche des objets

d’art et de sciences en Italie inventorient, sélectionnent, mettent en caisse des milliers
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de trésors significatifs. Ceux-ci, dûment classés, doivent emplir les institutions culturelles

de la République, dont le tout nouveau musée du Louvre11 .

Les négociations

Le 1er Floréal an VII (20 avril 1799), Charles Reinhard, nouveau commissaire de la république

française à Florence, prévient Talleyrand, alors Ministre des Relations extérieures du

Gouvernement français que la copie des pièces anatomiques, commandée par la

République française, du temps du ministère du citoyen Laflotte,  n’est guère plus avancée

qu’elle ne l’était en l’an V (1797). Il précise que le citoyen Fontana n’a jamais reçu plus

de 6000 frs. pour cet objet, raison pour laquelle il  a interrompu son travail. En

conséquence, il ne peut faire l’envoi de ce qui est exécuté que par eau et non par terre,

circonstance qui en prolongera encore le retard12 .

Le 8 pluviose an IX (28 janvier 1801), alors que les Français occupaient Florence et la

Toscane depuis octobre 1800, Redon de Belleville, commissaire général des Relations

commerciales de la République française, après avoir rendu visite à Fontana le 1er octobre

1800, rapporte à Talleyrand  que par un heureux hasard, les Arétins qui ont tout dévasté

chez Fontana, n’ont pas ouvert la chambre où étaient conservées les quarante boites

contenant sous verre les pièces anatomiques appartenant à la République. Elles lui

seront adressées par l’Arno jusqu’à Livourne, et quand ce port sera débloqué, il les

enverra à Marseille d’où par le Rhône, la Saône, les canaux et la Seine, elles pourront

être transportées sans accident à Paris 13 .

Le 14 pluviose an IX (3 février 1801), le même Belleville, envoie à Talleyrand les lettres

qu’il a reçu de M. Fontana et les notes qui l’accompagnent. Fontana explique comment

sont conservées les quarante caisses d’anatomie et ajoute qu’il conviendrait d’en faire

des dessins coloriés ainsi que des autres pièces qui seront exécutées par la suite.

Belleville propose à Talleyrand d’ordonner ce nouveau travail, la dépense pour continuer

ces opérations étant raisonnable (24.000 frs par an).

Une des lettres de Fontana évoque son attachement à la France: « Votre lettre du 29

nivôse an IX (19 janvier 1801) m’a agréablement surpris. Elle me prouve que le vainqueur

de l’Italie ne m’a pas totalement oublié, ni les commissions qu’il me donna lors de sa

première arrivée à Florence ; il me demanda, à cette époque, l’exécution de deux ouvrages

très utiles à l’humanité, l’un d’une collection anatomique en cire, semblable à celle que

j’avais faite pour le Cabinet de Florence ; le second d’une statue décomponible en bois,

formée de 3.000 pièces et de quelques millions de moins grandes, visibles et en relief,

inséparables des premières [Paris, musée d’histoire de la médecine]. En présence de

Miot, Ministre de France en Toscane, le héros d’Italie ordonna des fonds pour ces travaux.
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Il est vrai qu’à l’arrivée du commissaire Salicetti,  je fus payé...  des ouvrages anatomiques

en cire que j’avais commencé sous le roi constitutionnel. La somme payée fut à peu près

de 200 louis [4.800 frs]. Cet argent ne servit qu’à me rembourser de mes avances.

L’ouvrage fait était enfermé dans 40 caisses, remplies de modèles anatomiques ; ces

caisses sont toujours chez moi à la disposition du Premier Consul ... je reviens de

reprendre mes travaux en cire... Je ne désire rien avec plus d’empressement que de

seconder les grandes vues du Premier Magistrat de France, et de pouvoir être utile autant

que mon âge et ma santé le permettent à la grande Nation».

Dans une lettre du 22 brumaire an XI (13 novembre 1802) à René, directeur de l’école de

médecine, Chaptal, devenu ministre de l’Intérieur14 , s’excuse que les consuls du

Gouvernement aient changé de destination pour les caisses de Fontana et  cet envoi,

acheminé de Florence à Marseille par l’intermédiaire du général Clarke15 , n’ira plus à

Montpellier mais à Paris16 .

Les cires furent finalement acheminées à Montpellier, au détriment de Paris. Il était

naturel que Chaptal, qui par son rapport et projet de loi sur l’instruction publique avait

œuvré au principe de répartition des collections (création des musées de province),

œuvrât pour conserver à la faculté de médecine de sa ville, la prestigieuse collection de

cires anatomiques florentines.

Le transport

Une lettre de Simeon, 1er secrétaire de la Légation française en Toscane à René, du 11

pluviose an XI (31 janvier 1803) informe du départ des caisses de Florence pour Marseille

via Livourne sur le bateau La Bombarde, appelé Le Bienvenu, et fait mention des instructions

de Fontana sur la manière de les déballer. Il rajoute que Fontana a joint aux quarante

boites appartenant à la France une préparation représentant « l’opération de la simphise »

dont il fait hommage au ministre de l’Intérieur. Le tout est renfermé dans dix caisses17 .

Le 30 ventôse an XI (21 mars 1803), le procès verbal d’Agassin, secrétaire de l’agence

des relations extérieures, sur la vérification à Marseille de l’état des caisses fait état de

la livraison « j’ai reconnu que huit caisses étoient en très bon état, mais que deux, n°s 3

et 8, doivent être endomagées dans leur intérieur, à en juger par le bruit qui se fait

entendre lorsqu’on les change de place »18 . Par une lettre de Jamin, chargé de l’agence

des Relations extérieures à René du 2 germinal an XI  (23 mars 1803), on apprend que

Jamin a récupéré les pièces à Marseille et les a envoyées ce jour à Sète sur le brik Le

Précurseur : « les 40 caisses d’objets anatomiques en cire sont enfin arrivées et forment

ensemble 10 grandes caisses que j’ai reçues. Elles portent la marque (bouteille clissée
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dessinée) et sont numérotées 1 à 10 »19 . Elles arrivèrent à Montpellier le 23 germinal an

XI, soit le 13 avril 1803.

La note rédigée en français par Fontana le 3 janvier 1803 relate d’une façon extrêmement

précise, le soin apporté au transport de ces cires extrêmement fragiles: « Il y a 10 caisses

expédiées à Montpellier, sept grandes et 3 autres moins grandes. Chacune de ces dix

caisses est recouverte d’une toile cirée; et entre la toile cirée et la toile extérieure d’emballage,

il y a un lit de paille.  La toile d’emballage extérieure est marquée en dessus et porte la

figure d’une bouteille de Toscane, pour indiquer que ces caisses doivent toujours être

placées du même sens que la bouteille dessinée en dessus. Dans 9 de ces caisses sont

placées les 40 boëtes avec leurs glaces, lesquelles sont remplies de pièces d’anatomie.

Une dixième est celle où il y a la machine de la simphise.  Une des ces boëtes est d’une

grandeur double des autres et fait l’effet de deux boëtes. [...]. On retirera ensuite les

boëtes l’une après l’autre avec beaucoup de précautions autrement, le plus petit choc, la

plus petite secousse mettoient en pièce les cires rendues fragiles et cassantes par le froid

et le temps.  Il est probable qu’un peu de poussière pénètrera dans l’intérieur des boëtes

malgré les chemises qui les recouvrent et qui les garantissent [...]».

Le registre du conservatoire d’anatomie de Montpellier consigne avec beaucoup de

précisions l’entrée de ces pièces dans le conservatoire, description que l’on retrouve

sur les cartels dans la présentation actuelle20 .

4. CHAIRS DE CIRE

«Un souvenir de Florence qui m’a poursuivie bien longtemps est celui de la visite que je

fis alors au célèbre Fontana. Ce grand anatomiste, comme on sait, avait imaginé de

représenter, jusque dans les moindres détails l’intérieur du corps humain, dont toutes

les parties sont si ingénieuses et si sublimes. Il me fit voir son cabinet, qui était rempli de

pièces d’anatomie, faites en cire couleur de chair[...].

Cette vue me fit une telle impression, que je me sentis près de me trouver mal. Pendant

plusieurs jours, il me fut impossible de m’en distraire, au point que je ne pouvais voir une

personne sans la dépouiller mentalement de ses habits et de sa peau, ce qui me mettait

dans un état nerveux déplorable. Quand je revis M. Fontana, je lui demandai ses conseils

pour me délivrer de l’importune susceptibilité de mes organes. J’entends trop, lui dis-je,

je vois trop et je sens tout d’une lieue. Ce que vous regardez comme une faiblesse, me

répondit-il, c’est votre force et c’est votre talent; d’ailleurs, si vous voulez diminuer les

inconvéniens de cette susceptibilité, ne peignez plus.» (Vigée-Lebrun, Souvenirs, 1835:

Florence, avril 1792).
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Ce commentaire d’Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), portraitiste de Marie-Antoinette,

est révélateur de la mise en scène qui préside dans la réalisation des cires anatomiques.

Cet art, pour donner l’illusion de la vie, s’entoure de rituels et de conventions: pour

maîtriser l’effroi, mais peut-être aussi pour le susciter, il produit des sortes de morts-

vivants, précieusement enveloppés dans des suaires de soie, ouvrant obligeamment

leurs corps aux regards.

La cire, artefact de la chair, offre un délicieux mélange de sérénité et d’anxiété. A l’utopie

de la perfection et à l’illusion de la beauté charnelle de l’être humain se superpose

l’affreuse réalité de l’anatomie, longtemps confinée dans l’intimité des cabinets de

curiosités, avant d’envahir les champs de foire21 . Attirant le regard dans l’objet et dévoilant

les structures cachées, ces mannequins de cire, ces moulages de corps disséqués,

fragmentés, sont plus pénétrants encore que les représentations dessinées ornant les

planches anatomiques. Les cires des Lumières furent en effet la traduction en volume des

traités d’anatomie22 . Il s’agissait de confectionner un modèle éternellement transmissible

du corps humain, modèle démontrant toute la merveilleuse construction de la machine

humaine pour le scientifique, mais aussi modèle idéalisé, garant du vrai et de la perfection

pour l’artiste, selon la doctrine néoclassique qui dominait à cette époque23 .

Par ses qualités, la cire d’abeille, matière molle, plastique, malléable était particulièrement

appréciée pour ses facilités de modelage, à chaud ou à froid et pour son aptitude à la

polychromie, qualité essentielle pour la restitution des carnations. L’épaisseur de la cire

et la teinte variait en fonction du tissu à représenter (couleurs codifiées pour la peau, les

muscles, etc...). Les modeleurs utilisaient de la cire d’abeilles mélangée avec un corps

gras, résines, pigments (laque de garance, indigo, safran, céruse), selon un dosage savant

en fonction de la consistance, de l’opacité ou de la transparence qu’ils voulaient

représenter. Chaque artiste avait sa technique qu’il tenait secrète car elle conférait aux

pièces leur finesse, leur puissance d’évocation, donnait aux épidermes la réalité du

vivant.

La restauration

Une fois leur période de gloire passée, les cires de Montpellier ont sombré dans un

profond oubli. Deux siècles après leur arrivée, elles étaient devenues anonymes. Elles

occupaient tout au plus quelques lignes dans les notices sur le conservatoire reproduites

de guide en guide24 .

L’opération en conservation réalisée en 200825  a permis d’approfondir la connaissance

de cette collection en comparant la technique de fabrication des cires de Montpellier
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avec celles de La Specola. Le concours de Laura Speranza de l’Opificio delle Pietre Dure,

centre de restauration florentin et de Marta Poggesi, directrice de La Specola, a permis

d’orienter le travail de Laurence Chicoineau26 , restauratrice spécialisée dans la sculpture

en cire, en fonction des similitudes techniques avec les œuvres de Fontana conservées

à Florence.

Les analyses du matériau effectués par le Centre Interrégional de conservation

restauration du patrimoine de Marseille (CICRP) ont été fondamentales. Elles ont permis

de distinguer les œuvres de Fontana des autres pièces en cire de la collection, la

composition chimique de la cire étant identique à celle des exemplaires florentins: la

cire utilisée est de la cire d’abeilles non traitée. En outre, la présence d’une résine de

type térébenthine utilisée comme vernis dans un rôle de protection et d’esthétique,

correspond aux procédés utilisés par les céroplasticiens de La Specola connus par les

archives de Fontana conservées à Florence27 .

Desgenettes décrivait les innombrables manipulations et le temps  nécessaires à la

composition des cires colorées « un art particulier » parfaitement organisé et hiérarchisé.

Une fois les parties du corps disséquées, on en faisait un moulage en plâtre dont on tirait

une copie exacte en cire. Ces moulages constituaient une sorte de matrice que l’on

pouvait utiliser plusieurs fois pour produire le même modèle. La cire était coulée dans le

moule, par couches successives, ce qui induisait un travail à l’envers, la première couche

étant celle qui sera apparente: elle était appliquée au pinceau et d’une couleur plus

claire dans les travaux les plus raffinés, afin de préciser le rendu et de donner à la pièce

sont aspect diaphane. Venait ensuite l’opération d’assemblage des pièces, avec armature

ou en apposant les morceaux alors soudés à la cire. L’ultime opération, était le vernissage

de la pièce avec un vernis transparent pour protéger, nuancer la surface et donner

l’impression vériste du luisant de la chair.

Les restauratrices de l’Opificio ont confirmé la technique de Fontana et de son modeleur

Clemente Susini (1754-1814)28 , mise au jour lors du démontage des cires: mêmes

plateaux de bois de sapin revêtus d’un placage de noyer et numérotation identiques sur

la tranche postérieure biseautés des plateaux, même technique d’assemblage des

fragments avec des renforts de tiges métalliques (clous), de cire liquide de couleur brune

et de bouchons de liège pour stabiliser le montage. Les parties musculaires sont teintées

directement dans la masse, modelées et retravaillées en surface au stylet (stries,  rayures

pour les muscles pratiquées dans la cire molle), des fils de soie ou de coton sont enduits

de cire pour restituer les artères, les veines, les nerfs, les vaisseaux, de délicats détails

colorés peints sont rajoutés en surface, motifs en patte d’oie, ondulations pour simuler

les microvascularisations.
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Mise en scène: les cages de verre ou boites vitrées

L’exacte similitude des techniques dans les deux collections et la présence de petites

cavités implantées au centre des biseaux destinées à recevoir des pitons de métal pour

l’inclinaison du plateau est à l’origine de la redécouverte de la présentation d’origine de

la collection de Montpellier.

Comme l’avait soigneusement mentionné Fontana dans sa note de 1803, les boites sont

formées de 3 parties principales. La partie antérieure est fermée avec des glaces. La

partie postérieure est un plan incliné sur lequel posent les cires. La dernière partie est

un plan horizontal qui reçoit les deux parties supérieures. Les parties antérieures des

boites entrent dans le plan horizontal par le moyen d’une coulisse: ainsi pour les en

retirer, il faut les tirer horizontalement. Le plan incliné peut se lever à volonté et pour le

remettre à sa place, il suffit de faire entrer un clou de laiton dans le fond du plan, dans le

trou qui est dans le plan horizontal.

Ces boites vitrées sont les cages de verre que l’on peut toujours admirer à La Specola,

conformes à la description de Thouin

«Toutes ces pièces sont isolément placées sous des cages de verre qu’on lève à volonté,

et tellement disposées à la portée de la vue qu’on peut les examiner en détail et sous le

jour le plus favorable. Au-dessus de ces cages, le long du mur, on a suspendu des

dessins très corrects de chaque figure. Des numéros correspondant aux différentes

parties du dessin et inscrits sans confusion autour d’un ovale se retrouvent également

sur un tableau explicatif manuscrit contenu dans un tiroir pratiqué sous la cage qui

renferme la pièce ainsi représentée. Cette invention, que je n’ai vue en usage nulle part

me paraît ingénieuse et utile à l’étude29 ».

La présentation actuelle à Montpellier correspond en fait au réaménagement du dernier

conservateur Paul Gilis en 1919. Découvert par le professeur Dulieu30 , un dessin de

Jean-Joseph Bonaventure Laurens (1801-1890)31 , célèbre artiste, secrétaire à la faculté

de médecine, montre ces précieuses boites vitrées que décrivent Fontana et Thouin. Le

conservateur Grynfelt, note d’ailleurs dans son guide du conservatoire de 1879 : « Voyez

ces boites vitrées placées sur les tables, au milieu de notre conservatoire»32 . Les vitrines

basses n’existaient pas à l’origine, ce que confirme le  rapport de l’architecte du

conservatoire, Charles Abric, le 20 décembre 1853 : « sont achevées les 15 grandes

armoires et un modèle pour les vitrines basses33  » .

Hélène Palouzie
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Un projet de partenariat avec La Specola, devrait permettre de faire réaliser des fac-

similé de ces dessins qui accompagnent les modèles en cire que Fontana pensait réaliser

pour la collection de Montpellier, et de retrouver le raffinement de la présentation d’origine

par la création de ces précieux reliquaires, splendides boites vitrées au montant en

marqueterie rehaussée de filets à la feuille d’or.

Utilisée depuis la plus haute antiquité pour les sculptures funéraires, puis pour les ex-

voto anatomiques, la cire « chair de croyant », est ensuite utilisée à partir de la

Renaissance à des fins d’enseignement, « chair de savant », avant d’être utilisée à des

fins purement artistiques. Au 19e siècle, elle connaît un regain d’intérêt avec les statuettes

nerveuses de Degas ou de Gustave Moreau, la création des musés de cire, tels le musée

Tussaud de Londres ou le Musée Grévin de Paris.

En France, l’anatomie artificielle en cire fut de courte durée : le meilleur représentant

est sans nul doute le chirurgien André-Pierre Pinson (1746-1828), à la fois artiste et

anatomiste, qui constitua la collection de cires du duc d’Orléans au Palais Royal (femme

à la larme du muséum de Paris). La tentative de créer en France un atelier comme celui

de Fontana échoua. L’école de cérisculpture à Rouen créée par Napoléon en 1806 et

dirigée par Jean-Baptiste Laumonnier (1749-1818) n’aura pas le rayonnement attendu

et fermera ses portes en 1814. La rapide éclosion des cires anatomiques, la décadence

du genre, comme son actuelle redécouverte, révèlent que l’anatomie artificielle en cire

échappe à la simple technicité instrumentale et scientifique pour s’établir à la fois

comme un fait de société et comme une manifestation artistique.
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éditions de l’Espérou, 2008, p. 74-107.
4 Critique de Jean Théodoridès. Revue d’histoire des sciences, 1986, vol. 39, n°2, p. 189-190. Pour une biographie
complète de l’anatomiste Fontana, qui fut aussi chimiste, physiologiste de réputation internationale, cf. PeterK.
Knoefel. Felice Fontana, life and works, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze storiche, 1984. Omaggio a Felice

Fontana (1730-1805). Museo civico di Rovereto, 2005.
5 Jacqueline Sonolet « A propos d’un mannequin anatomique en bois : Napoléon Bonaparte et Felice Fontana ».
La ceroplastica nelle scienza e nell’arte. Actes du congrès international, Florence, Ed. Leo Olski, 1977, tome 1, p.
447. Lemire, 1990, p. 302.
6 Après de longues démarches diplomatiques, la Vénus Medicis est cédée à la France, le 2 septembre 1802. A six
heures du matin, le 16 août 1803, le premier consul vint lui rendre hommage au musée de Paris, le tout récent musée
du Louvre. En 1803, Canova est chargé par la reine d’Etrurie, d’exécuter une copie de la Vénus. «La Vénus italique»,
terminée en 1811, est payée par Napoléon. La Vénus de Medicis sera restituée le 27 décembre 1815. Cf. Hélène
Palouzié. Jean-Baptiste Desmarais (1756-1813), son milieu, son temps. Thèse de Doctorat d’histoire de l’art et
archéologie, Montpellier III, 1994.  Ferdinand Boyer.  Le monde des arts en Italie et la France de la Révolution et de

l’Empire. Turin, 1969.
7 Desgenettes. « Réflexions générales sur l’utilité de l’Anatomie artificielle; et en particulier sur la collection de
Florence, et la nécessité d’en former de semblables en France ». Journal  de Médecine, Chirurgie et Pharmacie,
1793, Paris, t. 94, p. 162-176. Journal de physique, 1793, t.43, p. 93. Cité par Lemire, 1990, p. 264, p. 285
et p. 419, chapitre 10, notes 1et 2.
8 Commission composé de Berthollet, Monge, La Billardière , Moitte (sculpteur) et Berthélemy (peintre). Lemire,
1990, p. 285. André Thouin. Voyage dans la Belgique, la Hollande et l’Italie. Paris, 1841, t. 2, p. 230-232.
9 Le palais Pitti centre du pouvoir relie d’un côté par le couloir de Vasari, le temple des art, les Offices, de l’autre
par un couloir symétrique le temple des sciences, La Specola.
10 En août 1801, la Toscane devient le Royaume d’Etrurie (1801-1807) gouverné par Louis 1er de Bourbon-
Parme et son épouse, Marie-Louise de Bourbon, fille du roi d’Espagne Charles IV. Le 26 janvier 1802, création
de la république italienne avec Napoléon Bonaparte comme président.
11 De l’excès de ces pillages, naît une réflexion sur l’appropriation des témoins culturels, dont le principal interprète
fut A.C. Quatremère de Quincy : Lettre à Miranda sur le déplacement des monuments de l’art en Italie (1796) et Les

Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art (1806).»
12 Sonolet, 1977, p. 446. Lemire, 1990, p. 293. Paris, Archives Ministère Aff. Etr., Fonds Toscane, Corr. pol., n°
152, f° 209.
13 Sonolet, 1977, p. 447. Lemire, 1990, p. 302.
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14 Chaptal succède à Lucien Bonaparte comme Ministre de l’Intérieur par intérim le 15 brumaire an IX (6 novembre
1800), puis titulaire le 1er pluviose an X (21 janvier 1801).
15 Le général Henry-Jacques Clarke (1765-1818), Duc de Feltre, représentant du premier consul après du roi
d’Etrurie de septembre 1801 jusqu’au 26 juin 1804.
16 Archives anciennes faculté de médecine: C. Administration générale et bâtiments de la Faculté, C 115, envoi et
réception de pièces anatomiques en cire expédiées de Florence à Montpellier.
17 Archives anciennes faculté de médecine, C 115, 4.
18 Archives anciennes faculté de médecine, C 115, 1.
19 Archives anciennes, faculté de médecine, C115, 6.
20 Registre n° 2 du conservatoire: État des collections du conservatoire de l’Ecole de médecine de Montpellier
du 20 août 1810 au 4 avril 1823.
21 Cf. Grand musée anatomique ethnologique du Dr P. Spitzner, 1896.
22 Le plus célèbre de ces traités d’anatomie est La fabrica. Andre Vésale. De humani corporis fabrica. Bâle,
1543.
23 Emmanuel Schwartz. « L’anatomie face à l’antique ». Figures du corps, une leçon d’anatomie à l’Ecole des

Beaux-Arts, 2008, p. 83-87.
24 Quissac,1859, Grynfelt, 1879, Delmas, 1926, Laux, 1958, Rabischong, 1990, Bonnet, 1992,  Bonnel, 2002.
25 Elle a été programmée en 2007 par la Conservation régionale des Monuments historiques, effectuée en
2008 et achevée au printemps 2009. Elle a été financée à parts égales par la DRAC et l’Université Montpellier I,
à hauteur de 40.000 euros.
26 Laurence Chicoineau a également réalisé à Paris,  la restauration de cires de Pinson au muséum, de cires de
Sudre au muse du Val de Grâce.
27 Poggesi, 1999, Roshem, 2003.
28 Il  porta la technique du modelage au plus haut sommet de la perfection artistique (modèles à Cagliari, Pavie,
Padoue, Pise, Bologne, Sienne, Perouse, et en Autriche à Vienne, Espagne, en Russie, en Suède, en Angleterre). Sa
première réalisation fut la célèbre Vénus de Médicis, cire anatomique de grandeur nature ou l’ouverture du tronc livre
les secrets du corps humain (viscères, muscles, vaisseaux, nerfs) et du foetus de 3 mois qu’il contient.
29Thouin. Voyage dans la Belgique, la Hollande et l’Italie, 1841, t. 2, p. 230-232.
30 Louis Dulieu. La médecine à Montpellier. 1988, t. IV.
31 Originaire de Carpentras, où sont conservés la plupart de ses dessins (Bibliothèque Inguimbertine), Jean-Joseph
Bonaventure Laurens (1801-1890), dessinateur, peintre était une personnalité hors du commun, un artiste aux
multiples talents : naturaliste, botaniste, conservateur de musée, membre de société scientifiques, voyageur, écrivain,
musicien...
32 Grynfelt J., 1879, p. 176-196.

33 Archives modernes, faculté de médecine : A musée anatomique, A4, 55 - 1853 : rapport de l’architecte Abric sur
le mobilier en noyer.
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Felice Fontana (1730-1805). L’aventure des cires anatomiques de Florence à Montpellier

Al costat: façana de la Facultat

de Medicina de Montpeller.

A sota: sostre del Museu

d’Anatomia de la Facultat de

Medicina de Montpeller, amb

retrats d’anatòmics.
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A sobre: visió general de la

sala principal del Museu.

A sota: estàtua al començament

de l’escala d’accés.
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TEXTOS ANTICS

Secció a cura de Josep M. CALBET i CAMARASA

VERSOS DE L’ESTUDIANT DE MEDICINA LLUÍS ROCA I FLOREJACHS (1850)

Lluís Roca i Florejachs, quan encara estudiava medicina i aprofitant una nit en que

estava de guàrdia a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, el mes d’agost de 1850, va

escriure els  versos que transcrivim en els que fa una descripció de la vida d’un estudiant

de medicina. Versos escrits amb ironia que no estan exempts d’un certa visió crítica.

D’acord amb el què ens diu, l’estudiant de medicina havia de fer oposicions per a tenir

un càrrec equivalent al de Practicant. Després podia passar a ser col·legial extern i

anaven uniformats amb una brusa d’indiana. Una brusa que acostumava a estar bruta

de “bàlsams i ungüents” i probablement de sang dels malalts, i que només es rentava

quan estava molt rígida.

Aquest estudiant amb el tinter a la mà havia de recórrer els llits i anava apuntant en una

llibreta els signes que observava en cada malalt i prenent nota de les receptes de

cadascun. Seguint les ordres dels caps de sala l’estudiant era responsable de fer sagnies,

aplicar sangonelles, practicar friccions i procedir a les cures. Sembla que cada estudiant

havia de fer una guàrdia de vint-i-quatre hores mensualment. Un ascens seria passar a

la categoria de col·legial intern i aleshores  tenien el “dret” de dormir i menjar en el propi

hospital. Menjar sopes per exemple, on segons ens diu, eren aprofitats els rosegons de

pa que es trobaven entre la roba dels malalts. Probablement exagerava, però tot i així, no

van ser pocs els estudiants que van ser víctimes del seu quefer.

Aquests versos van ser publicats a la revista “El Divino Vallés” (1852, juliol, núm. 31, pàg. 2-4).

BREU NOTÍCIA BIOGRÀFICA

Lluís Roca nasqué a Lleida el 28 de febrer de 1830 i morí a la mateixa ciutat el 2 de

novembre de 1882. Pertanyia a una nissaga de sanitaris. El seu avi matern Lluís Florejachs

fou metge de Castelló de Farfanya. El besavi patern Josep Roca i Puigcantó nasqué a
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Textos antics

Sant Joan de les Abadesses i morí a Lleida el 1782. L’avi patern Tomàs Roca i Chessa

(1744-1796) exercí a Lleida, igual que el seu pare Bonaventura Roca i Labrador (1779-

1838). Lluís Roca Inicià estudis de Filosofia a Lleida. Batxiller en Arts el 1845, batxiller en

medicina el 1850 i llicenciat el 1852. Es va doctorar a Madrid el 1871 amb el tema ¿Hay

agentes farmacológicos capaces de sustituir a las emisiones sanguíneas cuando éstas

se hallan plenamente indicadas?. Exercí a la seva ciutat nadiua. El 1852 llegí un poema-

manifest sobre les glòries de Lleida, que més tard va traduir al català. Lluità contra el

còlera de 1854 i 1855 declarat a Lleida, havent fet una instrucció popular contra

l’epidèmia. Juntament amb Josep M. Escolà fundà l’any 1862 l’Acadèmia Mariana, on es

van celebrar diversos certàmens. Va cultivar la poesia i la seva obra literària és prou

extensa. Als Jocs Florals de 1860 i 1864 obtingué dos premis extraordinaris, quatre

accèssits i la viola. Soci de diverses corporacions fou mantenidor dels Jocs Florals de

1865, cronista de Lleida, president de l’Ateneu de Lleida i membre de la Junta de

Beneficència lleidatana. Col·laborà al diari “La Renaixensa”, “Lo Escut de Catalunya”,

“Lo Gay Saber” i a altres publicacions. En alguns casos signà amb el pseudònim “Juli

Frosach i Charles”.

POESIA

Tras largos memoriales

de súplicas henchidos y atenciones

tras esos magistrales

tanteos doctorales que solemos llamar oposiciones;

Mirad ese estudiante

que ansioso de saber y de propina

logró muy arrogante llegar a Practicante

del hospital civil de Medicina.

Hartos sudores lleva, que si agarró la fruta con los dientes

puso el valor a prueba,

pues una era la breva

y muchos ¡Voto a San! los pretendientes.

mas ya al fin ha triunfado

y a todos derribó de un golpe eterno:

ya goza afortunado

el premio deseado;

ya es por de pronto colegial externo.

Mirad cuan satisfecho

en su nuevo destino se inaugura,
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del conmovido pecho

el ámbito es estrecho

para ocultar al mundo su ventura.

Mirad con que alegría

recorre sin parar tarde y mañana,

la basta (sic) enfermería

luciendo todo el día

su favorita blusa de indiana.

¡Oh! nunca mas triunfante

ha lucido un magnate sus toisones

cual nuestro Practicante

la blusa rezogante

que es símbolo cabal de sus funciones

¡Su blusa! Lo aseguro;

aunque sucia de bálsamos y ungüentos,

ni en el mas grande apuro

la diera por un duro,

¿por un duro?....mentí: ni por doscientos.

Es ella el distintivo

que a los ojos del mundo le sublima,

no por otro motivo,

lo sé de positivo,

es la prenda quizá que mas estima.

Con tan hermosa alhaja

propicia el joven a llenar su empleo:

mirad como trabaja

y corre y sube y baja

sin gozar un instante de recreo.

Siguiendo sus visitas

vedle con el tintero y las libretas

en donde pone escritos

variadas e infinitas

fórmulas medicales o recetas.

Y luego sin tardanza

a cumplir la misión que le compete

impávido se lanza

entrando en esa danza

que lleva tantos visos de sainete.

Cantáridas, fomentos,

Textos antics
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sangrías, sanguijuelas y fricciones

y blandos linimentos,

ha aquí los elementos

que el móvil son de todas sus acciones.

Si pasa a cirujía,

ese afán que le sirve de tortura

acrece todavía,

y dobla su porfía

para salir airoso de la cura.

Con igualdad ordena

las planchuelas cargadas de cerato,1

vendajes almacena, y emprende su faena

empuñando el quirúrgico aparato.

Oh! nadie le censura

pues no ha de haber en tanta baraunda

afecto que no cure

ni llaga que supure

donde diestro no empape una torunda2

Purísimos consuelos

por su trabajo y caridad inmensa

otórguenle los cielos:

del joven los desvelos

muy dignos son de eterna recompensa.

Quizá el tiempo transcurre

con tanta pena que el esplin3  provoca

y el colegial se aburre,

pero a la fin discurre

que esta es su suerte y aguantar le toca.

Quizá el pobre reniega

y siente hincharse de bravura el cardias

y a Barrabás se entrega

cuando ¿oh dolor! se llega

al fastidioso turno de las guardias.

Mas se le calma el susto

y recobra su pecho la alegría,

cuando medita justo

que este fatal disgusto

lo pasa cada mes un sólo día.

Por fin llega un instante
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en que por leyes de interior gobierno

ocurre otra vacante

y nuestro Practicante

suele pasar a colegial interno.

Entonces ya se instala

en el mismo hospital en que se educa:

allí se le señala

alcoba, cuarto o sala,

y allí vive, allí duermo, allí manduca.

Manduca...¡y de lo bueno!

cual solemos decir a dos carrillos;

yo a fe no le condeno

pues quiere el vientre lleno

tener, ya que no puede los bolsillos.

No importa que gorrinos

los otros colegiales ¡lindo chasco!

le cuenten muy ladinos

brutales desatinos

para que tome a los manjares asco.

No importa que los jugos

al espirar de la caliente sopa,

le digan sus verdugos

que aquellos son mendrugos

hallados de un enfermo entre la ropa.

No importa que embustero

cuente alguno en sus fárragos ridículos

que ha visto al cocinero

echar en el puchero

por guisantes bolitas de fonticulos4

Ni que al hallar grasiento

el caldo con los fideos que allí comen

le digan al momento

que han puesto allí un omento5

que de una vieja ya cubrió el abdomen.

Es tentativa necia:

el joven, aunque cándido novicio,

su cháchara desprecia

y desde luego aprecia

a donde se dirige el artificio.
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Por esto, sin que abrigue

la menor repugnancia en la comida,

en su misión prosigue

y en paz así consigue

pasar aquellos años de su vida.

Y así los va pasando

con paciencia ejemplar y duradera

bebiendo y manducando,

durmiendo y trabajando,

hasta que toca el fin de su carrera.

Mas ¡ay! no siempre alcanza

el término feliz porque suspira

con ávida bonanza

no siempre su esperanza

del justo lauro coronada mira.

Pues ¡oh dolor! son tales

las miserias que sufre mientras vive

allá en los hospitales;

son auras tan letales

las que el pulmón del colegial recibe;

Que un eminente daño

amaga siempre destruir su físico:

por esto no es extraño

que ya en el primer año,

demacrado y tísico.

NOTES

1. El cerato era un compost d’aplicació externa fet de cera i oli i sense contingut de resines.

2. Torunda era cotó fluix embolicat amb una gasa que s’aplicava damunt d’hemorràgies superficials.

3. Cal considerar la paraula esplin com a equivalent a tedi.

4. Eren exutoris o sigui úlceres provocades i sostingudes pel cirurgià per mantenir una supuració permanent.

5. Omento era la paraula utilitzada per referir-se a l’epíplon.
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NOTICIARI BIBLIOGRÀFIC

254. Rafael Albiol Molné: “Notas sobre algunos médicos, cirujanos y boticarios de
Constantí en el siglo XVIII” (“Estudis de Constantí”, Constantí, 1999, 15, pàg. 33-50)

El nostre amic Rafael Albiol, del que sempre li harem d’agrair la seva magnífica biografia
de Pere Virgili, ens ofereix en aquest treball una extensa relació de metges, apotecaris i
cirurgians que van exercir a Constantí durant el segle XVIII. Alguns d’aquests sanitaris
també van treballar a Vilallonga del Camp, i a altres rodals tarragonins. Es tracta d’una
aportació en la línia que durant molts anys hem impulsat, ja que només a través dels
llibres parroquials o notarials podem conèixer els noms dels professionals sanitaris que
ens han precedit.

***

255. Montserrat Duch i Torner: “La Concòrdia dels apotecaris de Barcelona de 1511.
Estudi, transcripció i traducció” (Barcelona, Fundació Uriach, 2000, 462 pp.)

L’autora del llibe es doctora en Farmàcia, llicenciada en història per la Universitat de
Barcelona, experta en paleografía i en llengua llatina. Amb aquests ingredients s’ha
pogut trovar la persona que ha donat forma a aquest volum. L’autora ha treballat en
aquest text des de que va fer la seva tesi doctoral. I posteriorment ha continuat en el seu
estudi. El resultat ha estat magnífic ja que ara disposem d’una eina que ens podrá
orientar en la interpretació de les receptes antigues. L’obra consta de set capítols i
constitueix una joia de la bibliografía histórica de la Farmàcia catalana. Ha estat prologada
per Josep M. Suñé i Arbussà.

***

256. Àngel Font: “Història contemporània de Catalunya. Entitats mèdiques i sanitàries”
(Barcelona, Edita: Personatges de Catalunya SL, 2004, 412 pp.)

Llibre en gran format i bellament imprès on es fa un retrat dels metges, gerents i científics
que són a la base de la medicina catalana actual. El nostre teixit mèdic ha creat més de
vuitanta societats científiques a les que cal afegir les entitats de la vessant asistencial.

Secció a cura de Josep M. CALBET i CAMARASA
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Noticiari bibliogràfic

Clíniques, hospitals, instituts, centres, fundacions, i serveis diversos han quedat fitxats,
en aquest llibre, amb les seves dades essencials, i això fa que si avui ja constitueix una
font d’informació de gran utilitat, el dia de demà, aquest volum será de consulta obliga-
da. I a més a més ve completat amb centenars de fotografíes del professionals de
sanitat que exerceixen actualmente a Catalunya.

***

257. José María Dexeus: “El mundo que os dejamos. Memorias de un médico” (Barce-
lona, Viena Ediciones, 2005, 278 pp.)

Es tracta de la traducció castellana del llibre “El món que us deixem”. L’autor del llibre
llicenciat el 1947, en fer 56 anys del seu exercici profesional ens proporciona una mirada
retrospectiva del camí recorregut. És per tant una autobiografía en la què ens parla dels
seus antecedents familiars, i especialmente del seu pare el metge Santiago Dexeus
Font. Al mateix temps ens dóna el seu testimoni sobre les circunstàncies polítiques i
socials que han viscut. El llibre ve acompanyat de diverses fotografíes en les planes
centrals.

***

258. Joan Pujol i Ros: “Història gràfica de la sanitat catalana. 3. Balneoteràpia antiga
a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic” (Barcelona, Revista Gimbernat. Sèrie
gràfica, 2007, 156 pp.)

Tant en els orígens de la filosofia oriental com de l’occidental l’aigua fou considerada
com un element bàsic del macrocosmos i del microcosmos, ó sigui de l’economia huma-
na. Si servia per a netejar el cos humà també serviria per esbandir la malaltia. Per això en
totes les cultures s’ha tingut una gran deferència per l’aigua. I en aquest sentit han estat
paradigmàtiques la romana i l’àrab. Però va ser a partir del segle XIX quan entorn dels
brolladors d’aigua s’hi van construir centres de salut i punts de trobada social. Serien els
balnearis.

En aquest llibre, del què en fa la presentació Jacint Corbella i Corbella president de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, l’autor ens ofereix un magnífic repertori dels
establiments més famosos de la nostra geografia. Subratlla la importància social i mèdica
de la hidroteràpia i aporta una abundant iconografia que no ha estat gens fàcil de reunir.
El treball ve completat amb capítols dedicats als personatges, les publicacions i una exten-
sa bibliografia. És per tant una excel·lent aportació al coneixement de la hidroteràpia
histórica que va comptar amb tants partidaris per gairebé totes les comarques catalanes.
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259. Ricard Escarré Pintó: “Doctor Aleu: obra i memòries” (Constantí, Ajuntament de
Constantí, 2008, 173 pp.)

Aquest és un llibre on l’autor ens fa un estudi biogràfic del metge Miquel Aleu Padreny,
que ja està a la ratlla dels cent anys. A través de múltiples entrevistes amb el biografiat
i exprimint els seus records i vivències, anem descobrint la trajectòria vital i professional
d’un metge que ha viscut episodis polítics conflictius paral·lels a un canvi profund tant
en la terapèutica com en el model de l’exercici professional mèdic. Escrit amb un estil
periodístic i estrictament cronològic el converteixen en un llibre d’una gran amenitat i
que fa un bon retrat d’una època. Ve acompanyat de diverses fotografies i il·lustracions.

***

260. Rafael Battestini i Pons: “Nicolau Battestini i Galup (1895-1981). Testimoni d’una
època” (Lleida, Pagès editors, 2009, 162 pp.)

Durant el primer terç del segle XX la medicina catalana es va veure enriquida per la
presència de diversos personatges que van impulsar la ciència mèdica tant en la seva
vessant científica com en la professional. Un estol d’institucions mèdiques i sanitàries
intercomunicades entre si van donar uns resultats esplendorosos gràcies al treball
il·lusionat i patriòtic de la majoria dels nostres metges.

En aquest llibre s’aporta la biografia de Nicolau Battestini, escrita pel seu fill i també
metge de professió Rafael Battestini. Els Battestini tenien les arrels familiars a l’illa de
Còrsega, i es van integrar plenament en el fet cultural i polític de Catalunya. Un germà de
Nicolau fou Rafael, catòlic practicant i metge director de l’hospital de Tarragona que va
ser afusellat pel franquisme.

Nicolau va ser un dirigent destacat d’Esquerra Republicana i diputat al primer Parlament
de Catalunya, elegit el 1932. Dirigí entitats científiques i professionals i ocupà càrrecs
administratius de gran responsabilitat. Al final de la guerra civil passà a l’exili. Retornat
a Catalunya va morir a Barcelona el 1981. L’autor del llibre ens dóna la seva visió de la
política estatal i europea des de 1939 al 1981. Signa el pròleg Heribert Barrera i Costa
que presidí el Parlament de Catalunya en la primera legislatura (1980-1984).

                                                                   ***

Noticiari bibliogràfic
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261. Josep M. Rovira Anglada: “Estudio para la identificación del orígen de un conjun-
to homogéneo de piezas de cerámica mediante técnicas analíticas” (CSIC / Institut
de Ciències de la Terra Jaume Almera ICTJA, Barcelona, 2010, 90 pp.)

L’autor és farmacèutic de professió i és considerat com un gran expert en ceràmica
farmacèutica. La ceramologia ha adquirit en els últims temps un gran impuls però a la
vegada una enorme complexitat que només un especialista pot dominar. L’estudi dels
pots farmacèutics: origen, cronologia, aspecte extern, decoració, conformació de la pas-
ta tenen un gran interès, per a la història de la farmàcia. En aquest treball s’aporta un
meticulós estudi sobre 133 pots que es conserven a l’apotecaria de Barbadillo del
Mercado (Burgos) on han exercit tres generacions de farmacèutics.

***

262. Pasqual Bernat: “Científics d’Osona. Diccionari històric i biobibliogràfic dels
científics nascuts o vinculats a Osona” (Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, 2010, 336
pp.)

La història de la ciència a casa nostra agafa cada vegada més embranzida en els últims
temps. Ara, quan es fa un repàs dels personatges que han servit el país ja hi tenen més
relleu els científics. Perquè un país i una cultura no solament es fa amb versos, novel·les,
drames i poemes.

En aquest llibre es fa un repàs, per ordre alfabètic dels naturalistes, químics, metges,
farmacèutics, astrònoms, botànics, matemàtics, agrònoms, etc. que han nascut o exercit
a la comarca d’Osona, tot fent un estudi de l’obra i la personalitat dels mateixos. Es
tracta d’una “eina molt valuosa” com destaca en el pròleg Antoni Roca Rosell.

Podria i hauria de ser una font de consulta i emulació que altres comarques convindria
que imitessin.

***

263. Xavier Cateura i Valls: “Estances de febre. El Sanatori del Montseny” (“Monografies
del Montseny”, 2010, núm. 25, pàg. 1-45)

En aquest treball l’autor ens ofereix una visió històrica del sanatori inaugurat al Brull
(Montseny) el 1931 i que va estar en funcionament fins el 1956. Tot i que no resta
documentació clínica d’aquest centre, l’aportació que s’hi fa té prou interès històric, ja
que ens ajuda a comprendre el què va significar la lluita contra la tuberculosi a casa
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nostra. En les seves pàgines s’hi fa un record dels metges que hi van exercir, així com un
esboç biogràfic d’algunes de les persones que hi van ser internades. Abans de l’era
antibiòtica els sanatoris es van convertir en l’única arma terapèutica de la tuberculosi,
aconseguint cures paliatives, o fins hi tot definitives en un percentatge molt més alt del
que puguem pensar.

***

264. Pere Guaita i Jiménez: “Dona i medicina a la Corona d’Aragó. Segles XIII-XV”
(Manresa, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2010, 142 pp.)

La medicina medieval catalana ha tingut diversos estudiosos però encara la documentació
conservada en arxius i biblioteques permet realitzar nous treballs que contribueixen al
seu coneixement.

És el cas del present llibre que ens il·lustra en l’existència d’una sèrie de dones que
exerciren les professions sanitàries entre els segles XIII i XV. Si bé de les llevadores
sabíem de la seva imperiosa i necessària presència, i per això era una professió
reconeguda, ja no ho és tant la formació, aprenentatge i llicències reials atorgades a
metgesses, apotecàries, especieres i cirurgianes.

El llibre obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” l’any 2009. En fa la salutació Lluís
Guerrero i Sala, president de la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, i la presentació ha estat confiada a la catedràtica Edelmira
Domènech i Llaberia, acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya.

***

265. Alejandro Belaústegui Fernández: “Pedro Virgili i Bellver. Cirujano mayor del Ejér-
cito y de la Armada. La lucha contra el olvido” (Madrid, Ministerio de Defensa, 2010,
232 pp.)

La figura de Pere Virgili ja ha estat estudiada per Lluís Comenge, Diego Ferrer, Manuel
Usandizaga i sobretot per Rafael Albiol Molné que el 1991 presentà una tesi doctoral
sobre aquest cirurgià català, i posteriorment en feu un resum en un llibre publicat el
1998 per la Fundació Uriach.

El llibre aporta una nombrosa iconografia i notes a peu de pàgina que il·lustren al lector
sobre alguns personatges que envoltaven o que es van relacionar amb el protagonista
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del llibre. L’autor fa referència al marc polític d’aquell moment i així es fan més
comprensibles algunes decisions de Pere Virgili.

La bibliografia és acceptable però ha omès esmentar que el “Privilegio de Nobleza y
Fuero de Hijosdalgo” ja havia estat publicat per Jaume Bech i Borràs a “Gimbernat” (Vol.
XIV, 1990, pàg. 49-59).

Signa el pròleg Juan Manuel Montero Vázquez, Inspector General de Sanitat de la Defen-
sa.

***

266. Barona, Josep L., ed.: “El exilio científico republicano” (Universitat de València,
2010, 428 pp.)

Mai podrem saber en tota la seva magnitud el que va significar la derrota republicana del
1939 i l’exili a què es van veure obligats milers de professors, científics i professionals.
És per això que l’exili científic ha tingut i tindrà encara un interès històric creixent. En
aquest sentit l’aportació de Francisco Guerra en la seva obra “La medicina en el exilio
republicano” és d’obligada referència pel que fa a la sanitat.

En aquest llibre dirigit per J.L. Barona és reuneixen les vint-i-tres conferències que diver-
sos autors van dedicar a l’exili científic, i el seu conjunt significa una notable aportació al
tema. Des d’un punt de vista català ens sembla que tenen més interès les conferències
de Juan José Martín Frechilla, sobre August Pi i Sunyer (pàg. 111-136); la d’Àlvar Martínez
Vidal i Emma Sallent de Colombo sobre Albert Folch i Pi, Joaquín d’Harcourt i l’Escola

Biològica Catalana a França (1939-1941) (pàg. 137-156); la d’Annette Mülberger sobre
Emili Mira i López (pàg. 157-172); la de Jaume Claret Miranda sobre la Universitat

Autònoma de Barcelona (pàg. 233-248) i la d’Alfons Zarzoso sobre Pere Gabarró (pàg.
263-284).

***

267. Jaume Bech i Borràs: “Terra lèmnia: dades, dubtes i pelegrins” (Barcelona, Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2010, 100 pp.)

Es tracta del discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya com a
membre numerari i que inclou la resposta de Francesc Puchal i Mas. En el treball s’hi fa
un estudi del poder terapèutic de les terres medicinals i especialment de les de l’illa de
Lemnos, utilitzades al llarg de la història. En deien terres segellades perquè havien de
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garantir la seva autenticitat amb un segell. Eren terres pastades amb sang de boc. En el
text s’hi fa un repàs dels diversos científics que les van valorar des dels poemes homèrics
passant per Empèdocles, Hipòcrates, Galè, Dioscòrides, Avicenna i molts altres autors
fins arribar al segle XX.

Una exposició molt ben elaborada i documentada, i al mateix temps ve recolzada amb
una abundantíssima bibliografia que desenvolupa un tema de gran interès històric i
científic.

***

268. Antonio Hernández Morejón: “Topografia del Hospital Militar de Mahón. 1806”
(Menorca, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes balears, Imp. Editorial Rotger, S.L.,
2010, 246 pp)

En aquest llibre s’aporta en facsímil la memòria que Hernández Morejón va escriure el
1806 sobre l’Hospital Militar de Maó. Entre les pàgines 83 i 170 s’hi ha posat la reproducció
de l’original manuscrit. I entre les pàgines 171 i 220 Eva Canaleta Safont ens ofereix la
seva transcripció en lletres impresses. Seguidament Josep Miquel Vidal Hernández hi
posa un capítol sobre l’organització administrativa de l’Hospital Militar de Maó (pàg.
221-244). El pròleg el signa J. M. Montero Vázquez i la presentació A. Ballesteros
Fernández, el qual també signa el capítol “Hernández Morejón y la Sanidad Militar Espa-
ñola” (pàg. 27-58). L. Alejandre Sintes i M. A. Limón Pons subscriuen el capítol “Encru-
cijada de naciones” (pàg. 17-26). Per últim F. Bujosa Homar ens parla de l’epistemologia
de l’obra d’Hernández Morejón (pàg. 59-82).

Han col·laborat en l’edició d’aquest llibre, a part de la R. Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Fundació Hospital de l’Illa del Rei. Aquest
volum serveix per evocar el pas per Menorca de l’historiador de la medicina estatal
Antonio Hernández Morejón.

***

269. AA.VV: “La Historia de la Medicina es la Historia de la Humanidad. 75 años”
(Madrid, 2010, 168 pp)

Llibre en gran format editat per Laboratoris Chiesi, amb motiu del seu 75 aniversari.
Començant per l’any 1935, i fins el 2010 es fa un estudi i repàs, any per any, de les
aportacions a la Medicina que s’han fet en el transcurs d’aquest lapse de temps. Els
principals avenços aconseguits, que es registren en aquest llibre, ens proporcionen una
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magnífica perspectiva de l’evolució histórica de la Medicina. Pas a pas el lector assisteix
al progrés, que des de diverses disciplines com la biología, la física, la química, la bacte-
riología, la immunologia i la tecnología, han proporcionat a la Medicina una capacitat
diagnòstica i terapèutica com mai havia tingut, i que a més a més donen ales a l’esperança
d’un encara millor futur.

***

270. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencia en tiempos de...El Quijote” (Madrid, Funda-
ción de Ciencias de la Salud, 2006, 118 pp.)

Aquest llibre aporta les conferències, que sota el mateix títol, va organitzar la Fundació
de les Ciències de la Salut i la Residència d’Estudiants durant la primavera de 2005. En
fa la introducció Javier Puerto, catedràtic d’Història de la Farmàcia.

Diversos autors desenvolupen el tema de la salut mental del Quijote, així com la tera-
péutica i la tecnología d’aquell temps. Tanca el llibre Javier Etayo parlant de la relació de
Cervantes amb les matemàtiques.

***
271. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Cajal” (Madrid, Fundación
de Ciencias de la Salud, 2006, 140 pp.)

Es tracta d’un nou llibre sobre la figura i l’obra de Santiago Ramón y Cajal. Un llibre que
ha estat el producte d’una sèrie de conferències on es fa un estudi biogràfic de Ramón
y Cajal. També és estudiat aquest metge com a literat, dibuixant i fotògraf. Clouen el
llibre dues noves aportacions: una sobre l’herència de Cajal en la neurociència avui, i
l’altra, sobre l’entorn de la comunitat científica internacional en el temps del metge
aragonés.

***

272. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...La II República” (Madrid,
Fundación de Ciencias de la Salud, 2007, 228 pp.)

Són diversos autors, que a través de les seves conferències pronunciades el febrer de
2007 donen vida a aquest llibre. S’hi fa un estudi de la sanitat i la ciència durant la
Segona República, la depuració de la Universitat pel franquisme i dos estudis biogràfics:
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de José Giral Pereira, farmacèutic, químic i president del Govern republicà, i la de Juan
Negrín López, metge, fisiòleg i Cap de Govern durant la guerra (1936-1939).

 ***

273. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Darwin” (Madrid, Funda-
ción de Ciencias de la Salud, 2008, 180 pp)

Llibre que és el resultat d’una sèrie de conferències pronunciades per diversos autors
entorn de la figura de Darwin i el seu temps. S’hi fa un estudi biogràfic de Darwin, de la
seva correspondència, del darwinisme social, de la seva influència en l’estat espanyol,
de la relació amb la religió i el seu mestratge en la ciència actual.

***

274. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Los Viajes” (Madrid, Fun-
dación de Ciencias de la Salud, 2009, 108 pp.)

La Medicina sempre ha tingut una viva preocupació per a evitar els trastorns de la salut
durant els viatges. Aquest llibre es fa ressò de la relació de la medicina amb els viatges
d’Ulisses, i el de Robinson Crusoe, així com de les experiències obtingudes per alguns
dels autors en els seus periples per altres continents. Clou el llibre Josefina Castellví que
ens parla de les expedicions a l’Antàrtida.

***

275. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de... Epidemias” (Madrid, Fun-
dación de Ciencias de la Salud, 2010, 196 pp.)

Les catástrofes demogràfiques, econòmiques i polítiques ocasionades per les epidèmies
són estudiades en aquest llibre. Malgrat la impotència dels metges davant les espantoses
epidèmies medievals, mai es va perdre l’esperança de conèixer el seu origen i així poder
lluitar contra elles. S’hi fa un estudi de les epidèmies en la Història, les malalties de
transmissió sexual, la tuberculosis i la història de la grip.

***
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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.
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