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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
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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
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- 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.
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EDITORIAL

AIXÍ NO

A vegades l’editorial d’una revista, encara que sigui històrica, s’ha de fer ressò de
l’actualitat més punyent, que ja serà tema d’història al cap d’algun temps. No podem
estar fora de la realitat, que a més condiciona la història futura. Hi ha la possibilitat
també que el que es vol dir coincideixi amb el mateix crit d’alerta que es pugui fer des
d’altres tribunes.

Fins fa molt poc temps, i les hemeroteques ho confirmen, crèiem que la sanitat del
nostre país estava en un lloc relativament destacat pel que fa al nivell científic. Les
nostres publicacions, és a dir el que publiquen els metges catalans en revistes del món,
estaven en una posició bastant destacada. Això encara és veritat, el nivell no es perd tan
de pressa. Però aquests atletes que podien competir en les curses científiques tenen
una doble ubicació. Alguns estan en el país, a dins, i altres estan fora. Ja fa anys vàrem
poder dir que la capital de la medicina catalana estava a Nova York, com a síntesi del que
es fa a la zona nord-est dels Estats Units. Altres treballen aquí, a vegades amb viatges
sovintejats i relació continuada amb l’exterior. Això també segueix.

Però hi ha un altre factor que cal tenir en compte, si més no apuntar. Els científics
treballant aquí, residint en el país, tenen un risc, un perill de malnutrició. Ja venen els
temps en que s’avisa que no es disposarà de tots els medis necessaris per poder conti-
nuar. Ja hi ha símptomes patents. La malnutrició de la nostra ciència ja ha començat.
Podem discutir sobre la qualitat de l’ensenyament bàsic, i el que se’n diu fracàs escolar,
que és un avís a la llarga. Pitjor encara si es veu que els pressupostos d’ensenyament es
redueixen, sigui a la primària o més endavant. I pitjor si és a tots.

No es pot estar indiferent quan es detecten signes de perill, que la tempesta s’acosta,
que els mals temps ja estan a la porta. Què diem?: Ja els tenim a dins. Fa massa temps
que hi havia els avisos i continuàvem dient que estàvem bé, que el nostre nivell era alt.
Però el mal ja començava. Ara el tenim a sobre.
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Jacint Corbella i Corbella

Què pensen els que dificulten la millora del nostre migrat nivell científic? Pensen només
en el pressupost immediat? No hi veuen més enllà? Fa més de cinquanta anys que els
membres del Karolinska no han reconegut cap treball de metges espanyols, i catalans
mai. Pensen que reduint beques, tallant els pocs diners que costen els programes Erasmus
i similars fan un bé al país, a la seva economia? Pot ser si, si només tenen en compte el
balanç del mes següent, si van amb les llums més curtes que pot fer servir un conductor.
Però si no es donen compte, no són conscients del mal immens que fan al nostre futur,
el llunyà i l’immediat, el perfecte i l’imperfecte, és que no tenen el nivell mínim per fer-se
càrrec dels llocs que ocupen. Per ara encara preferim pensar que són més aviat inútils
que no pas malintencionats.

Ho diem des d’una revista d’història de la medicina i la ciència. L’alarma és perquè,
d’aquí a uns quants anys, i potser no massa, quan ja tinguem alguna perspectiva sobre
la medicina catalana del segle XXI, podrem, haurem de dir, que aquest és el temps en
que ha començat altra vegada una línia descendent, que la corba que pujava ha tornat
a baixar.

És un risc evident. No cal pas ser cap profeta per a intuir el que pot passar. Només cal ser
un ciutadà normal per veure quin camí hem agafat. És un camí errat. Cal donar els
senyals, cal avisar-ho. Cal cridar que així anem malament.

També cal dir que tenim una certa esperança. Es percep un moviment de redreç en una
gran part de la població del país. Hi ha una sensibilització, que és creixent, ràpida i
pregona. Esperem que aquest adhesiu, logo, o com es vulgui dir, que ja comença a
circular pel país amb el lema «Ho fem pels nostres néts», acabi amb un bon resultat, si
pot ser sense haver d’esperar dues generacions —que és quan recolliran els fruits—
sinó que els primers es puguin recollir bastant més aviat. Esperem, volem esperar, que la
força d’aquest poble ens permeti superar els esculls que ens podrien aturar.
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DOS CIRURGIANS ESTRANGERS A LA CIUTAT DE LLEIDA

CAMPS i SURROCA, Manuel

CAMPS i CLEMENTE, Manuel
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM:Relatem alguns aspectes de la vida de dos cirurgians del segle XVII, que van fer

cap a la ciutat de Lleida procedents de l’estranger. Es tracta del gascó Ramon Cardellac

i del sicilià Alfonso Mauro. El primer, s’hi va arrelar casant-se amb dos lleidatanes i hi va

morir exercint la cirurgia a l’hospital del morbo que es va construir a la perifèria de la

ciutat durant la pesta de 1652 i el sicilià, amb més sort, s’hi va enriquir uns anys després,

encara que també hi va morir a començaments de 1660.

Paraules clau: Lleida, cirurgians, segle XVII, Alfonso Mauro, Ramon Cardellac.

RESUMEN: Relatamos algunos aspectos de la vida de dos cirujanos del siglo XVII que,

procedentes del extrangero, llegaron a la ciudad de Lleida. Se trata del gascón Ramon

Cardellac y del siciliano Alfonso Mauro. El primero, se integró en la ciudad casándose

con dos leridanas y muriendo después mientras ejercia en el hospital del morbo que se

construyó en la periferia de la ciudad durante la peste de 1652; el siciliano, con más

suerte, se enriqueció unos años después, y murió a principios de 1660.

Palabras clave: Lleida, cirujanos, siglo XVII, Alfonso Mauro, Ramon Cardellac.

*

INTRODUCCIÓ

La immigració per diferents motius de gent estrangera a Catalunya, sobretot francesos,

és un fet conegut de l’època moderna.

A Lleida, els immigrants es van dedicar sobretot a les ocupacions agràries i artesanals,

com terrissaires, calderers, pastissers, mossos i altres oficis.
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Manuel Camps i Surroca - Manuel Camps i Clemente

També hem observat alguns casos de cirurgians, professió que fins a mitjan segle XVIII

era considerada de categoria molt inferior a la dels metges.

La cirurgia era una part de la medicina que practicaven els cirurgians, el paper dels quals

era el de simples manobres de la medicina.

Hem localitzat alguns d’aquests cirurgians immigrats, com el francés Ramon Cardellach

i l’italià Alfonso Mauro, ambdós del segle XVII, i els francesos Jacob de Tronsi, Pere Bonet

i Pere Meillan, del segle XVIII.

Dels tres últims en sabem ben poca cosa. Així, Jacob de Tronsi era natural de la vila de

Montbrison, diòcesi de Lugdunum, fill de l’oficial reial de justícia Claudi de Tronsi i de

Joana Maria. Vivia al carrer Major amb la seva muller Maria i els fills Jaume, Joan i

Margarida, de cinc, tres i set anys respectivament. El 23 de gener de 1716, trobant-se

malalt en el llit, va fer testament. Va deixar deu sous barcelonesos a cadascun dels fills

i a la seva muller vint-i-cinc dobles d’or espanyoles i l’usdefruit dels béns, amb l’obligació

d’alimentar els fills i d’exercir-ne la tutoria. L’hereu seria el seu fill Jaume. Va ordenar

que li fossin celebrades sis misses en l’altar de la Verge del Remei del convent de Sant

Agustí i que fos soterrat a Sant Joan. Era amic del cirurgià Emmanuel Gil.

Pere Bonet, fill d’un marxant de la vila de Maysach i de Margarida Ottera, era natural

d’aquesta vila francesa, del bisbat de Chaoxes (sic), i vivia en els Porxos de Baix de la

plaça de Sant Joan. Tenien tres filles, Teresa, Raimunda i Josepa, les dues primeres

casades amb els cirurgians de Lleida Sebastià Camó i Joan Gispert, respectivament. Ja

vidu i trobant-se en el llit sense febre però decrèpit per la vellesa, va fer testament el 13

de març de 1717, on va manifestar que volia ser soterrat en l’església de Sant Joan, on

hi reposaven unes filles seves i la seva muller. Va fer hereva a la seva filla Teresa perquè

a les altres dos ja les havia dotat de forma suficient quan es van casar.

Pedro Meillan, fill de Francisco Meillan i Teodorina, era natural del lloc de Casté, del

bisbat d’Auch. Exercia com a cirurgià major de l’Hospital Reial de Lleida, on era molt amic

del seu capellà, el pare Diego Masarich. Casat amb Maria, gaudia també de bona amistat

amb Emmanuel Gil, conegut cirurgià lleidatà que exercia al carrer Major i que una de les

seves filles, Antònia, estava casada amb l’apotecari Francisco Baget, de la coneguda

nissaga dels apotecaris Baget, d’Arbeca. En el cas de morir, la voluntat de Pedro Meillan

era ser soterrat en l’església del convent de Sant Francesc, tal com ho va deixar ordenat

el 4 de març de 1741, i que li fossin resades cinquanta misses en les esglésies de la

ciutat.
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Coneixem però moltes més dades sobre les vides del francès Ramon Cardellach i de

l’italià Alfonso Mauro, cirurgians que trobem a la ciutat de Lleida en ple segle XVII, el

primer involucrat en la pesta de 1652, de la qual en va acabar morint, i l’altre, més

afortunat, s’hi va enriquir pocs anys després.

RAMON CARDELLACH I LA PESTA DE 1652

Ramon Cardellac, fill de Marc i d’Anna, era un cirurgià gascó natural de Sant Llaurens de

les Monges, poble francès del bisbat de Comenge, situat a mitg camí entre Tolosa i els

Pirineus.

Comenge era una regió de Gascunya, nom procedent de Vascònia o país dels vascs,

d’Occitània, a les vores del riu Garona, entre Tolosa i la Vall d’Aran i centrada a Saint

Gaudens.

A finals del segle IV, el bisbat de Comenge formava part dels bisbats de la

Novempopulania. La seva seu episcopal, Lugdunum, va ser destruïda l’any 585 i reedificada

al cap de cinc-cents anys pel bisbe Bertran de l’Isla (1083-1123), motiu pel qual, el 1222,

quan el van canonitzar, va adoptar el nom de Sant Bertran de Comenge.

La diòcesi comprenia només la part alta del comtat de Comenge o Alt Comenge i la Vall

d’Aran, que es va unir al bisbat d’Urgell l’any 1804.

El bisbe de Comenge, Roger de Nuro, l’any 1151 va fundar el priorat de Sant Llorenç, el

qual va ser destruït al segle XVI per inundacions i incendis.

Després va ser edificat un nou  monestir de religioses, de l’orde de franciscans, el qual va

prosperar molt en el segle XVII. Des d’aleshores, la comunitat s’anomenà Sant Llorenç

de les Monges.

L’antic comtat de Comenge va deixar d’existir com a unitat històrica i geogràfica l’any

1790, quan van ser creats els departaments de l’Alt Garona, els Alts Pirineus, el Gers i

l’Arieja, entre els quals va ser repartit el territori.

S’ha dit que els gascons, amb llengua i costums propis, eren gent d’estatura baixa, de

caràcter bondadós i molt emprenedors i entusiastes. El seu territori va ser incorporat a la

sobirania francesa l’any 1453.

Dos cirurgians estrangers a la ciutat de Lleida
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Actualment, Sant-Laurent és un poble francès del departament de l’Haute-Garona, de la

regió de Midi-Pyrénés.

L’any 1633, Ramon Cardellach ja exercia la cirurgia a Lleida, probablement a la parròquia

de Sant Joan, d’on era la seva primera muller.

Amb la segona muller, Anna Maria Balaguer, van tenir dues filles, Teresa i Josepa.

La família vivia en una casa del carreró de Fraga que li havia llogat el Capítol per un

període de sis anys. Es componia de la sala, una cambra amb alcova amb finestres que

donaven a la plaça i una cuina contigua a dita cambra.

La sala contenia dos bufets, una taula i quatre bancs de respatller, dues tenalles d’aigua,

tres càntirs grans i dos de petits i una caixa amb un candeler.

En l’alcova hi havia uns ferrets i uns morillos de llautó i quatre caixes, una de les quals

era de noguer. En elles s’hi guardava la roba i quatre cortines de ret i filampua de la

botiga de cirurgià i alguns objectes de plata i d’or, entre els quals hi havia un un Crist

sobredaurat, uns agnus i un Crist d’or.

Més amunt, en un pis superior, hi havia unes habitacions on hi tenien quaranta quarteres

de blat, una tenalla amb quatre arrobes d’oli, vuit gallines, un gall i alguns objectes de la

botiga del cirurgià, com eren quatre bacines, dos gerros de llautó, dos plegesos (?)  i

quatre quadres de diferents sants.

El cirurgià vestia camises de tela, gipó de sarja lleonada, balons de drap i capa de

contray.

L’any 1652 exercien a la ciutat de Lleida altres sanitaris francesos. El jove cirurgià Bernat

Frexes (o Freixa), que ja hi era el novembre de 1651, procedent també de Sant Llorenç de

les Monges era amic de Ramon Cardellach. El manescal Mateu Giralt, de la vila de Bassach,

del comtat de Foix, es va instal·lar a la Plaça de la Sal i es va casar amb la lleidatana Maria

Portugués, de la parroquia de Sant Joan. Era fill del mestre de cases Llorenç Giralt.

Un altre cirurgià francès anomenat Mofar, que exercia amb molt èxit en la morberia de

Guissona, el van contractar a la de Tàrrega el mes de gener de 1652 per organitzar la

lluita contra el contagi.

El primer que va fer aquest cirurgià va ser encarregar al cirurgià Lleonart i a Pau Muat la

vigilància de les barraques del terme on s’hi allotjaven els que havien estat en contacte
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amb malalts de pesta, amb la finalitat de comprovar si algú d’ells havia emmalaltit i en

cas positiu traslladar-lo sense perdre temps a la morberia.

Mofur va restar a Tàrrega fins que va cedir el contagi a finals d’abril i després va retornar

a Guissona.

Aquell mateix any la ciutat de Lleida va contractar Ramon Cardellach per fer de cirurgià a

l’hospital del morbo, on hi va morir l’11 de novembre. En aquell temps ja no tenia pares.

Tres mesos abans, el 31 de juliol, havia mort també del contagi el cirurgià de Les Borges

Blanques Isidre Prats, i el 23 de juny la muller de l’apotecari d’Arbeca Francisco Baget,

de la coneguda nissaga dels Baget.

El contracte que la ciutat de Lleida va fer a Ramon Cardellach li devia ser molt beneficiós

si tenim en compte que la Paeria solia dispensar els metges i els cirurgians de l’obligació

d’atendre malalts de pesta, donant-los-hi el dret de pactar individualment el preu del

seu treball en el cas de voler-lo dur a terme.

Com què el salari devia ser important, molt per sobre del que s’obtenia normalment,

Cardellach va tenir molta cura d’encarregar a la seva muller que es preocupés de recla-

mar-lo a la ciutat en el cas que ell morís fent aquest servei.

Si bé aquesta actitud pot ser comprensible, no deixa de ser valenta. No tots els sanitaris

estaven disposats a visitar empestats pel perill que comportava per a les seves pròpies

vides. Alguns fugien de les ciutats i altres no hi volien anar malgrat les bones ofertes que

rebien. Però ja em dit que Ramon Cardellach era gascó i els gascons tenien fama de ser

gent heroica.

El mes de setembre, el síndic lleidatà Manuel Sampro (+ 1688), que ja exercia l’any 1641

com a fadrí cirurgià i, posteriorment, el 1658 va ser paer tercer, es va posar en camí. Quan

ja era al pont de Fraga, els fragatins el van forçar a reconèixer que Lleida era una ciutat

empestada, cosa que els obligava a trencar el comerç amb els lleidatans.

Les ciutats colpides pel contagi demanaven ajuda sanitària a altres poblacions i aquestes

solien respondre amb solidaritat, fins i tot prescindint de la norma d’obligació de

residència que els contractes municipals imposaven als seus metges.

Els jurats d’Anglesola (l’Urgell), a petició dels paers de Lleida, van autoritzar el seu metge

doctor Miranda a desplaçar-se a Lleida amb aquesta finalitat de reforç. Però el doctor
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Miranda es va excusar argüint que estava malalt de tercianes i no li era possible posar-

se a cavall per anar a servir aquesta població.

Tampoc el doctor Novell, de Bellpuig d’Urgell, acceptà anar a exercir a la ciutat de Lleida

amb l’excusa que en aquesta ciutat no se seguia una política sanitària correcta, com era

la d’extreure els malalts i les seves robes i utensilis d’ús personal, la de fer tàpies, la de

contractar morbers, etc.

Va ser aleshores quan els paers es van preocupar de dividir la capital en quatre quarters,

equivalents a les parròquies de Sant Joan, Sant Andreu, Santa Maria Magdalena i Sant

Llorenç.

Van nomenar dos morbers per a cada parròquia amb la missió de controlar els malalts i

convalescents i d’avisar els metges i cirurgians perquè visitessin els malalts sospitosos

i en el cas que els hi diagnostiquessin la pesta fossin traslladats a l’hospital del morbo.

Per dur a terme aquesta tasca de control els morbers portaven una vara distintiva que els

hi donava poder simbòlic per capturar els infractors de les normes higièniques imposades.

Si els malalts es negaven a ingressar a l’hospital del morbo, els morbers els hi tancaven

la porta de la casa i s’apoderaven de la clau amb la finalitat d’impedir l’entrada de

qualsevol persona que no fos el metge o el cirurgià. La incomunicació duraria almenys

quaranta dies.

Probablement, aquest hospital, que era on va exercir i on va morir Ramon Cardellach,

correspon al que aleshores s’estava construïnt a Sant Pere d’Albarés, de la partida de

Fontanet, camí de Puigverd de Lleida, motiu pel qual també hi eren traslladats malalts

d’aquest poble.

En general, aquestes morberies o edificis destinats a aïllar i tractar els malalts de pesta,

se solien situar el més lluny possible de les poblacions, encara que a les ciutats es feien

servir també els mateixos hospitals i fins hi tot algún edifici públic, com fou el cas de

l’Escola de Gramàtica d’Osca, aprofitada per alberg de pobres, casa de quarantena i

morberia.

A finals de setembre de 1652 el poble d’Alguaire va tancar el seu hospital del morbo

perquè des del dia deu no hi va haver cap més contagiat. El cirurgià d’aquella vila,

Fernando Pérez, ratificà aquest fet als paers de Lleida.
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Ramon Cardellach va ser soterrat en la mateixa capella de l’hospital on va morir, tal com

ho havia demanat al seu administrador fra Miquel Mambla, comanador del convent

mercedari de Santa Eulària, en el cas de morir servint els malalts d’aquell lloc.

D’altra banda, ja a les portes de la mort, li va encomanar que en el seu record li fossin

celebrades cent misses en la capella de Requesens de la Seu Vella, el trentenari de

Sant Amador i cinquanta misses en el convent de Santa Eulària, dotze misses en el

convent dels Pares Dominics, vint-i-quatre misses en Nostra Senyora del Carme i un

aniversari en l’església de Sant Joan el dia que fes un any de la seva mort.

Els religiosos col·laboraven en la lluita contra la pesta fins i tot més enllà de les seves

estrictes funcions espirituals i administratives. Aixi, el pare Gaspar servia com a cirurgià

en la morberia de Cervera i el pare fra Miquel Rubinat va retornar a Guissona des de

Tàrrega amb el cirurgià Mofur.

Les epidèmies constituïen un profund trasbals en la vida material i espiritual de les

persones. Era molta la gent que com Ramon Cardellach procurava encomanar l’ànima a

Déu i gestionar de la manera més justa possible els seus béns materials. Es creia que la

bona administració d’aquests facilitava l’admissió al cel i la vida eterna.

Ramon Cardellac va dipositar dues-centes vint-i-set dobles, vuitanta-vuit trentins, vuitanta

lliures, roba i objectes d’or i de plata en el convent de la Cartoixa, sota la custòdia del

pare prior Cuberas.

Va deixar a les seves filles Teresa i Josepa dues-centes lliures a cadascuna i cinquanta

lliures al fill pòstum, en el supòsit que es donés el cas.

Ja des de principis de juliol i veient que molts pobles propers estaven empestats, la

ciutat de Lleida va decidir fer provisió de medecines. A les apotecaries escassejaven els

medicaments i els  ciutadans anaven a buscar-los a la Granadella. El perill que això

representava per a la propagació de la pesta, va ocasionar que pobles veïns rebutgessin

el contacte amb aquesta població de les Garrigues si aquesta no impedia l’afluència de

lleidatans.

Es va disposar que els malats benestants hospitalitzats contribuïssin a pagar les despeses

hospitalàries, ja que l’hospital no tenia mitjans i que els malalts que es resistissin a anar

a l’hospital i es quedessin a casa per voluntad pròpia, paguessin un càrrec.

L’11 d’octubre, l’administrador de l’hospital del morbo va sol·licitar ajuda demanant ous,

tant per curar com per alimentar alguns malalts que ho necessitaven, un cassó per fer les
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medecines, un o dos morters i quatre o sis orinals com a mínim per evitar que els pacients

sortissin fora de les sales de l’hospital i l’aire fred de l’exterior els hi danyés les ferides.

A més, també va reclamar una mica de fruita pels malalts i també els alls i les cebes  que

recomanava el cirurgià Ramon Cardellach.

Els alls se solien donar als malalts al matí com a prevenció dels cucs. Ja des de Jaume

d’Agramunt es creia que en temps de pesta hi havia febres i morts sobtades produïdes

per cucs i per llambrics. Al vespre se’ls hi feia beure dos o tres glops de vinagre.

També necessitava un parell de plats de foc grans, que eren plats de terrissa basta de

color rogenc o negrós. Els d’hospital solien ser de terrissa vermella amb ratlles grogues.

També va demanar balances i corbateras (?), que probablement eren les peces que

s’aplicaven a la boca d’un recipient per a tapar-lo, un parell de sacadores o vasos de

llauna amb un mànec llarg per treure aigua de les tinalles, i càntirs petits i barrilets de

fusta per beure els malalts.

El pa que se’ls hi donava havia de ser racionat, de manera que l’administrador va sol·licitar

que d’un pa se’n fessin dos i se’n donessin un al matí i l’altre a la nit als malalts amb la

finalitat que anessin més ben servits.

EL CIRURGIÀ PRESTADOR ALFONSO MAURO

El cirurgià Alfonso Mauro, natural de la ciutat de Messina, del regne de Sicília, era fill del

cirurgià  d’aquesta ciutat Alexandre Mauro, i d’Antonella.

Exercint a Lleida i trobant-se malalt, amb por de morir, el 24 de febrer de 1660 va mani-

festar amb nostàlgia que degut a la distància entre Lleida i Messina no sabia si els seus

pares eren morts o vius.

Solter i sense fills, vivia amb dos serventes, Estefania i Isabet, i comptava amb alguns

bons amics, com el cirurgià Antonio López, que l’any 1648 havia estat cirurgià major del

Regiment d’Infanteria anomenat Tercio de Pedro Esteris, el rector de Sant Joan, Pere

Mallada i el droguer Joan Trullàs.

Com a home ric era molt curós amb la seva economia. El mercader de Fraga Antonio

Milanés li devia 55 dobles, les quals s’haurien de cobrar el dia de Reis de 1661, i ell devia

trenta tres lliures de plata a Pedro Pallàs.
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Es guardava a casa cent dobles d’or i setze trentins.

Va donar cinquanta lliures a Gonsalo Visache; i al fill d’aquest i de Coloma, Joanet

Visache, li va donar la casa on vivia, amb la condició que hauria de pagar tots els càrrecs

que comportés, tal com disposaria el doctor Josep de Sagarra.

Però en el cas que Joanet Visache morís abans d’arribar a l’edat de poder fer testament,

la casa havia de retornar al seu hereu, que era la seva pròpia ànima.

Tan gran era l’afecte que tenia a aquest fill de Visache, que també li va donar dues-

centes lliures d’ardits. Per assegurar-les però, les va dipositar a l’arxiu de la confraria de

Santa Maria, que havia estat fundada en el Claustre de la Seu de Lleida i d’on no les

podria treure fins que complís divuit anys o fins que es casés. I en el cas que morís abans

d’aquestes dates, aquests diners se li haurien de retornar i ser destinats a fundar

aniversaris per la seva ànima a l’església de Sant Joan.

Molt religiós, en el cas de morir volia que en el seu enterrament fossin portades deu

atxes i que el seu cos fos dipositat en el convent de Pares Descalços de Sant Josep. I

després, el més aviat possible, li fossin celebrades mil misses, cent de les quals havien

d’oficiar-se en el convent de Trinitaris de Nostra Senyora de Vinganya, altres cent en el

de Sant Salvador de Fraga i cent més en el de Sant Agustí, també de Fraga.

En aquell temps s’estaven fent obres en l’ermita de Grenyana. D’acord amb la seva

manera de ser, Alfonso Mauro va voler ajudar-hi donant cinc lliures als obrers de l’ermita.

La part de davant de casa seva donava al carrer que anava de la plaça de Sant Joan a la

plaça de la Sal, la part de darrera confrontava amb el carrer del Joc de la Pilota, un costat

amb la casa de la vídua Margarida Costa i l’altre costat amb la del taverner Francisco

Ramon.

Aquesta casa es componia d’una cambra que treia finestra al carrer, on hi va morir el

cirurgià, i d’una sala i una establia.

En l’establia hi tenia un matxo de pèl castany amb el seu bast, dues egües i una poltra

roges.

Van ser venudes una egua i dos poltres seus per quaranta dues lliures i un matxo per vint-

i-una lliura i quatre sous. A més, també era propietari de setanta sis moltons del carlà de

Bono, dels quals no n’havia fet preu. Bono és un lloc del Pirineu oriental pertanyent al

municipi de Montanuy (Osca).
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Tenia unes botes per anar a cavall, uns esperons de cavaller i unes mitges d’embotar.

També posseïa béns en la casa del senyor de Favara: dos-cents setanta set caps de

bestiar de llana (borrecs i moltons) i dotze cabres, tres quarts de cansalada i dos sagins,

dues romanes, una gran i l’altra petita i vint-i-set quarteres de blat.

La cambra on va morir contenia quatre caixes plenes de roba i d’altres objectes i la sala

de la casa estava moblada amb tres bancs, quatre cadires, tres taules, una arquimesa,

una caixa i un braser de ferro; la complementaven una tenalla oliera i una altra d’aigua

i una pastera amb tres sedassos.

En una d’aquestes caixes hi tenia un estoig de cirurgia que contenia l’espill, quatre

navalles, unes tisores i dos ferros de bigotis, que servien per arrissar els pels d’aquesta

regió de la cara.

La casa no disposava de la tradicional botiga de cirurgià, cosa que ens fa pensar que

exerciria l’ofici de forma ambulant o bé en un altre lloc que no hem pogut determinar.

Possiblement, el tenien contractat diverses persones o famílies acomodades de la ciutat.

Gaudia d’una posició molt benestant, com ho demostren els nombrosos objectes d’or i

de plata que tenia, entre els quals detaquen una soguilla d’or amb un cavallet d’or amb

dues pedres, un llangardaix d’or, una creu d’or amb dotze pedres, etc.; i entre els de

plata hi havia culleres, forquilles, tasses, un reliquiari, uns agnus, etc.

Dos gots, un saler, sis forquilles i dues culleres de plata, amb un pes total de vint-i-vuit

unces, es van vendre per trenta nou lliures i quatre sous i una egua i dos poltres per

quaranta dues lliures. De la soguilla d’or, que pesava dues unces i cinc argensos, se’n va

obtenir quaranta lliures i cinc sous.

La seva riquesa li permetia prestar diners. Era el que en podríem dir un cirurgià prestador,

com ho demostren els fets que tenia com a penyora diversos objectes, tal com una

tasseta de plata que era de l’alferes Marcos, penyorada en quatre lliures, un llit de tafetà

naronjat (color groc clar) que era del capità Plana, una vànova de cotó i dos llençols, que

eren del governador de Gardeny, etc.

Tenia l’hàbit de fumar i guardava el tabac en una caixeta de plata especial amb aquesta

finalitat.

Vestia una camisola de cordellat vermell sota la camisa de tela i, per sobre d’aquesta,

l’armilla també de cordellat vermell que cobria amb una ropilla (jaqueta curta ajustada)
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de pèl de camell de color terrós i negre; pantalons de drap de Carcassona ametllats que

li cobrien les cuixes, amb l’estoig de cirurgia a la butxaca. A continuació les mitges de

seda, que podien ser  de diferents colors: terrós, de rosa seca, negre, verd, morat i fins i

tot platejat. Finalment, les sabates.

Completava aquesta vestimenta amb un barret negre i una capa de panyo lleonat de

Carcassona folrada de baieta platejada, que es lligava amb uns gafets de plata.

Com a home benestant posseïa dues capes més, una de drap de vintidosè que es va

vendre per vuit lliures al serraller mestre Antoni Spadano i una altra més luxosa, de pèl de

camell, que valia vint lliures.

Si volia podia canviar la capa normal per una capa curta o valona, que solament li cobria

el tronc. D’aquest tipus de capa en tenia deu de color blanc, amb puntes i centelles.

Podia substituir l’armilla per un gipó de camelot amb mànegues de ris de color terrós, o

la jaqueta per una altra de color d’ametlla tendra i els pantalons per uns altres de panyo

lleonat o bé de drap de color terrós. Fins i tot, de pantalons, en tenia uns guarnits de

plata i uns altres de pèl de camell.

En ocasions substituïa els pantalons normals per uns de molt amples, a l’estil grec,

anomenats greguesquillos, que li arribaven una mica més avall del genoll i dels qual en

tenia diversos parells.

S’adornava amb un anell d’or amb una pedra blava, encara que en tenia onze, d’anells

d’or.

Tenia diferents tipus d’arma: una espasa o espadí, una pistola de tres quarts de llarg,

una carrabina, una pistola, un trabuquet i una daga.

L’espasa la portava penjada en un taalí de Cardona negre guarnit amb franja negra.

Alguns objectes de casa seva es van vendre a cirurgians quan es va fer l’encant dels seus

béns a principis de març de 1660. Així, el cirurgià Pere Pau Bragós, que havia estat sots-

veguer l’any 1651 i paer el 1668, va comprar un braser per tres lliures; el cirurgià Antonio

López, una caixa per quinze sous i un banc per setze sous; i Josep Miralles, un estoig de

cirurgià de faltriquera per una lliura i setze sous.
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ARXIU CONSULTAT

AHLL (Arxiu Històric de Lleida): Signatura 278, folis 157-159 v. i 164-165; Sig. 288, fol. 203-204 v.; Sig 744, fol.

61-62; Sig. 461, fol. 189-189 v.; Sig. 763, fol. 103-103 v.
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ASPECTES BIOGRÀFICS I SOCIALS DELS ESTUDIANTS CATALANS

A L’ARXIU GENERAL DE SIMANCAS

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: Amb el suport de l’Arxiu General de Simancas i els documents referits als
ensenyaments superiors, es realitza una investigació històrica i la seva descripció, aplicant
la tecnologia ergonòmica als aspectes biogràfics i socials dels estudiants catalans des
de l’últim terç del segle XVII fins a finals del segle XVIII . Presentem aquest estudi procurant
ressaltar la Facultat de Medicina i els seus estudiants, respecte a les demés facultats.

Paraules clau : Tecnologia i anàlisi ergonòmica; estudiants catalans; segles XVII al XVIII ; Universitat de Cervera.

RESUMEN: Con el soporte del Archivo General de Simancas y los documentos referidos
a las enseñanzas superiores, se realiza una investigación histórica y su descripción,
aplicando la tecnología ergonómica, a los aspectos biográficos sociales de los estudiantes
catalanes del último tercio del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Presentamos este
estudio procurando resaltar la Facultad de Medicina y sus estudiantes, respecto a las
demás facultades.

Palabras Clave: Tecnología y análisis ergonómico; estudiantes catalanes, siglos XVII al XVIII ; Universidad de

Cervera.

*

La finalitat original que pretenien els autors dels documents estudiats, de l’Arxiu General
de Simancas, era dotar a Catalunya d’un prestigiós Estudi General de facultats majors,
que serà conegut com la Universitat de Cervera, situada al mig de la Segarra, encara que
la geografia política ens ha canviat la història, doncs al segle XVIII era Cervera d’Urgell.
Fins ara, a tots els historiadors catalans, els predomina la idea del càstig i l’agraïment,

basat en la supressió d’un grup nombrós de Universitats a Catalunya i el Reial Decret de
fundació de la Universitat de Cervera. El citat Reial Decret atribuïa a les universitats
catalanes, durant la guerra de Successió, “el fomento de maldades cuando debían serlo

de virtudes” ; i referint-se a la ciutat de Cervera, es parla de la seva excel·lent situació
geogràfica, i agraeix el seu amor i constant lleialtat al rei. La cosa és clara, com idees
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ajustades a la realitat, que tots hem estudiat, i és fàcil consultar en altres textos, quasi
sempre acompanyats de rancúnies. Sempre ens ha sorprès que al segle XVIII tinguéssim
set universitats. El nostre país és petit (30.000 Km.2), comparat amb França, Anglaterra
i altres, i aquest fet històric passà sense cap comentari .

Investigàrem als registres de l’Arxiu General de Simancas, per si ens donaven una visió
inèdita i ens aporten, entre altres, la idea de la universitat única a Catalunya. Les
referències de l’Arxiu General de Simancas (AGS), són: “Gracia y Justicia, Instrucción

Pública, Universidad de Cervera, Legajos. 939 y 940”. Els documents estudiats venen
signats per:

“Els successius confessors del Rei (Guillem Daubenton, Juan Marín i

Guillermo Clarke); el Protector de la Universitat i fiscal del Reial Consell

(Luis Curiel), i els seus successors (Francisco Velázquez i Antonio F. Aguado);

els Cancellers de la Universitat (Francesc de Queralt i Narcís de Queralt); el

Secretari de la Universitat (Josef Rodrigo); els Oïdors de l’Audiència de

Catalunya (Bernardo Santos i Pedro Jerónimo de Quintana). Informes del

Reial Consell i el marqués de la Compuerta”, (Da-1).

S’ha expressat la sorpresa per les nombroses universitats d’ensenyaments superiors,
distribuïdes pels camins neolítics i romans de Catalunya, però a les universitats catalanes
els ensenyaments superiors no eren únics. Per aconseguir una prestigiosa universitat
única a Catalunya, la Universitat de Cervera fracassaria, si no es prohibien la munió
d’estudis particulars que les ordres religioses tenien establerts a ciutats i viles importants
de Catalunya, doncs en els seus col·legis i convents impartien ensenyaments superiors
per a la formació dels propis religiosos, però també els cursos eren oberts als estudiants
seglars. Les conseqüències foren que, l’11 de maig 1717, el reial confessor Daubenton,
passà el decret d’erecció de la Universitat de Cervera al governador del Consell (Da.-2),
i el 28 d’octubre de 1717, Daubenton dóna el seu dictamen sobre l’informe de Luis
Curiel (Da.-3); així es donaren noves ordres per tancar les escoles de filosofia i teologia,
si bé deixant llegir i oir aquestes facultats i ensenyar-les als seus propis religiosos, però
amb la condició que els anys cursats no havien de servir per guanyar graus acadèmics a
les universitats.

Les disposicions legals de tancaments d’estudis majors particulars no foren ni acatades
ni complides. El jutge de la Universitat de Cervera pogué comprovar que els ensenyaments
majors continuaven de forma clandestina als estudis de Mataró, Vilafranca, Berga, Tremp,
Igualada, Seu d’Urgell, i a Barcelona es llegia filosofia i teologia a diferents llocs (Da.-4).
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Rebuda la noticia pel Protector de la Universitat de Cervera, Luis Curiel, determina que
per corregir els abusos, es facin saber els decrets, als governadors i corregidors del
Principat, perquè cada un en el seu partit, comminant als veguers (vicaris) del districte,
vigilin el seu compliment i observança (Da.-5).

Passats dos anys, les disposicions legals que afavorien la Universitat de Cervera deurien
ser efectives, perquè a l’ànim del rei li han portat el dubte de si es necessita butlla del
Pontífex per a la prohibició dels estudis particulars als convents religiosos. En aquest
sentit, el rei passà el seu càrrec de consciència al pare confessor, el jesuïta francès
Guillem Daubenton, preguntant-l’hi: “si hay bula para prohibir a algunas comunidades

de Cataluña y particularmente a las ocho comunidades de la Compañía de Jesús de

enseñar las facultades mayores” . El 20 d’octubre de 1720 el rei rep la resposta al seu
interrogant:

“El pare Daubenton considera que, així com és una regalia del Princep la

potestat de suprimir i extingir els Estudis Generals, quant jutgi són un

perjudici pels ensenyaments públics, com ho és la munió d’escoles de

facultats majors, també pel mateix camí legal, es poden extingir els estudis

particulars, sense que sigui necessari que hi intervingui l’autoritat del Sant

Pare, i sí ho és solament per poder conferir els graus acadèmics de la

sagrada Teologia i els cànons (regles o preceptes de l’Església). Les

prohibicions dels estudis particulars, —fa notar el pare Daubenton al Rei—
s’establiren amb l’ànim que duressin uns pocs anys, en ínterin que la

Universitat de Cervera quedi establerta amb un nombre competent

d’estudiants”, ( Da.-6 ).

Existien antecedents legals en el regnat de Felip IV, quan a instàncies de les universitats
de Salamanca i Alcalá, es va prohibir tot ensenyament de facultats majors al Reial

Col·legi Imperial de Madrid i altres cases religioses de la Cort. I l’any 1720, l’interdit citat
encara subsistia vigent i no ens ha d’estranyar la prohibició a Barcelona: a Madrid ja
s’havia prohibit.

Dintre d’aquest ambient històric i seguint la documentació de l’Arxiu General de Simancas,
s’exposen els objectius proposats de seguir els aspectes biogràfics i socials dels
estudiants catalans l’últim terç del segle XVII i el segle XVIII.

Aspectes biogràfics i socials dels estudiants catalans a l’Arxiu General de Simancas
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1. QUI SEGUIA ELS ESTUDIS MAJORS A CATALUNYA

En quant a la qualitat de les persones que seguien estudis universitaris a Catalunya,
existia un caràcter diferencial envers Castella, Aragó i València. Ve expressat en els
papers que porten les comunicacions entre el fiscal del Reial Consell don Luis Curiel i el
confessor del rei pare jesuïta Guillem Daubenton (Da.-7). Ens diuen que en el decret
d’erecció de la Universitat de Cervera han tingut escrúpols en suprimir les escoles
particulars de filosofia i teologia a Barcelona i altres ciutats de Catalunya, perquè havien
entès que els estudiants que seguien els cursos, tenien un nivell econòmic molt pobre.
Tant a les facultats citades com a les de lleis i medicina que necessitaven els estudis
previs i incorporar els graus de la facultat de filosofia (o sigui d’Arts).

El document citat (Da.-7) ens diu la qualitat social dels estudiants catalans; així a la
Universitat de Barcelona tot el concurs d’estudiants era de criats d’alguns eclesiàstics,
de mainaders dels fills dels cavallers i persones que tenien cabals, i altres d’almoina.
Nosaltres considerem que també podien incloure els domèstics conventuals i els criats
d’estudiants del Seminari de Nobles de Nostra Senyora i Santiago de Cordelles.

Com era lògic, la causa residia en què no s’aplicava la noblesa catalana a l’estudi
universitari, ni tan sols a les facultats de jurisprudència. Tampoc els cavallers aspiraven
al ministeri de la toga, que tenia molt poca estimació, mentre que a Castella, des dels
fills dels Grans d’Espanya fins la resta de la noblesa, són molts els que estudien i
professen a les facultats de teologia i jurisprudència, entren als col·legis majors
universitaris i aspiren a les places dels tribunals i de l’Església. El mateix feien els
aragonesos i els valencians.

La poca estimació que han fet sempre els nobles catalans de la professió de les lletres,
i els rics que no eren nobles ni cavallers, tampoc apliquen els seus fills a l’estudi si poden
donar-los un altre camí per a situar-se. El concepte és concordant amb Vicens Vives,
respecte la societat catalana del segle XV (Dc.-1), i amb els magnífics estudis de J.H.
Elliot (Dc.-2).

Els problemes de consciència de Daubenton i Curiel, motivats perquè els estudiants
sense medis econòmics no poguessin mantenir-se a Cervera privant-los d’un bé tant
gran com les ciències de les facultats, ho resolgueren posant als plànols del projecte de
la Universitat de Cervera la corresponent habitació pels estudiants pobres, endemés de
150 racions de pa i el propòsit de donar-los hi un ral diari. Consideraren que amb aquest
sistema podrien seleccionar la qualitat dels estudiants becats. Trobem aspectes de

Manuel Riera Blanco
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política econòmica del segle XVIII, quan diu: “és muy nocivo a la republica que la plebe

más baja se aplique a las facultades mayores, privando a la republica de mercaderes,

labradores, sastres i otros oficios”, (Da. 8).

2. PER QUÈ ESTUDIAVEN I VOLIEN GRADUAR-SE ELS CATALANS?

Per què estudiaven i quines eren les finalitats de voler graduar-se a les universitats?
Hem de dir era perquè els catalans tenien la gran vanitat de graduar-se en totes les
facultats, especialment a les dels dos drets: dret civil i dret canònic. A més pretenen
obtenir mitjançant els graus universitaris, els següents objectius i beneficis, (Da.-9):

2-1. Per a gaudir del fur militar que donava tenir el grau de doctor en els
dos drets, el civil i el canònic.
2-2. Com per a poder advocar en els Tribunals sense altre títol que el grau
de doctor i així es veuen molts graduats de les antigues universitats del
Principat.
2-3. També perquè els graus de doctor donaven diferents exempcions,
privilegis i gràcies, i endemés entraven a les insaculacions i sorts per a
formar part de l’antic govern dels catalans a les ciutats i viles.
2-4. I perquè els eclesiàstics catalans tenen gran fatuïtat de poder lluir al
cor de l’Església, les borles, orles i doctorals sobre els seus hàbits talars.

Aconseguir i gaudir d’aquestes excepcions i privilegis concedits als doctors és la finalitat
que busquen a la universitat i no pas habilitar-ne pels càrrecs seglars i els ministeris
eclesiàstics. No parlen d’estudiar per amor a la docència i la ciència, que era la gran
carència de totes les universitats de la Península Ibèrica

Les exposades motivacions dels estudiants, unides a les nombroses universitats
catalanes que eren poc exigents en atorgar els graus, han fet que es trobin a Catalunya
molts doctors i pocs homes de lletres. En aquest punt la qüestió no sembla exclusiva de
Catalunya, es diu també referent a Castella, on hi ha nombroses Universitats que:

 “Solo sirven para el fraude de dar grados sin hacer escuela alguna; y

aunque en algunas las äy, la codicia de los maravedises que dan los que

se gradúan, facilita testimonios falsos, i con un examen de formalidad

salen graduados cuantos van a ellas”. (Dc,-3).

Aspectes biogràfics i socials dels estudiants catalans a l’Arxiu General de Simancas
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Però ara aquí es tracta del que pertoca a Cervera (Da.-10 ), i com es vol que els graus de
batxiller, llicenciat i doctor siguin atorgats d’acord amb la ciència que els correspon i
mereixen, s’han donat ordres severes de no incorporar cap grau a la Universitat de
Cervera si no és prèviament examinat per dita universitat, complint les Constitucions que
s’han format i aprovat. Són eximits d’aquests exàmens els graduats de les Universitats
de Salamanca, Valladolid, Osca i Alcalá, a les què consideren observen un rigorós examen
al concedir els graus universitaris.(Da.-11). A nivell internacional volen que la universitat
de Cervera sigui com la de Lovaina, que no concedia graus sense haver-los merescut, i
així  podran distingir els savis dels ignorants. Es precís establir les providències, perquè
:

“ Florezca en todo genero de letras Cataluña y queden corregidos los

grandes abusos que tenían en la costumbre i estudios de sus cursantes

pues se conferían grados a los indignos i era tal el desorden de la juventud

escolástica i connivencia del Gobierno que la misma  impunidad  servia de

asilo a sus excesos “ (Da.- 12).

A partir de l’any 1716, els graus de doctor no permeten les insaculacions com a procediment
d’elecció i les sorts per accedir als oficis i les prebendes dels municipis i de la Diputació del
General (Generalitat) perquè amb el Decret de Nova Planta aquests beneficis han
desaparegut, però els doctors poden continuar gaudint la vanitat i la fatuïtat, els furs
militars, els privilegis i excepcions, i la possibilitat d’advocar en els tribunals, cosa
considerada un gran perjudici social en un país molt pledejant i afeccionat a contendre
judicialment. En aquest aspecte el 21-08-1725, desprès de saber els abusos dels catalans
al passar a graduar-se a Tolosa, s’escriu en un dictamen:“ Luego, según estoy informado,

a abogar en los Tribunales, de que resulta al bien común gravísimos perjuicios”.

Interessa que la noblesa i cavallers, que no necessiten el fur militar perquè ja el tenen,
dediquin els seus fills a la universitat per aspirar a alts càrrecs de l’Administració i
l’Església, i el mateix faci el patriciat adinerat. També i això és nou: volen que els catalans
aspirin a les càtedres de les universitats com aspiren a les canongies de les catedrals;
això seria fàcil, si dotessin la càtedra com la canongia. En les minutes dels projectes
inicials de la Universitat de Cervera, s’ha previst que les rendes, corresponents al canceller
i catedràtics, han de ser proporcionades al país, de manera que puguin passar amb elles
sobradament, perquè la població de Cervera no dóna per altres gatges. Però resulta
penós canviar les actituds i els costums fàcils pels difícils, àdhuc resultarà impossible
dotar les càtedres com pretenen el jesuïta confessor pare Daubenton i el fiscal del Reial
Consell Luis Curiel. Es diu: “...Que no conviene aía en Cataluña más q. Una Universidad,

porqué ni el país necesita de más, ni será fácil hallar fondos para dos Universidades

lustrosas como pueden hallarse para una...” (Da. 13).

Manuel Riera Blanco
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3. ACTITUDS DAVANT LES FORMALITATS DE LA VIDA UNIVERSITARIA

A les actituds que presenten els estudiants catalans, davant la vida universitària hi
trobem certes raons en els documents de don Francisco Velázquez, protector de la
Universidad de Cervera;, i de don Pedro Jerónimo de Quintana, odor de la Reial Audiència
de Catalunya, (Dc.-4).

3-1. El desembre de l’any 1724, don Francisco Velázquez Zapata, referint-se als estudiants
catalans, diu: “que nunca han tenido y siempre han aborrecido la formalidad, o el rigor

del examen” (Da.-14) i dintre aquesta constant —que es podria esguardar ancestral—
procurant trobar el  medi per eludir-los.

La Universitat de Cervera és inflexible en aquests aspectes de la vida universitària: no
tan sols realitza els exàmens dels graus amb el rigor i formalitat que li assenyalen els
estatuts sinó que, a més, investiga i denuncia els fraus que fan per eludir-los. Volen que
els estudiants exposin els exàmens a la Universitat de Cervera o bé a la Universitat
d’Osca. Tant els hi és que compleixin els exàmens en una o altra universitat, perquè les
dues els fan amb formalitat i rigor: dispensen els graus als doctes que ho mereixen. Per
tant, aconseguint el grau de doctor són dignes de la borla doctoral, dels privilegis i, en
conseqüència, dels càrrecs seglars i eclesiàstics que es donen a les lletres.

3-2. El 8 de novembre de 1732, des de Barcelona, l’oïdor Don Pedro Jerónimo de Quintana,
en una representació, proposa diversos procediments per aconseguir desembrossar el
desordre que s’experimenta en relació als Estudis particulars i els graus acadèmics que
s’obtenen a Tolosa de França; els estudiants catalans s’incorporen a Osca (Da.-15). A
l’escrit  es presenten diverses actituds dels estudiants de Cervera, són aquestes:

3-2-1. L’aversió que tenen alguns alumnes a subjectar la conducta a alguns
punts dels estatuts de la Universitat de Cervera.
3-2-2. El recel o prevenció a les ordres del canceller o “mestrescola”, que
tenia l’autoritat superior i regia per conferir els graus acadèmics i corregir
els abusos (Dc.-5 ).
3-2-3. Les qüestions  que es presentaven cada any sobre l’habilitació dels
cursos.
3-2-4. Tot això, junt al desdeny envers la universitat, fa que molts estudiants,
que havien iniciat la seva estada a Cervera, per un motiu qualsevol,
abandonen la ciutat i s’encaminen cap a Osca i altres o fan de bon principi,
“solo por el hipo que tienen a Cervera”. (Da.-15).

Aspectes biogràfics i socials dels estudiants catalans a l’Arxiu General de Simancas
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L’escrit de Quintana a l’últim punt, afegeix que com els estudiants que varen anar a Osca
són els que tenen millors conveniències econòmiques i de naixement, resulta que a la
ciutat de Cervera amb prou feines hi concorren forasters que siguin de distinció ( Da 15).
Aquí a més de l’animadversió a Cervera en els exàmens i estatuts de la Universitat, hi
induïm una oposició entre burgès i pagès, en el concepte de l’època de ciutat i camp:
recordar el que deia Eiximenis dels pagesos al segle XIV (Dc.-6). Indubtablement amb els
anys la gent del camp ha millorat la seva qualitat humana, però actualment a la ciutat
segueix havent-hi diferències entre la gent de la ciutat i la del camp, les hem vistes
encara nosaltres (Dc.-7).

Aquesta falta de subordinació i de distinció urbana també la trobem a partir de l’any
1748 en els documents del Col·legi de Cirurgia de Cadis i el Cos de Cirurgians de l’Armada,
on predominaven  els estudiants procedents de pobles i viles. Eren molt pocs els de les
ciutats.

4. ACTITUDS DAVANT DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA

Als documents de Simancas que venim exposant, hi trobem escrits una sèrie d’adagis i
metàfores del llenguatge popular que ens revelen l’animositat dels estudiants catalans
contra Cervera i la seva Universitat. Es diu que la rebutgen “sólo por el hipo que tienen a

Cervera”, “le tienen ojeriza”; “el zeño” y la mala cara con que miran la Universidad “. Tots
fan ben palès “el odio que los catalanes tienen a la Universidad de Cervera”. (Da.-15).

I entre les dites populars referides, comenten i consideren la planta material de la
Universitat com a superior a totes les d’Espanya la formalitat està establerta amb totes
les facultats que seran dotades, quasi amb igualtat, a la Universitat de Salamanca. Ens
presenten els estudiants com ingrats, en aquest benefici de la Universitat, procurant
impugnar-la amb diversos mitjans i, encara més, tenen el mal gust de rebaixar i burlar-se
de la Universitat de Cervera.

La memòria històrica de don Antonio Francisco Aguado a totes les ingratituds dels
estudiants catalans els dóna una causa racial i avial d’origen iber - púnic, quan li diu al
marquès de la Compuesta, membre del Reial Consell, que:

“... para mi me traen a la memoria el funesto fin que tuvo Quinto Sertorio

por äver compelido a la nobleza de España a enviar sus hijos  a la

Universidad de Huesca que fundó, pues äviendo ellos sido victimas de su

enojo, él fue sacrificado de los azules de Pompeyo logrados por esta vía de

ingratitud i la traición”. ( Dc.-8).

Manuel Riera Blanco



31Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 23-42, ISSN: 0213-0718

Amb aquests antecedents: natural inclinació, propensió i tírria dels estudiants catalans
del segle XVIII, creen mutacions genètiques, que es transmeten de pares a fills i
actualment son evidents estadísticament en els escrits dels historiadors del nostre país,
especialment els que tracten d’història de la medicina catalana.

5.PROCEDIMENTS PER A REBATRE A UNA UNIVERSITAT

Passem a exposar com procedien els estudiants catalans per rebaixar i burlar-se de la
Universitat de Cervera i, al mateix temps, compensar les greus dificultats que els hi
representava seguir els cursos reglats, els exàmens, la vida de Cervera, els estatuts de la
Universitat i les seves naturals inclinacions i propensions. Per a rebatre la Universitat de
Cervera es combina, com mètode bàsic, estudiar per lliure en els cursets particulars als
convents i buscar els graus acadèmics universitaris per procediments itinerants i comercials.

5-1. El primer procediment itinerant va ser a Tolosa de França. El 21 d’agost de 1718, el
jesuïta confessor Guillem Daubenton fa present al rei el capítol d’una carta escrita per
un Bisbe de Catalunya, on s’exposa l’abús i el frau que s’experimenta al Principat,
perquè molts estudiants catalans han passat a graduar-se a la Universitat de Tolosa, on
el grau acadèmic universitari tan sols costa vuitanta lliures de la moneda d’aquell país.
Afegeix que li consta que en dos mesos s’han graduat a dita Universitat més de vint
catalans i ho han fet en els dos drets: civil i canònic. Alguns amb poc mèrit i els més
sense cap. També està informat, —diu el pare confessor— que amb aquests graus
començaren a advocar en els tribunals, del que resulten els gravíssims perjudicis al bé
comú que es poden discórrer. (Da.16).

A més, els graus aconseguits a Tolosa l’any 1718, són causa de poca concurrència
d’estudiants a la Universitat de Cervera, i serà així mentre no es posi remei a aquest abús
i el de treure, per aquest motiu, diners del regne. Per això seria just correspondre amb la
mateixa moneda, i el francès Daubenton donà el seu dictamen:

“ Com que a França no s’aprecien els graus de les Universitats d’Espanya,

considera que també pel que fa al Principat, tampoc s’apreciïn els graus

de les Universitats de França; i que endemés s’ordeni al Capità General de

Catalunya, marqués de Castel Rodrigo, que sense especial ordre no deixi

passar cap català a graduar-se a les Universitats de França”. El rei va
resoldre : “Como os parece y así lo he mandado”  (Da.17 ).

Però la qüestió encara no quedà resolta, perquè el remei de prohibir sortir a graduar-se
a Tolosa no és suficient pels mals que produeixen a Catalunya. És precís no s’admeti ni
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incorpori a la Universitat de Cervera cap graduat que no sigui examinat per ella. Només
deuen quedar exempts els graduats de les universitats de Salamanca, Valladolid, Osca,
i Alcalá. A les antecedents propostes de Luis Curiel se li diu, el 28 de novembre de 1718,
que: “el Rey se ha conformado con lo propuesto por V. S. en este papel; y para su

ejecución queda expedida la orden conveniente al Consejo”  (Ibídem Da.-17) . El Consell
dóna la Reial Cèdula convenient; de moment, fa inútil el camí cap a Tolosa a les naturals
inclinacions i propensions dels estudiants catalans... Però el Consell, tot seguit els hi
obre el camí cap el sud. La causa és que la política universitària de don Luis Curiel,
recolzada pel pare confessor, no coincideix amb els interessos de la Junta de Col·legis
del Reial Consell, que frena la reforma universitària (Vid. B.-14).

5-2. Després de Tolosa, el camí del sud és el de Gandía. Els documents de l’any 1721 ens
diuen que, els senyors del Reial Consell donaren últimament una gràcia o privilegi a la
Universitat de Gandía (Dc.- 9) del què resulta dany i perjudici per la Universitat de Cervera:
els graus acadèmics concedits per les universitats de Gandía i València, eren admesos i
podien incorporar-se a la Universitat de Cervera sense cap examen, com els de les
Universitats de Salamanca, Valladolid, Osca i Alcalá. En un escrit de resposta, el protector
de la universitat de Cervera es redueix a manifestar: “ este privilegio es la ruina de un

edificio digno de la grandeza de V. M. como es la Universidad de Cervera”  (Da.-18). Per
a més burla resulta que els graus concedits a Gandía, no són admesos ni estimats a
València, per la raó que ni el nom mereixia d’universitat on no hi ha càtedra de totes les
facultats, ni mestres que se’ls pugui donar aquests nom; tampoc hi ha càtedres
suficientment dotades ni concurs de provisió. Els graus que donaven els jesuïtes de
Gandia es redueixen a una cerimònia de molt curt gasto, i això és tan sols el que pretén.
(Ibídem, Da-18).

Per aquesta via oberta pel Reial Consell i els jesuïtes, han anat a Gandía a graduar-se de
doctors fins a cent catalans, sense estar precedits de cap curs ni altra escola, sinó
només d’alguns repassos secrets que es donaven il·legítimament a cases particulars de
Barcelona. Imaginem una esquadra de llaüts amb cent catalans cap a Gandía, a la
Universitat de la Companyia de Jesús, en un viatge organitzat per les vuit escoles particulars
dels jesuïtes del Principat, amb la col·laboració entusiasta de tots.

Així s’aconsegueix burlar a la Universitat de Cervera i el rigor dels seus estatuts i exàmens,
quan portant set cursos docents d’estudis només cinc pretendents han pogut graduar-
se de doctors i un altre que va fer els cursos a la Universitat de València (Ibídem, Da.-18).
La conseqüència és considerada molt perjudicial; els estudiants de Cervera tenen la
fadiga dels estudis i aprofitament de les lletres, i aconsegueixen els  graus de doctor
molts pocs. A Gandia amb el procediment itinerant s’atorga el mateix grau a una multitud
d’ignorants que ompliran les Esglésies, graus aconseguits amb poc interès i cap examen
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(Ibídem Da.-18). Si només fos això! ... però també hi anaven a graduar-se estudiants de
Medicina.

La qüestió de la Universitat de Gandía és passada a consulta del Reial Consell, i aquest
desvia l’atenció de la Universitat i els seus fraus, acordant que el fiscal Luis Curiel
escriurià a les universitats d’Ávila, Toledo, Irache, Oñate, Osuna i unes tals com aquestes,
i en l’escrit els hi presenterà una enquesta, preguntant: “quina forma tenen de Universitat,

quines són les càtedres i les seves dotacions, quins exàmens i exercicis fan i quants

estudiants tenen”. Perquè diu el Consell que s’han de restablir les lletres a Espanya i és
necessari extingir totes aquestes universitats per acabar el frau que per mitjà d’aquests
graus es fa al públic. Consegüentment entre aquestes profanitats i minúcies, es desvia
l’atenció de la reforma de les universitats d’Espanya, iniciada a Cervera dient per “motiu
d’un càstig”. Quantes vegades s’haurà fet en els nostres temps? Sobre l’abús de Gandía
i els estudiants catalans que hi varen anar a cercar els graus, amb poc interès acadèmic i
cap examen, el 30 de setembre de 1721 el Reial Consell és del judici i parer següent:

“Que V. M. declare no obstante el referido decreto que las gracias

concedidas a la Universidad de Gandia no debe entenderse ni practicarse

con los catalanes que hubiesen ido o fueren a graduarse en ella para los

cuales ha fundado y, destinado V. M. la Universidad de Cervera. Pero si

algún graduado valenciano pasase a Cataluña con el grado de Dr. por la

Universidad de Gandia, por ahora y en el ínterin q. V. M. manda otra cosa

se tenga por tal graduado, y se le guarden los honores concedidos a los

graduados cuya interposición admite el decreto sin necesidad de revocarle,

salvándose los gravísimos inconvenientes que resultan de la inteligencia

q. los catalanes le han dado. V. M. mandará sobre todo lo que fuese

servido.” (Ibídem, Da.-18).

El rei es conformà amb tot aquest dictamen del 18 de març de 1722 i en conseqüència
s’expedí la Reial Cèdula del 28-03-1722, publicada per Edicte General. A Cataluña tancava
la via de Gandía als  catalans, perquè tinguessin valor legal els seus graus a Catalunya.

5-3. Per l’anterior procés es tornà al camí del nord, a Tolosa, ara per triple banda. La
Reial Cèdula de 28 de març de 1722 i el seu edicte, posà en marxa un nou mecanisme
defensiu dels estudiants catalans. Aquesta vegada en relació a la germandat de les
universitats de Tolosa de França i l’espanyola d’Osca (Da.-19). Per la correspondència i
germandat entre les dues universitats es poden incorporar els graus acadèmics d’una a
l’altra, sense cap examen (Dc.-10). Per mitjà d’aquesta circumstància aconseguiran els
estudiants catalans eludir la Reial Cèdula de 1718, que invalida els graus de Tolosa a
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Catalunya. Ara el procediment és itinerant per triple banda: primer obtenien per mitjans
comercials i d’amistat els graus acadèmics a la Universitat de Tolosa, sense seguir-hi
cap curs acadèmic; segon, passant amb el grau de Tolosa a la Universitat d’Osca, on
automàticament incorporen el grau acadèmic i el revaliden a la seva Universitat, sense
cap examen, en virtut de la germandat de les dues universitats; tercer, una vegada tenen
el grau acadèmic d’Osca, és incorporat a la Universitat de Cervera fent valer la germandat
que es guarden les Universitats d’Osca i Cervera. Pot ser que obtingut el grau de doctor
en medicina a Osca ni l’últim pas feia falta. Obtingut el grau de doctor no feia falta
realitzar ni el període de dos anys de pràctiques al costat d’un metge ni l’examen del
Protometge.

Es considera que són aquests graduats els més ignorants, que per temor a la seva
insuficiència i faltar-els-hi els cursos necessaris no poden exposar-se als exàmens de
grau de la Universitat de Cervera, i van on pels diners i la recomanació tot es dispensa.

 Es fa també referència als metges que van a buscar els graus a Tolosa per incorporar-los
a Osca, i es diu el següent:

“...Llegando el abuso a tal extremo, que me aseguran, que los de Tolosa

especialmente a los Médicos catalanes que pasan allí a graduarse, les

toman juramento, de que no practicaran su facultad en Francia: que es

buena calificación del desorden, y de la incapacidad, probándose lo mismo

en que pudiendo por cercanía, graduarse en Huesca huyen de esto y solo

la incorporación buscan porqué no hay examen...”. (Da.– 19)

Les dues proves que s’expressen semblen concloents i el 12 de desembre de 1724, el
nou protector de la Universitat de Cervera, don Francisco Velázquez Zapata, presenta al
rei el següent dictamen:

“Primer que a la Universitat de Cervera només es permetin les

incorporacions de Salamanca, Valladolid, Osca i Alcalá; segon, que per el

Reial Consell es recordi a la Audiència de Catalunya les providències i

ordres que té, i que aquestes es publiquin perquè no es permetin els graus

de Tolosa, encara que portin les incorporacions de la Universitat d’Osca; i

tercer, es passi avis a aquesta Universitat perquè procuri abstenir-se de

concedir als catalans les incorporacions dels graus de Tolosa, per la raó

d’obtenir-los sense cursos i suficiència, i la seva nul·litat al estar pel Rei

prohibits. Amb que, entesos del frau, s’evitarà el maliciós subterfugi i no

podran continuar-lo”.( Da. 19 ).
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Aquest any de 1724, la Universitat de Cervera té 400 estudiants, que van en augment, i
són el nombre que es comença a considerar competent.

5-4. Les contrarietats a la Universitat de Cervera no tenen sols per causa els assumptes
i recursos estudiantils per resoldre les seves dificultats. L’any 1725, per mort del canceller
reverent Francesc de Queralt, es presenten problemes legals en relació al nomenament
del seu successor, que precisava la diligència del rei per demanar al papa una butlla
derogatòria de totes les butlles precedents i comprensiva en cada un dels seus punts de
les universitats catalanes anteriors a la de Cervera. Aquest recurs es considera
inexcusable i tindrà molt que vèncer a Roma. La qüestió és aprofitada per la Reial
Cambra (Dc.-11), posant en dubte les públiques utilitats i avantatges que s’han presentat
al reial servei per fer decidir al rei la greu resolució de suprimir les universitats catalanes
(Dc.-12). I encara es proposa, amb cristiana i reverent llibertat, representar sobre aquesta
greu resolució per fer veure al rei quant llunyanes són de la veritat aquestes utilitats, a
més dels llastimosos i gravíssims danys, i els perjudicis que necessàriament es produiran.
Aquests danys, diuen, es senten i pateixen a tot aquell dilatat Principat de Catalunya.
Acaben dient : “V.M. En inteligencia de todo se dignará resolver lo que lo que fuere más

de Su Real Agrado” (Da.-20).

En quant a les butlles del Sant Pare que fa referència la Reial Cambra, estava previst
demanar-les a la Cèdula d’Erecció de la Universitat de Cervera, i en el Reial Decret d’1 de
novembre de 1717 es preveu també la sol·licitud de les butlles. Per tant, els entrebancs
legals no eren insuperables i, a l’any 1727, es troba a Roma un catedràtic–diputat,
tramitant les butlles (Da.-21) i, el 24 i 30 d’agost de 1728, es fa referència a dues cartes
dels cardenals Bentibollo i Belluga, on donen compte d’haver-nos concedit les gràcies
sol·licitades a Roma (Da.-22) per major esplendor de la Universitat de Cervera.

Per altra part no es deurien considerar tan greus aquells gravíssims danys i perjudicis
que, sense citar-los, el Reial Consell denunciava es sentien al Principat. Els catalans que
estudiaven per lliure, seguien amb els seus viatges a Tolosa de França a comprar els
graus acadèmics per vuitanta lliures franceses, que després incorporaven a Osca i Cervera.
El 8 de novembre de 1732, tornem a trobar notícies d’incorporacions de graus, en un
informe  de don Pedro Jerónimo de Quintana, oïdor de l’Audiència de Barcelona, del què
ha donat notícia, al referir-se a les actituds dels estudiants catalans, davant les formalitats
de la vida universitària.

El ministre de l’Audiència, l’oïdor de Quintana, comunica al protector de la Universitat de
Cervera, Antonio Francisco Aguado, que complint les seves instruccions, ha passat els
oficis més eficaços als convents de Barcelona perquè no admetin seculars o seglars als
cursos de filosofia que donen als monjos del seu Institut (Da.-23). Els prelats dels religiosos
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li han comunicat que es resignaran als decrets del rei i aplicaran totes les diligències, perquè
no tingui lloc la infracció. L’oïdor de Quintana queda a la espera dels resultats perquè, si
segueix el desordre, practicarà les demés disposicions que li han donat. Per facilitar la
confluència d’estudiants a Cervera i obligar-los a sotmetre’s a les regles prescrites, considera
i proposa Quintana que seria suficient que el rei expedís un decret prohibint, generalment als
catalans, cursar i graduar-se a cap dels seus dominis i a cap dels altres regnes, perquè tenien
a Catalunya una universitat recentment fundada, amb tots els privilegis i regles per complir els
ensenyaments, i és just es procurin els medis del major llustre i augment. Preveu les excepcions
de que, amb el permís del protector de la Universitat, podrien passar els estudiants catalans
a estudiar a Salamanca i altres Universitats ( Dc.-13).

Fins el 12 de gener de 1733 no trobem resposta al projecte del decret proposat pel ministre de
la Audiència, l’oïdor de Quintana, quan el protector, Antonio Francisco Aguado, en dictamen al
marqués de la Compuesta considera que el procediment proposat és fill del zel d’aquell
ministre de la Audiència de Barcelona. Però al protector Aguado, a més de recordar-li el fi
funest de Quint Sertori per haver enviat els fills de la noblesa ilergetes i ausetans, a la
universitat que funda a Osca que “fue victima de su enojo” ( Da.-24), també reflexiona que la
nova Universitat de Cervera té quasi set-cents estudiants malgrat els cursos clandestins que
emparen les cases de religiosos , i no sap si les universitats de Salamanca i Alcalá  tindran
tants estudiants. Per tant, la força de la violència a cap esdeveniment pot ser un bon al·licient.

Igualment és cert que les referides incorporacions encadenades dels graus acadèmics
que es fan a Osca : “traen raíz infecta desde el grado nulo de Tolosa, no puede ser ni se

debe permitir, antes bien castigar como fraude la prohibición ” (Da-25 ). Es diu, neixen de
la ignorància i del poder dels diners, per medi dels quals escapen de l’examen de Cervera
i Osca, el que porta al gravíssim perjudici al públic i a les lletres. A aquests aspectes
legals Antonio Francisco Aguado dóna el dictamen:

“de reiterar se observen las prohibiciones de los grados de Tolosa dadas

en el año 1718, y el determinado por el Real Consejo en igual caso de la

Universidad de Gandia el año 1722, en que se decretó que las

incorporaciones de Huesca no s’entendieran para los catalanes“. (día 12-
01-1833. Ibídem Da. 25).

Sobre aquest lliurarà Sa Majestat el seu Reial Decret i s’expediran pel Consell els despatxos
necessaris, i aconseguint el Reial Servei que a Catalunya “ no aya ignorantes exentos por

los grados que así compran, importando que se expongan a los exámenes de Huesca y

Cervera” (Ibídem Da.- 25), a on sempre es dispensen els graus als doctes que ho mereixen.
El dictamen acaba  amb el preceptiu: “Su Majestad Resolverá lo que más fuere de su

agrado. Haciéndole VS. esta representación ”. El que fa la ”representación”, és marqués
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de la Compuesta, membre del Reial Consell, i la proposta és del protector de Cervera, don
Antonio Francisco Aguado. No hi ha Reial Resolució, ni del Consell.

5-5. Per treure deducció del punt antecedent amb concordança històrica, ha quedat
oberta la porta de les incorporacions dels graus comprats a Tolosa sense fer-hi cursos
acadèmics, perquè només podia fer favor als ben recomanats, acomodats amb distinció
i possibilitats econòmiques, que no deurien ser gaires, i com s’ha vist també hi havia
interès per part del Reial Consell. Es dedueix així perquè uns quaranta anys després
(l’any 1771), Francesc Salvà i Campillo (1751-1828) fa el mateix tomb itinerant d’aquests
estudiants catalans. Estudia primer al Col·legi Tridentí de Barcelona i després medicina
a la Universitat de València, dels què es diu: “Médicos de Valencia, aldas largas i poca

ciencia” (Dc.-14). Salvà compleix, a la Facultat de Medicina de València, quatre cursos
en tres anys, passa a Osca, on el 1771 es gradua de batxiller en medicina, i ens diuen els
seus biògrafs: “ A continuació cursà el doctorat a Tolosa per revalidar-lo més tard a la

Universitat d’Osca ” (Da-26). Nosaltres per la documentació exposada, considerem que
Salvà i Campillo passà a Tolosa a adquirir el grau de doctor en medicina al preu de
vuitanta lliures franceses, sense fer cap curs i, posteriorment, sense cap examen, incorporà
el grau a la Universitat d’Osca, en virtut de les germandats que tenien  entre Tolosa i
Osca. Per confirmar-ho només hi  ha que veure el temps que estigué a Tolosa.

Però en quant al pas de Salvà i Campillo per València, Tolosa i Osca, deixant de banda
Cervera, per la documentació aportada aquí, s’ha de reflexionar, no es pot acceptar i es
té que variar el concepte que ens donen:

“És, aquest un cas que palesa ... el desprestigi que havia adquirit la
Universitat de Cervera que impel·lia a molts catalans a cercar fora allò
que no podien trobar a casa. Ni tan sols la convalidació dels estudis
forans –cas Salvà– es feien a Cervera: llavors es triaven universitats que
admetien sense escarafalls, ço que diu en favor d’elles, el saber adquirit
en altres més famoses”.

Podem plantejar aquí, una aproximació històrica i lloança hiperbòlica pel metge amb
rancúnia per la Universitat de Cervera. Aquí trobem aquelles mutacions genètiques que
ens han dit venien del temps de Quint Sertori. Perquè, segons el jesuïta francès Guillem
Daubenton, la Universitat de Tolosa, admetia, sense escarafalls, les vuitanta lliures del
país, més que el saber adquirit en altres universitats.

5-6. A l’any 1733 és va iniciar l’episodi més espectacular i estrambòtic, en relació a les
naturals inclinacions dels eclesiàstics catalans per lluir les insígnies doctorals. El quatre
de gener, el Claustre de la Universitat de Cervera (canceller Narcís de Queralt, Dr. Pere J.
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Finestres, Dr. Josep Grau, i Dr. Antoni Gayet), escriu al protector Antonio Francisco Aguado:
“representa el pernicioso abuso de los ridículos grados que se introducen en Cataluña...

Que por dos reales de a ocho cualquier itinerante goce de las insignias doctorales” (Da.-
27). El Claustre, a la representació, exposa el cas d’un beneficiat i prevere de Vilafranca
del Penedès, Ignasi Nin, que havia conseguit el privilegi de doctor del Duc de Sforcia, per
tan sols el preu de dos rals. El Claustre de Cervera demana es procurin els medis
conduents a privar al dit Nin de l’honor que pretén sense raó. Reconeix el Claustre de
Cervera que l’excés és gravíssim perjudici al bé públic de la Universitat de Cervera, doncs
es deixava la porta oberta als clergues, perquè vesteixin hàbits doctorals amb privilegis
de tan poc cost. Consideren no hi haurà ningú que pretengui l’estat eclesiàstic, disposat
a cursar a les escoles de Cervera, perquè només desitgen el grau per gaudir les insígnies
de doctor. No dubte el Claustre de Cervera que s’aconseguiria l’objectiu si es donés a
entendre al vicari general de Barcelona; seria de l’abelliment de Sa Majestat que no es
permeti vestir hàbits doctorals, ni els que tenen el privilegi del duc de Sforcia, ni els que
es troben sense grau d’una universitat aprovada, doncs amb aquest exemple procurarien
en totes les esglésies no admetre tals abusos (Da.-28).

El 7 de setembre de 1738 encara dura, per la Universitat de Cervera, el problema dels
graus ridículs i el claustre proposa que el ministre regi que ha d’assistir al Concili Provincial
de Tarragona, a celebrar el dia 17-09/1738, exposi, en nom del rei, els abusos esmentats,
demanant s’estableixin sancions, perquè només els graduats de les universitats
d’Espanya i el Col·legi de Bolonya, puguin fer ús a les esglésies de les insígnies doctorals
i prohibeixin expressament les de les Universitats de Tolosa i altres de França, entenent-se
tot sense  perjudici de la suprema regalia de Sa Majestat. (Da.- 29).

La porta del lluïment eclesiàstic del graus doctorals espuris quedà oberta molts anys, ja
que el 2 d’agost de 1772, Juan de Lario, arquebisbe de Tarragona, dóna una circular
traslladant la Reial Cèdula de 23-08/1718, que prohibia els honors doctorals obtinguts
a l’estranger (Da.-30). A partir de 1770 es desenvolupa España la reforma de Carles III de
les universitats, desencadenada per les investigacions del valencià Francesc Pérez Bayer
i de Felip Bertran, bisbe de Salamanca, sobre els abusos dels col·legis majors.

EPÍLEG

Recopilats els documents de l’Arxiu General de Simancas del registre 939, qualificats
“de antiguos”, que fan referència als aspectes biogràfics i socials dels estudiants catalans
a les universitats d’Estudis Superiors. S’aplicà la tecnologia de l’anàlisi ergonòmica en
el procés de la investigació històrica i s’ha procurat de moment, en la redacció del text
històric, prescindir de conclusions i comentaris externs per seguir només el solc dels
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autors dels documents de l’Arxiu, recollint en el text de la redacció històrica tot el que els
documents ens diuen, amb l’objectiu d’apropar-nos a la veritat que dóna a la història el
caràcter de rigor, exigència i objectivitat d’un estudi científic. Ordenats els documents i
classificats, el resultats són els folis precedents. Ara és precís fer les observacions
expressades al principi d’aquesta redacció: la finalitat de la construcció de la Universitat
de Cervera, era aconseguir a Catalunya un prestigiós Estudi General de facultats majors.
I els documents de l’Arxiu de Simancas, per sí sols, ens donen unes perspectives inèdites
sobre la fundació i posterior història de la Universitat de Cervera, entre altres: Una idea
real de creació d’una única Universitat a Catalunya, perquè les set existents, situades en
places fortes de frontera, no tenien ni una mínima bona reputació acadèmica i interessa
reduir les universitats silvestres; la necessitat d’una reforma universitària feia néixer una
reforma estudiantil, més difícil d’aconseguir que tancar set universitats i obrir-ne una de
nova i és molt interessant l’estudi del rebuig dels estudiants catalans a Cervera. Convenia
una reforma social i un canvi d’actituds de la societat catalana, de faisó que la noblesa
i cavallers dediquin els seus fills a l’estudi i els enviïn a la universitat; en quant a la
medicina i cirurgia, es té la impressió de que no hi ha sortida dintre de la universitat
dirigida per eclesiàstics, i la medicina és una facultat menor dintre les demés facultats.

Els esforços per a la creació d’una Universitat prestigiosa a Catalunya formen part d’unes
reformes de tota l’Administració del regne, que representaran un progrés general.

BIBLIOGRAFIA
B.-1 = ELLIOT, J.H. : “La Rebelion de los Catalanes 1598 –1640”. Siglo XXI España Editores . Madrid 1977.
B.-2 = RIQUER Martí de: “Història de la Literatura Catalana”, Vol IV, 1964, Es dediquen 15 pàgines, a les
Universitats borbòniques.
B.-3 = RIERA BLANCO, Manuel :”La Història de la Medicina i la Universitat de Cervera: Pragmàtiques, Historiadors

i Universitats “. Rev. Gimbernat: any 1990, Vol.14, pp.  255 266 Barcelona
B.-4 = RIERA BLANCO, Manuel: ”El Colegio de Médicos de Barcelona. Una extraña Provisión de la Audiencia de

Pedro IV, de 23 de mayo de 1342.”. Rev. Gimbernat: any 1994, Vol 24,  pp. 193-222. Barcelona.
B.-5 = RIERA BLANCO, Manuel : “Las Constituciones de Cataluña en la Enseñanza de la Medicina” . Rev. Gimbernat:
any. 1999, Vol. 31, pp. 81-96. Barcelona.
B.-6 = RIERA BLANCO, Manuel :  “Recull de Complements Històrics” . Rev. Gimbernat: any 2001, Vol. 35, pp. 31-
41. Barcelona.
B.-7, = RIERA BLANCO, Manuel : “Los exámenes de suficiencia, las Constituciones de Cataluña y las Licencias por

proceso Judicial” . Rev. Gimbernat: any 2004, Vol. 41, pp. 253 – 260. Barcelona.
B.-8 = RIERA BLANCO, Manuel : “ Los Grados Académicos por Concesión Real y Papal”.  Rev. Gimbernat: any 2004,
Vol. 41, pp. 261-273. Barcelona.
B.-9 = RIERA BLANCO, Manuel : “Los Médicos i las Enfermedades en “Lo Crestià”de Francesc Eiximenis.(1379-

1391)” .  Rev.  Gimbernat: any 2004, vol. 41, pp. 275- 284. Barcelona.
B.-10 = RIERA BLANCO, Manuel : “Estudio General de Artes i Medicina de Barcelona (General Estudium Artis et

Medicinae). Rev. Gimbernat: any  2006, Vol. 46, pp 43-63 . Barcelona.
B. 11 = RIERA BLANCO, Manuel : “ Mestres d’Art i Medicina, els Pretors dels Remeis i Doctors en Medicina (401-
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1565)”. Rev. Gimbernat: any 2007,  Vol. 47, pp. 39-71 . Barcelona.
B.-22 = RIERA BLANCO, Manuel : “Libertad de enseñanza i Unión de Escuelas” Rev. Gimbernat: any 2007, Vol. 47,
pp. 73 – 83. Barcelona.
B.-13 = RIERA TUÈBOLS, Santiago: ”Ciència i Tècnica a la Il·lustració: Francesc Salvà i Campillo (1751-1828)”.
Premi Lluís Sayé 1983. Edicions de La Magrana, Barcelona any 1985.
B.-14 = SALA BALUST Luis : ”Reales  Reformas de los Antiguos Colegios de Salamanca anteriores al reinado de

Carlos III 1623-1770”. F. Filosofía, Univ. Valladolid/ Est. i Doc., Cuadernos de Hist. Moderna, nº.10, a. 1956.

DOCUMENTS DELS ARXIUS
Al text, veure: Da.-
Da.-1 = ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS ): Gracia y Justicia, Instrucción pública, Universidad de Cervera, en
registros  nº. 939 i 940.
Da.-2 = AGS.: Gracia i Justicia, Universidad. de Cervera, Registre 939. : Segovia 11-05/1717: Daubenton al
gobernador del Consejo pasa  el decreto de la erección de La Universidad de Cervera.
Da.-3 = AGS.: Reg.. 939 . El día 28-10/1717, el confesor Daubenton da su dictamen sobre el informe de Luis
Curiel.
Da.-4 = AGS. Reg. 939 . Santa Coloma, 13-08/1718 : El Cancelario Fco. de Queralt a Don Luis Curial, informa
indaga pueblos donde continúan los estudios i propone medios para que no ocurra.
Da.-5 = AGS. : Reg.. 939 : Madrid, 26-08/1718, El Protector de Cervera don Luis Curiel a Josef Rodrigo: sobre lo
tratado en la carta de Francisco de Queralt de 13-08/ 1718.
Da.-6 = AGS. : Reg. 939 . El dia 20-12/ 1720, el Confessor de S. M. Informa al Rei: si hay bula. ó no se precisa,
para prohibir enseñar en facultades mayores.
Da.-7 = AGS. : Reg.. 939 . Son dos plecs de quatre pàgines, escrits en forma d’ofici, anònims, sense data i
numerats: El nº 2, s’inicia: “Cancelario la misma jurisdicción...”. El nº 3, s’inicia: “Que han hecho siempre los

catalanes”.  Falten: els plecs nº. 1 ;  i  nº. 4.
Da.-8 = AGS. : Reg. 939 . El 20-12/1720 : Daubenton al rei, considera que no convé multiplicar escoles de facultats
majors.
Da.-9 = AGS. : Reg. 939 . San Lorenzo, 21-08/1718, el confesor de VM. hace presente el escrito un obispo de
Catalunya, en carta de 3 del presente mes. Hi ha una reial referència al marge.
Da.-10 =. AGS. : Reg. 939 : Palacio, 28-11/1718, Real Resolución: con motivo que algunos catalanes se
graduaban en Tolosa.
Da.-11 = AGS. : Reg. 939 . Palacio, 28–11/1718, de la Universitat d’Osca és diu: ”Esta Universidad observa öy muy

riguroso examen y es la más antigua de España i está cerca de Cataluña y poco coste el grado, con lo que trataran

todos los catalanes de graduarse en Zervera; y tendrán los grados todos los que lo merezcan”.

Da.-12 = AGS. : Reg. 939 : Sense data, extracte i compendi dels estatuts de la Universitat de Cervera.
Da.-13 = AGS.: Reg. 939 : Día 12-12/1724, Francisco. Velásquez Zapata a José Rodrigo: Propone No se permita
a los catalanes incorporar en Huesca los grados de Tolosa.
Da.-14 = AGS.: Reg. 939. San Lorenzo, 21-08/1725: Dictamen del padre confesor i Real Resolución sobre los
abusos que se experimentan en Cataluña, por motivo de muchos catalanes han pasado a graduarse a Tolosa.
Da.-15 = AGS. :Reg. 939. Barcelona, 8-11/1732, Don. Pedro Jerónimo de Quintana al protector don Francisco
Aguado: con la representación de los grados de Tolosa que se incorporan en Huesca.
Da. 16  = AGS. Reg. 939 , Vid. la Nota (Da.-9) de San Lorenzo 21-08-1718, i el capítol de denuncia d’un bisbe català
del graus que ’incorporen a Tolosa.
Da,-17 = AGS. : Reg. 939. Minuta resumen de 23–11 /1718: El Rey se ha conformado con la propuesta del  padre
Daubenton.
Da.-18 = AGS. : Reg. 939. Madrid, 30 -09/ 1721: Consulta al Consejo de los grados de Gandia. R. resolución de
18 marzo 1722.
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Da.-19 =  AGS, : Reg. 939 . Madrid 12-12 1724, Francisco Velásquez Zapata a don José Rodrigo: con motivo de
la representación del pasado Protector (Luis Curiel).
Da..-20 = AGS. : Reg.  939 . Madrid 17-11/1725. Consulta a la Real Cámara para el nombramiento de Cancelario
de la Universidad de Cervera.
4Da.-21 = AGS. : Reg.. 939. Día 13-05/1728. Real resolución, sobre dos cartas del catedrático de Cervera que
está en Roma con informe de don. F. Velázquez Zapata i dictamen del padre confesor.
Da.-22 = AGS. : Reg. 939 . Días 24 i 30-08/1728 : El marqués de la Compuesta a don Guillermo Clarke, da noticia
de conceder Su Santidad, las gracias pedidas para la Universidad de Cervera.
Da.-23 = AGS,; Reg. 939 . Barcelona, 08-11/1732. Don. Pedro J. de Quintana a Don. Antonio F. Aguado: con
representación para los grados de Tolosa que se incorporan en Huesca, no se entiendan con los catalanes.
Da. 24 = AGS.; Reg. 939 .  Madrid 12 –01/1733 : El protector Antonio F. Aguado al marqués de la Compuesta del
Real Consejo: da dictamen, i considera que la Universidad de Cervera ha negociado con feliz éxito i recusa cualquier
medio violento, dado no puede ser buen aliciente la fuerza.
Da. 25 = AGS Reg. 939 . Dia 12-01 1733: “ Fue servido SM determinar respeto a la Universidad de Gandia en enero
del año 1722, cuyo ejemplar aquí expongo, como resolución tomada, que quitando la sospecha de violencia la
canoniza.
Da. 26 = Francisco Salva  Campillo, graduado itinerante a Tolosa i Huesca.
Da. 27 = AGS. Reg .939 . Dia 04-01/1733, Claustro de Cervera , Antonio Francisco Aguado representación sobre
los ridículos grados  que se han introducido en Cataluña.
Da.-28 = AGS. Reg.939. Madrid, 12-01/1733, Don Antonio F. Aguado al marqués de la Compuesta, da respuesta
a los ridículos grados.
Da. 29 = AGS. Reg. 939 . El Buen Retiro 07-09/1738. El marqués de la Compuesta a don Guillermo Clarke,
confesor del Rey : Sobre la representación de la Universidad de Cervera i su Protector.
Da.-30 = AGS. Reg. 939 .Tarragona 02-08/1772, Don Juan de Lario, Arzobispo de Tarragona, trasladando la Real
Cedula que prohíbe el uso de honores doctorales extranjeros.

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
Al text, veure Dc.-
Dc.-1 = Escriu el Dr. Vicens Vives: “El patriciat no volgué tenir professors universitaris, sinó mestres - tites que

ensenyessin de llegir i conventuals  que servessin l’ortodòxia...” Els Trastàmares “ pp 61.
Dc.-2 = JH. Elliot “La Rebelión de los catalanes”. Vid.: pp. 66, 67 i 225. pp. 286 diu: “aunque la lengua catalana

conservaba su vitalidad, el Principado no havia producido ningún escritor nativo que realmente se distinguiera en el

siglo XVI...”.

Dc.-3 = Es citen a Castella, com Universitats silvestres, per sospitar no feien escola, les d’Àvila, Irache, Oñate, Osuna
i Almagro.
Dc.-4= Francisco Velázquez Zapata és el nou Protector de la Universitat de Cervera, per mort de Luis Curiel a l’any
1723 . Don Pedro J. de Quintana , oïdor de la Audiència de Catalunya, en el moment del seu escrit, és substitut, per
absència, de Bernardo Santos Calderón de la Barca, que fou el redactor dels Estatuts de la Universitat de Cervera,.
després adaptats a la Universitat de Salamanca, pel fill de Luis Curiel.
Dc.–5 = El “mestrescola” i canceller de Cervera era el mateix que el de la Universitat de Lleida que va passar a
Cervera. Tenia jurisdicció civil i criminal, eclesiàstica i reial. Es va crear a petició dels tres braços de les Corts de
Monsó a l’any 1585, perquè havia hagut desordres amb armes i altres inconvenients” Vid.:Constitucions  Catalunya
a Llibre II Estudi, General, Tit. VIII.
Dc.–6 = . Francesc Eiximenis: “ ne civil, ne cortès, ne amorós, ne graciós a nengú” . Cristià III cap. 103 “los pagesos

imuntanyesos son així de bestials...” , Cristia III, cap.12.
Dc.–7= Pel que fa als metges , Pere Vallribera . Rev. Gimbernat, vol. 15, pp. 8 . Ens recorda la diferència entre
metges de Barcelona i de fora que “el vulgus  interposa amb motiu e la glosa d’un Congrés a l’any 1932”.
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Dc.-8 = Hi ha que anar als Ilergetes Indívil i Mandoni contra els romans, primer aliats i després contraris. Passats els
anys a les lluitis civils romanes i aliances entre ilergetes i ausetans amb Quint Sertori contra Pompeu, i l’assassinat
de Sertori a Osca en un banquet. A Osca havia fundat una espècie d’Universitat.
Dc. 9 = La Universitat Gandia fundada per Sant Francesc de Borja quan encara era seglar, Duc de Gandia i marqués
de Lombay. Estava sota la direcció de la Companyia de Jesús.
Dc.-10 =  El mateix Felip V aprova els Estatuts de la Universitat d’Osca a on un dels seus capítols permetia
incorporar-hi els Doctors o mestres de les Universitats de Bolonya , Paris Tolosa i altres.
Dc.-11 = En el marge del document i figuren escrits els membres de la Reial Cambra, són: el Arzobispo gobernador
del Consejo, Don Pascual Va Tampas; Don Marcos Sánchez Salvador; Don Álvaro José de Castilla; Don Juan Blasco
Orozco; Don Francisco de Arriazas.
Dc.-12 = Es fa referència  a cinc universitats catalanes suprimides: Lleida, Barcelona, Vic Tarragona i Solsona. No
citen les Universitats de Girona i Tortosa.
Dc.-13 = L’edicte proposat per l’oïdor de Quintana és més ampli que la pragmàtica de Felip II donada a Aranjuez el
22 de novembre de 1559, prohibint estudiar a l’estranger.
Dc-14 =  Expressió de poc apreci que mereixen les exterioritats ampul·loses de les persones. Ignoro el moment i lloc
d’origen d’aquesta sentencia del segle XVII o posterior.
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Gimbernat, 2012 (*), 57, 43-63

L’ARXIU DE SIMANCAS I LA UNIVERSITAT DE CERVERA:

ASPECTES BIOGRÀFICS DELS PRIMERS METGES

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: En aquesta comunicació al XVII Congrés d’HMC, exposarem la investigació
històrica dels aspectes biogràfics particulars dels catedràtics, metges i estudiants de la
Facultat de Medicina en els primers anys de la Universitat de Cervera. Seguim la tecnologia
de l’anàlisi ergonòmica i dels fons documentals del Archivo General de Simancas, però
aquí utilitzarem també com a fonts documentals bibliogràfiques, els estudis i aportacions
que tenen com a font documental el “Archivo Universitario de Cervera”, ubicat a la
Biblioteca Universitària de Barcelona. S’exposa la descripció en quatre apartats: 1r.
Càtedres i catedràtics de Medicina; 2n. Les primeres oposicions; 3r. Càtedres d’anatomia
i cirurgia; 4rt. Comentaris històrics i valoració.

Paraules clau : Tecnologia i anàlisi ergonòmica. Universitat de Cervera. Catedràtics, metges i estudiants de la

Facultat de Medicina de Cervera.

RESUMEN: En esta comunicación al XVII Congreso de HMC, expondremos la investiga-
ción histórica de los aspectos biográficos particulares de los catedráticos, médicos y
estudiantes  de la Facultad de Medicina en los primeros años de la Universidad de
Cervera. Seguimos la tecnología del análisis ergonómico y de los fondos documentales
del Archivo General de Simancas, pero aquí utilizaremos también como fuentes docu-
mentales bibliográficas, los estudios y aportaciones  que tienen como fuente documen-
tal el “Archivo Universitario de Cervera”, ubicado en la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona. Se exponen la descripción en cuatro apartados: 1º. Cátedras y catedráticos de
Medicina; 2º. Las primeras oposiciones; 3º. Cátedras de Anatomía y Cirugía; 4º. Comen-
tarios históricos  y valoración.

Palabras clave : Tecnología i análisis ergonómico. Universidad de Cervera. Catedráticos, médicos y estudiantes de la

Facultad de Medicina de Cervera.

*

El principi de les nostres comunicacions als Congressos d’Història de la Medicina Cata-
lana s’inicià al VI Congrés de Manresa, el juny de 1990. Els estímuls eren: un projecte
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antic, d’abans de l’any 1957, de presentar la tesi doctoral en el moment de la jubilació i
uns tipus d’afirmacions històriques molt reiterades i copiades dels uns als altres, però
que en la lectura de documents d’arxiu, es troben descrits fets històrics que contradiuen
el que s’ha repetit tantes vegades de forma discreta o assenyalada. El títol de la
comunicació presentada a Manresa era “Història de la Medicina i la Universitat de Cervera:
Pragmàtiques, Historiadors i Universitats” (Gimbernat, vol. XIV, pp. 255-268). Aquest
treball formava una trilogia amb enllaç històric i temàtic junt a dos articles més: el segon
tractava “els aspectes socials dels estudiants catalans”; i el tercer “els aspectes

particulars del metges a la Universitat de Cervera”. El resum del segon treball llegit al VII
Congrés de l’any 1992 a Tarragona, fou publicat en el volum de resums de les ponències
i comunicacions, però el text de l’article complert, per una sèrie d’avatars, es perdé en el
camí que havia de fer a Barcelona a la revista Gimbernat, i havent extraviat el segon
article oblidàrem el tercer. Passat el temps, quasi un quart de segle, es trobaren còpies
dels vells articles, escrits mecanografiats, sense ordinador ni guia Word, i amb les notes
a peu de pàgina. La troballa arribà el moment de la convocatòria del Congrés d’HMC de
l’any 2012, en els anys propers al tercer centenari de la fundació de la Universitat de
Cervera. Revisàrem els dos articles i les còpies dels documents guardats; només havíem
de modificar el primer foli  i els finals de notes per adaptar-los a les noves normes per a
la publicació dels treballs a la revista Gimbernat.

Els objectius de la investigació històrica eren i són els aspectes biogràfics dels catedràtics,
metges i estudiants a la Facultat de Medicina, els primers anys de la Universitat de
Cervera. Les fonts històriques documentals del treballs foren les mateixes de la
comunicació precedent “ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Sección séptima: Secreta-

ria de Gracia i Justicia. Serie XXXVI: Instrucción pública, Universidad de Cervera, legajos

n. 939 y 940”. Documents que venen signats pels successius confessors del rei, protectors
de la Universitat de Cervera, secretari del Reial Consell o Reial Cambra; oïdors de la
Audiència de Catalunya i cancellers de la “Real y Pontificia Universidad de Cervera”.
Però aquí també utilitzem treballs de la bibliografia corresponent a la investigació històrica
del Dr. Danón Bretos, que tenen com a font documental el “Archivo Universitario de

Cervera” de la Biblioteca Universitària de Barcelona. Farem la nostra exposició històrica,
seguint la relació dels documents del Archivo de Simancas, amb el complement de notes
marginals extretes de l’estudi històric del Dr. Danón. Així tindrem una visió dels arxius
centrals de Simancas i el perifèrics, de la Universitat de Cervera.

En el treball d’investigació científica de la Universitat de Cervera, apart de la idea causal
de la supressió d’un grup nombrós d’universitats, basada en els fets del “càstig i
agraïment”, per unes turbulències passades al Principat de Catalunya. S’ha de distingir
les causes pròpies de la veritable fundació de la Universitat de Cervera, oblidades o no
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conegudes dels historiadors, que venen expressades en el següent Reial Despatx del

Archivo General de Simancas. Diu així:

“ ... Más viendo ya reducido a mi obediencia todo aquel Principado, y

reconociendo la obligación en que Dios me ha  puesto de atender al bien

de aquellos Vasallos, y no permitir que las torpes sombras de la ignorancia

oscurezcan el preciso lustre de las Ciencias he resuelto restituir a sus

naturales esta común utilidad, erigiendo para general comprensión de

todas las ciencias, buena crianza de la Juventud, y esplendor de esta

Monarquía una Universidad que siendo emula de las mayores de Europa,

en riqueza, honores, y privilegios convide a los naturales y extraños a coro-

nar su grandeza con el más autorizado concurso; y teniendo muy presente

mi gratitud cuanto he debido al amor, y constante fidelidad de la fidelísima

Ciudad de Cervera en todo el tiempo que ocuparon los enemigos aquel

Principado, como acostumbrada a mantener siempre firme la fé prometi-

da a sus soberanos, y siendo sano su temperamento, y proporcionada su

situación, no siendo Plaza de Armas donde los Militares suelen turbar la

quietud de los Estudios la he elegido para Teatro  literario único, y singular

de aquel Principado, a cuyo fin he mandado hacer diseño y planta de un

majestuoso edificio a proposición de la idea firmada de esta Universi-

dad...”, ( Real Despacho nombramiento del Protector Luis Curiel, con Ins-
trucciones. AGS. Reg, 939 ; San Lorenzo 24 0ctubre 1717. firma Yo el Rei
.= por el Secretario de Cámara Bordonaba, se expidió este Despacho).

Al treball d’investigació s’aplicarà el mètode del “Holmesian Procedure i la tecnologia de

l’anàlisi ergonòmica” i es procurarà, a la següent descripció, seguir el solc del documents
del Archivo de Simancas, amb una introducció i tres parts de descripció i uns comentaris
finals.

Al Reial Decret d’erecció de la Universitat de Cervera s’assenyalen, per a la Facultat de
Medicina, sis càtedres : prima, vísperas, pronóstico, método, simples, i la sisena i última
era la de cirurgia i anatomia, per la que no es podia admetre com a catedràtic si no era
cirurgià llatí (Da.-1). En el moment inicial, només es fan els nomenaments dels catedràtics
a les quatre primeres càtedres citades; unides de principi cirurgia i anatomia, després
seran separades. Els bons projectes de donar competentment les càtedres, sense
diferències econòmiques, es quedaren en moderats sous escalonats, que diferenciaven
les càtedres principals o majors de les menors. Tenien aquests sous: la de prima es dotà
de 300 lliures de renda; la de vísperas surt a 250 lliures; i les càtedres menors  es queden
amb 120 lliures cada una. En totes la dotació es anyal (Ibídem Da.1) i el sou de 120

L’Arxiu de Simancas i la Universitat de Cervera: aspectes biogràfics dels primers metges
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lliures no és moderat sinó més aviat curt. I així ho reconeixen, considerant-los
provisionals. Per les diferents dotacions econòmiques de les càtedres es forma una
escala de promoció, de manera que, al quedar vacants les dues primeres, millor
dotades, es proveiran per ascens dels catedràtics de nivell econòmic inferior, però
això només els primers anys. Pel Dr. Danón sabem el fet complementari dels sous dels
catedràtics de la Universitat de Barcelona abans de la seva clausura: oscil·laven entre
50 i 110 lliures anyals (Dc.-1) . Amb tot i l’escassa dotació econòmica, l’any 1720 el
pare jesuïta Daubenton, confessor del rei, aconsellà: “que Su M. tiene a bien la carta

que ha escrito el claustro de aquella Universidad para excitar el desvelo, y aplicación

de los catedráticos con prevenciones y capítulos muy útiles”. (Da.-2). En el punt tercer
de la carta, per la càtedra de cirurgia i anatomia, el claustre havia proposat “un ciruja-

no Latino, excelente aunque sea extranjero, si de naturales del país no hubiere a

propósito”, per ser molt convenient pel millor avançament de la Universitat. Es
considerava perduda la cirurgia a Catalunya.

1. PRIMERES CÀTEDRES I ELS CATEDRÀTICS DE MEDICINA

Per l’estudi de les primeres càtedres i catedràtics de medicina a la Universitat de Cervera,
dividirem l’exposició en cinc apartats:

1-1. Els primers nomenaments de catedràtics els va reservar el rei a la seva pròpia
elecció, i per no equivocar-se va manar al Príncep Pío que, d’acord amb l’Audiència de
Catalunya, aconseguis els informes dels bisbes de Barcelona, Lleida i Solsona (Dc.-2), i
que els prelats de les religions, proposessin al rei els subjectes del Principat més adients
i útils pels ensenyaments.

Complida la selecció a la Facultat de Medicina de Cervera es presentaren quatre ternes,
una per cada càtedra, i correspongueren als següents metges: la càtedra de Prima al Dr.
Jaume Aran, que venia proposat en primer lloc; la càtedra de Vísperas  al Dr. Antoni Pujol,
proposat en segon lloc a la terna i es diu “pero excede en suficiencia al primero”, però no
sabem el nom del primer proposat a la terna de Vísperas; a la càtedra de Pronósticos al
Dr. Josep Catelltort, proposat en primer lloc pel Príncep Pío; la càtedra de Methodo  és
adjudicada al Dr. Josep Morlins, que ve proposat en segon lloc, i es diu: “es más apropósito

que el primero de la terna “, (Da.-3) . Les designacions per cada càtedra son interines i
de contractació temporal, per tres o quatre anys (Dc. 3). No trobem referències de les
càtedres de Simples i de cirurgia i anatomia.

1-2. En data 13-08/1718, primer període de vacances dels estudis de Cervera, el canceller
de la Universitat Francesc de Queralt, escriu al protector de la Universitat Luis Curiel i l’hi
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fa present que els catedràtics de Medicina presentaren la necessitat de convocar la
càtedra de cirurgia i anatomia per ser conduent a la pràctica i ésser fi principal de la
medicina; les altres quatre càtedres que estan en exercicI són singularment
especulatives. La proposta afavoreix el concepte dels catedràtics de medicina,
principalment per ser metges i no cirurgians. A més, Francesc de Queralt afegeix, passant
oficis al protector Luis Curiel: “a la vista de lo que se halla perdida esta Facultad de

Cirugía en nuestra Provincia para que V. S. delibere lo más conveniente” (Da.-4). A
continuació es dóna la notÍcia de que el Dr. Aran, catedràtic de Prima, està malalt i pateix
una gran opressió de pit, pel que troba molt difícil poder complir els deures de la càtedra
que té assignada. El mes d’abril anterior a la data de l’ofici el claustre havia votat les
persones que podien concórrer a la càtedra de la Universitat, en cas de vacant.

El setembre de 1719, es proposà cobrir per ascens la càtedra vacant de Prima pel Dr.
Jaume Castelltort, la de Vísperas pel Dr. Josep Morlins i la de Pronòstics pel Dr. Antoni
Pinós. La càtedra de Mètodo que queda a resultes, es dóna al Dr. Cristóbal Sastre. En
aquesta promoció a més del Dr. Aran, falta el Dr. Antoni Pujol (Dc.-4) .

1-3. Quedava pendent la càtedra de cirurgia i anatomia, proposta per Don Francesc de
Queralt. El protector Luis Curiel, comenta amb Joseph Rodrigo secretari del Reial Consell,
el següent:

 “...Dice el chancelario, que, en aquella Universidad se hecha de menos la

cátedra de Cirugía y Anatomía de q. no es razón carezca aviendo tanta

necesidad deste, arte en el Principado, con q. si fuera del agrado de S. M.

escribiré al Cancelario aga fijar edictos en la propia Universidad y los pase

a las de Zaragoza y Valencia para q. los  q. quisieren, con tal que sean

cirujanos latinos, pasen a oponerse a esta cátedra para que en vista de la

savilidad, y suficiencia en la elezión manifestaren se provea por su Majestad

el más benemérito “ (Da.-5).

El document precedent, sota la data posa que després d’escrit ha baixat al Reial Consell
un Decret de sa Majestat, amb la reial resolució que tracta dels exercicis i forma de
provisió de les càtedres vacants a les universitats. Sigui per aquest motiu o perquè el
Reial Consell era maimó, no trobem referència de la Càtedra de Cirurgia i Anatomia fins
que amb data de 28-09/1720 des de La Granja, el confessor del rei pare Daubenton, dóna
el seu dictamen a un informe del protector de la Universitat de Cervera i hi diu al rei que:

“...Para la cathedra de Cirugía y Anathomía, proponga dicho Don Luis

Curiel, un cirujano latino excelente, aunque sea extranjero, si de los

naturales no lo hubiere apropósito»  ( Da.-6) .
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I aquí, en aquesta referència, hi ha problema: “excel·lent i natural del país”, i endemés
“Cirurgià llatí ”. Impossible trobar-lo: el Protometge Saperes de l’Arxiduc Carles, concedia
llicències de cirurgià sense cap examen; en tenim indicis, no era cosa nova, sinó que
venia de molt abans.

1-4. El Dr. Morlins morí entre setembre i octubre de 1721, era encara catedràtic de
Vísperas de medicina, la segona càtedra per la seva dotació econòmica, 250 lliures. En
aquests últims quatre anys s’han produït les vacants del Dr. Aran i del Dr. Pujol. Ara amb
la mort del Dr. Morlins, dels quatre catedràtics inicials de medicina a Cervera, només
queda el Dr. Castelltort, que té al seu càrrec la càtedra de Prima. (Dc.5).

Les propostes de les ternes per cobrir les vacants de les càtedres de Medicina ens
permeten conèixer els nous catedràtics i els procediments emprats per cobrir càtedres
vacants, amb subjectes més adients i útils pels ensenyaments, segons demanava l’edicte
d’erecció de la Universitat.

 En primer lloc, a l’any 1721, per la provisió de les càtedres vacants, resulta que la
Universitat de Cervera no pot convocar-les públicament, perquè no té diners per imprimir
els edictes corresponents (Dc.-6 ). Pot ser una forma de facilitar l’endogàmia, perquè tot
seguit, el canonge canceller Francesc de Queralt, per cobrir la càtedra vacant del Dr.
Morlins, fa proposta d’un batxiller de medicina, sense expressar el seu nom. I des de
Balsaín, on és la Cort, els diuen: “Lo que motivo a V. Majestad mandar dijese o supiese,

como se llamaba él que proponía”. (Da.-7). El 15 de setembre de 1721, el canceller Don
Francesc de Queralt compleix aquests encàrrecs. És millor expressar-ho amb les seves
propies paraules, escrites al document per la seva cal·ligrafia:

“... Propongo en primer lugar al bachiller Francisco Casas que por falta de

medios se halla sin grado de Doctor, es sujeto de muy singulares prendas

i de genio notoriamente aplicado al Estudio. De común consentimiento a

los catedráticos de Medicina fue elegido para defender el acto de Medicina

en el Octavario se celebró a la Purísima Concepción, nuestra tutelar, por

juzgarle el más hábil entre los que habían concluida la Medicina y evidenció

bien esta verdad con el singular desempeño dio, mereciendo el común

aplauso d. todo el claustro, alabando todos la universalidad de noticias,

su claridad en el decir, y su magisterio muy admirable.

En 2do. lugar al Dr. José Fillol mozo de muy buenas prendas dio (...?.)

desempeño en las funciones literarias precedieron a su grado, es muy

aplicado en el estudio, tiene bastante magisterio aunque no he podido

saber si admitirá esta cátedra.
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En tercer lugar propongo a Francisco Llorens hijo de Cervera que sin duda

es el pretendiente quien V.S. me abla. Este sujeto ahora está cumpliendo

el año de práctica, ni tiene grado alguno, ni se q. en la Universidad aya

echo función q se le pueda acreditar abil para maestro, este año juzgo

tendrá el tiempo q. se requiere para el grado, si da cabal desempeño se le

podria proponer para la cátedra de Anatomía q. será preciso establecer

en nuestra Universidad.

Espero q. S. Magd. (Dios Guarde) asegurará en el más hábil, el fruto i

esplendor d. nuestra Universidad y yo en los preceptos de VS. - ms. as.

Sep. 13 d. 1721 = B.S.M. de VS.= su más efest. Servidor y cap = Franc. de

Queralt i de Reart  = II 11. Sr. Dn. Luis Curiel . “. (Da.-8)

És possible que uns “Comentarios sobre Galeno” de Francisco Cases, custodiats a la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona (manuscrit 948), procedent de la Universitat de
Cervera, sigui la dissertació del batxiller Francisco Casas, en els actes del “Octavario de

la Purisima Concepción”, patrona de la Universitat de Cervera. Els tres millors alumnes,
econòmicament pobres, que al final de curs foren cridats per a defensar “el acto de

Medicina” obtingueren el grau de batxiller com a premi de la seva aplicació i sense cap
despesa econòmica.

1-5. Amb l’actual perspectiva i actitud adversa a la Universitat de Cervera d’aquells que
escriuen al nostre país podria també depreciar-la, assenyalant que s’hi proposava per
catedràtic a la Universitat de Cervera un recent graduat, que no era llicenciat, ni mestre,
ni doctor, però això no ho podem fer, perquè els graus de batxiller habilitaven i eren
suficients a totes les Universitats per a poder presentar-se a les oposicions a càtedres.
Sí sorprèn el que diu el canceller respecte a Francesc Llorens i és justificable la proposta
per a catedràtic d’anatomia quan la Universitat no té establerta aquesta càtedra i , per
tant, no ha pogut seguir els ensenyaments corresponents, sols es pot acceptar perquè
aquí ens trobem davant una proposta política.

La carta de Francesc de Queralt desconcerta pel que es diu de Francesc Llorens: “este

sujeto está concluyendo el año de su practica, y ni tienen grado alguno “ , perquè tenia
el concepte que els anys de pràctiques havien de ser dos anys continuats i es tenien de
complir desprès de graduar-se de batxiller i al costat d’un metge pràctic fora de la
Universitat, i no valien els temps practicats abans de graduar-se de batxiller. La Universitat
no podia i no deuria donar la carta del grau de batxiller, si no portaven testimonis autèntics
que donessin fe d’estar complerts els dos anys practicats al costat d’un metge. Així  ho
disposà Felip II l’any 1563 a les Corts de Madrid, amb inserció de les de l’any 1528,
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petició Núm. 124 (Dc.-7). Aquesta llei també establí l’obligació de complir quatre anys
acadèmics d’estudi per a poder examinar-se del grau de batxiller.

Ens trobem a la Universitat de Cervera amb una contravenció de les lleis del Protomedicat?
Creiem que no. Durant el govern de la Casa d’Àustria, les Corts de Madrid no tenien cap
efecte sobre la Corona d’Aragó, aquí tenien Corts pròpies dels seus regnes i comtat de
Barcelona, i a més les  Corts Generals a Monsó, i es complien les  seves lleis. Doncs Felip
I només regnà a Castella i pel regne d’Aragó Felip II; el de l’Escorial és Felip I (per
nosaltres Felip el primer). Molts ho ignoren i altres no ho volen aclarir, així surten molts
errors a les bibliografies.

Com a bon canonge, la cal·ligrafia del Dr. Queralt té : “manteos y aldas”, a cada una de
les ampul·loses i ornades lletres “d.”, amb les que sembla estampi insígnies doctorals al
seu escrit. Acompanya les lloances de qualitats i magisteri admirable al primer subjecte
de la terna amb referències al Octavari de la Puríssima Concepció. Per afavorir al seu
candidat o millor alumne, al·lega la condició de pobresa, i espera que sa Majestat
assegurarà en el més hàbil el fruit i l’esplendor de la Universitat. La proposta passa a
Luis Curiel i al pare confessor Guillem Daubenton, i aquest en el seu dictamen considera
que el rei es pot conformar amb la proposta de Queralt de proveir la càtedra per ascens
amb el millor de la terna. Així: la càtedra de Vísperas de Medicina, per la mort del Dr.
Morlins, és pel Dr. Antoni Pinós, actual catedràtic de Pronósticos; la càtedra de Pronósticos,
pasa al Dr. Cristóbal Sastre, catedràtic actual de Mètode; i la de Mètode al batxiller
Francesc Casas, primer proposat de la terna del canceller Dr. Queralt. Aquests doctors,
amb el citat Dr. Castelltort, catedràtic de Prima, formen la Facultat de Medicina de
Cervera a finals de l’any 1721. Respecte als catedràtics inicials, el Dr. Castelltort
demanarà la jubilació el setembre de l’any 1725, quan es realitzaven els exercicis
d’oposicions generals a les càtedres de Cervera.

2. LES PRIMERES OPOSICIONS DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA

Fins ara, els nomenaments de catedràtics s’han fet, com hem vist, per informes i no per
concurs. L’any 1725 procedeix adaptar els estatuts i constitucions de Cervera a la
Universitat de Salamanca (Dc.-8),  determinant que les càtedres es proveiran per concurs
públic i per oposició, amb els mètodes i formalitats de la Universitat de Salamanca. Així,
les càtedres de medicina a la Facultat de Cervera, tindran la característica de que els
títols i nominacions no seran a perpetuïtat, sinó que els catedràtics hauran de passar
per noves oposicions al canviar de categoria o complir el termini de temps que les
càtedres tenen assenyalat ( Dc.-9). Amb aquest sistema s’evita que un subjecte obscur
i de poca ciència estanqui la càtedra; es diu per la càtedra de Lógica Magna de Salamanca
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“Siendo la Lógica Magna cathedra de Propiedad, conviene que no se

estanque en un sujeto oscuro como son todos los de esta consulta” .

La Universitat de Cervera també tenia càtedres en propietat, així ho senyala un despatx
de la Cambra a Lluis Curiel; de les vuit càtedres de cánones, tres son perpètues (Prima,
Vísperas i Concilio de Trento). A la Facultat de Lleis, de nou càtedres n’hi ha cinc en
propietat i no n’hi a cap a medicina. Passem a les primeres oposicions  a càtedres de
medicina:

2-1. Aquestes primeres oposicions generals, per les càtedres de lleis, medicina i filosofia,
les varen presidir, com a jutges, tres personalitats: el bisbe de Solsona, Tomás Broto;
Don Bernardo Santos, oïdor de l’Audiència de Catalunya i redactor dels Estatuts de la
Universitat de Cervera i Don Domingo Neix, vicescolàstic de la Universitat de Cervera.
Després dels exercicis d’oposició, el 17 d’octubre de 1725, arribaren al pare confessor
del rei els resultats dels exercicis i com hi va reparar algunes irregularitats “de

providència”, per remeiar el perjudici que podia resultar, es  retornà l’expedient de les
oposicions al nou protector de la Universitat de Cervera, senyor Velázquez Zapata, per a
que ho esmenés i el confessor pogués donar el seu dictamen al rei. El protector respon
que pel mèrit i confiança que mereixen els vots autoritzats dels tres jutges, és del sentit
que l’encert de l’elecció en els seus dictàmens està molt ben lliurat. Però a la vista de
l’ordre del rei, ben examinats tots els papers, i servint-se de segures notícies particulars,
expressa el seu últim judici el 28 de desembre de 1725 (Vid.: Reg. 939 : minuta i carpeta
amb extractes de propostes de Catedràtics) amb els següents punts i distincions que,
pel que fa a la Facultat de Medicina, són:

2-1-1. Per a la càtedra  de Prima de medicina, es proposa una terna amb el
Dr. Francesc Casas, el Dr. Antoni Pinós i el Dr. Cristóbal Sastre. I Velázquez
Zapata assenyala que el millor és el primer proposat.

2-1-2. A la càtedra de Vísperas,  hi ha un sol aspirant, el Dr. Antonio Pinós.
El fet de que vingui sol a la terna, com succeeix a altres càtedres de
l’expedient, ho atribueix a que és l’actual catedràtic d’aquesta càtedra,
l’únic apte, comparant-lo amb els seus coopositors. I Velázquez Zapata és
del parer que es mantingui a la càtedra.

2-1-3. Per a la càtedra de Pronósticos, es proposen el Dr. Agustí Corts, el
Dr. Francesc Llorens i el Dr. Epifani Serrat. Fa la distinció el senyor Velázquez
Zapata, que el primer és molt aplicat i té les circumstàncies de que el seu
pare és regidor de Cervera i ha servit molt al rei a les passades torbacions
del Principat. I si el Dr. Cristóbal Sastre es queda sense càtedra, fa present
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que ho era a just motiu, per ser curt de saber i tenir un ingeni molt imprudent
i turbulent.

2-1-4. La càtedra de Método  ve amb la proposta única del Dr. Francesc
Llorens, del què Zapata diu és el millor. Aquest fill de Cervera el trobem
recomanat per Lluis Curiel, però ara  ja és mort.

2-1-5. La càtedra d’anatomia, també amb proposta única de Francesc Fraga.
Explica Velázquez que és adient i competent per a les primeres universitats
del Regne, i fa esment d’haver perfeccionat els estudis en teoria i pràctica
de la ciència anatòmica a la Universitat de Montpeller (Dc.-10).

2-1-6. Per a la càtedra de cirurgia  es proposa a Francesc Garcia, el que
descriuen com: “Es l’actual cirurgia que la té. No havia qui llegís aquesta

càtedra, ni Francesc Garcia a fet  els exercicis d’oposició, per la seva edat

avançada”. Diu Velázquez Zapata que l’han informat: “es dichoso  y

acertadísimo en curas”. Així és del parer de que continuï i quan quedi
vacant, té per convenient es faci la provisió amb un cirurgià llatí, pel qual
podria la ciutat buscar-ne un de bo pel servei del comú, al què se li podria
adjuntar la conveniència de la càtedra. I en el seu defecte, serà necessari
conferir-la a un metge, com succeeix a la Universitat d’Alcalá, perquè “Para

su enseñanza más sirve lo teórico que lo práctico” .(Da.-9)

Cap de les càtedres es dóna perpetua, ni la de Prima que guanya Francesc Casas.

2-2. Amb aquests conceptes i per aquest camí no hi ha dubte que la medicina i cirurgia
a Catalunya es perderia. El protector de la Universitat, Velázquez Zapata, també ho
pensa així i ens diu de la Facultat de Medicina: “Se halla muy trabajosa en Cataluña”
(ibídem: Da.9). Ho atribueix a dos motius causals: una causa és l’abús com fins ara
s’han graduat els metges a Catalunya, passant els ignorants a graduar-se fora del país,
el que convé prohibir i que l’Audiència vigili sobre aquest punt, per interès de la salut
pública. L’altra causa és que a Catalunya hi ha un metge, subdelegat del Protomedicat,
per realitzar les revalidacions després del grau de batxiller i del període de les pràctiques;
es diu: “en el cual como esto, es más contingente el disimulo, el engaño, o , el empeño”
(ibídem: Da.-9). I com a remei s’exposa: seria convenient delegar el Protomedicat a la
Facultat de Medicina de Cervera com diferents vegades s’ha representat, i no sap, si és
pel Protometge, quan no li perjudica els seus interessos, drets i regalies, i recauria a la
subdelegació, més interessada i segura. A l’última minuta, de 28 de desembre de 1728,
s’escriu: el rei queda considerant “lo que dicen del Protomedicato”.
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2-3.  Guillen Daubenton, confessor del rei, en el seu últim informe de 12 de novembre de
1725, és del parer que s’executin les providències proposades pel Protector Velázquez
Zapata i que les càtedres siguin proveïdes amb els subjectes, que diu i no repeteix, per
ser tots els que venen en primer lloc. El rei es conforma amb la provisió de les càtedres,
fins i tot amb la del cirurgià romancista i que per no ser llatí, va en contra el reial edicte
d’erecció de la Universitat de Cervera.

No es canvia l’antiga figura del protofísic, el primer metge del rei, per tant vinculat a la
seva persona. Ferran II havia establert als seus protometges conceptes de precedència
italiana; en tenia tres i ho eren allà on estiguessin presents, a Catalunya, Aragó, i València,
amb totes les facultats que els havia donat per privilegi. El protometge de Catalunya era
Juan Higgins, que servia el seu càrrecs per substituts (Dc.-11). No podem parlar del
Protomedicat de Castella, pensem que el protometge ho era del rei i no del regne.

3. LES CÀTEDRES D’ANATOMIA I CIRURGIA A CERVERA

Com hem vist les càtedres d’anatomia i cirurgia, considerades al principi com una sola
càtedra, foren individualitzades en els Estatuts de la Universitat de Cervera i les sis
càtedres de medicina passaren a ser set; però de la càtedra inicial citada en cinquè lloc,
la de “Simples”, no s’han trobat referències en els anys inicials. Procurarem seguir una
pauta cronològica d’aquestes càtedres.

3-1. L’any 1721 la càtedra de cirurgia s’assignà al cirurgià romancista Francesc Garcia,
que la va gaudir fins la seva mort, a l’any 1727 (Dc.-12), i fou substituït pel seu fill Magí
García. La càtedra d’anatomia es cobrí amb la proposta de resolució de les oposicions
de l’any 1725, adjudicant-la al Dr. Francesc Fraga, natural de Santa Coloma de Queralt,
vila a la que estava vinculada pel dret feudal la família del canceller de la Universitat, Don
Francesc de Queralt i de Reart, fet que pot explicar la promesa a Fraga de la càtedra,
després d’estudiar a l’Estudi de Montpeller. Fou el primer catedràtic d’anatomia a la
Universitat de Cervera i acabat el primer quadrienni es tornà a presentar, passant després
a exercir la medicina a Barcelona.

3-2. Al lligall o registre núm. 940 de Gràcia i Justícia, de la Universitat de Cervera, de
l’Arxiu General de Simancas, a partir de l’any 1730 trobem un grup de documents sense
data que fan referència a la disciplina d’anatomia i es dóna noticia dels aspirants de la
càtedra en els exercicis d’oposició. La càtedra d’anatomia era quadriennal. A Fraga,
segons el Dr. Danón, el va substituir Francesc Rabassa i Morlins. A les oposicions que
estudiarem ara, concorren vuit aspirants a la càtedra en el document es dóna el nom de
set. El Reial Consell ha proposat per la dita càtedra d’anatomia, en primer lloc, al Dr.
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Joan Garriga; en segon, a Francesc Casas i a l’últim de la terna, el llicenciat Joan Llevet.
Després, a l’informe de la Universitat es diu que, segons els títols dels opositors, podrien
tenir opció a obtenir la càtedra els subjectes següents: el Dr. Nicolàs Porta, el Dr. Antoni
Corts i Cerveró, el Dr. Joseph Rissa i el Dr. Francesc Viladot.

Es recorda amb una nota, que per repetides i reials disposicions (Dc.-13 ), està manat
per la més encertada provisió de totes les càtedres de les universitats d’aquests regnes,
que entre altres coses es consulti al Consell sense cap respecte a l’antiguitat, ni el torn,
ni consideració més que el mèrit i les circumstàncies dels opositors, i en termes de
rigorosa justícia. Sense que sa Majestat doni al Consell facultat per la gràcia, ni per
estimar l’antiguitat sinó en igualtat de ciència, virtut i judici (Dc.-14 ). I també està manat
no consultar al Consell per les càtedres als que sense legítima causa haguessin deixat
de llegir-hi. I encara, ara demana el fiscal que, per regla general, faci exclusió al que no
hagi llegit al·legant o no causa.

3-3. En un altre document, així mateix sense data, es donen dades d’aquests opositors
a la càtedra d’anatomia quadriennal.

3-3-1. El Dr. Joan Garriga té més de 60 anys, és vidu sense fills i és prou ric.
Suficient a la seva facultat, de mitjana aplicació i de bon geni. Li falten
qualitats per un bon ensenyament, perquè barboteja i es curtíssim llatinista,
de tal manera que fa risible les seves conferències.

3-3-2. Del Dr. Francesc Casas, que ja coneixem, es diu que és menor de
quaranta anys, una mica més lluït que Garriga i un geni inconstant i variat.
Sustenta còmodament els seus fills i la seva muller amb el producte de la
seva facultat i té un patrimoni reduït. (Dc.-15).

3-3-3. El llicenciat Joan Llevet, de trenta-cinc anys, solter, home de bé,
mitjanament capaç i baldament aplicat, és el favorit del canceller de la
Universitat i del Dr. Artigues. El canceller d’ara, Narcís de Queralt, que serà
bisbe d’Àvila, ha substituït per mort del seu oncle del mateix nom.

3-3-4. El Dr. Antoni Corts i Cerveró, de quaranta anys, casat, amb prou
família, de “tal qual”  habilitat i ben vist per la seva personalitat i  qualitats
naturals.

3-3-5. El Dr. Joseph Rissa: és xarlatà i la seva vida sembla de novel·la.
Després d’haver professat de caputxí alguns mesos, va penjar els hàbits,
es va casar a Barcelona i se’n va anar a un partit metge a exercir la medicina
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sense el grau de batxiller, pel què el van obligar a deixar-ho. Després es va
graduar a Cervera i s’establí a Tàrrega, on ha passat a fer tres o quatre
oposicions, que és tot el seu mèrit.

3-3-6. El Dr. Francesc Viladot : és un jove de trenta anys, solter, amb talent
i ciència que “ha buen librar”; no passa d’una mitjania.

Després de l’exposició de les qualitats personals de cada opositor, es fa el judici i cap
dels exposats té tot el mèrit i aptitud convenient per a l’assoliment i acompliment d’una
càtedra. Es considera que la causa de la decadència que la Facultat de Medicina pateix
a Cervera és primer condicionada per la poca dotació econòmica que tenen les càtedres
menors de 125 lliures catalanes a l’any; en segon lloc, a cap probabilitat de guanyar-se
la vida visitant malalts a Cervera, doncs  els catedràtics principals, —“Prima y Vísperas”—
han d’anar als pobles circumdants per poder viure. Amb això encara diu: “Aunque hay

muchos pasantes hábiles de los que han estudiado allí, y se van a buscar acomodo

donde lo encuentran, sin proseguir esta carrera”.

Finalment es dóna el dictamen: “si de cas per ara o més avant es penses remeiar o

corregir tots aquests inconvenients i posar mestres dignes, podrien informar els que ho

son en perfecte desinterès i justificació cristiana  el Dr. Francesc Oliver, catedràtic de

Prima, home molt virtuós  de gran judici i excel·lent habilitat”. (Da.-10).

3-4.  Al lligam o registre núm. 940 de Gràcia i Justícia del Arxivo general de Simancas,
trobem un altre document, també sense data, que fa referència a la provisió de càtedres
de les universitats de Salamanca i Cervera: ens interessa una terna de medicina de
Cervera, on ens donen unes breus qualificacions  de tres aspirants a càtedra, i diu:

“Garriga es catedrático antiguo, pero sabe poco; Vidal es bueno y tomista,

estuvo en Montpellier en donde ha estudiado también, en cuya edad puede

hacer mucho progreso en la enseñanza; Casas és mejor que Garriga y de

edad también, pero no llega a Vidal.  Por cuyas razones el segundo es

acreedor de la cátedra. (Da 11) .

De nou tenim aquí a Francesc Casas, per tant el document és anterior a l’any 1743, data
en que morí.

3-5.  A les diferents  provisions de càtedres es repeteixen els noms. A la terna de 22
d’abril de 1760, proposen per a la càtedra d’anatomia a Joseph Vidal, Ignasi Artigues,
Francesc Pinós  i Joseph Andolito. I diuen que es podria nomenar a l’últim citat, Joseph
Andolito.
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En realitat, medicina i cirurgia estaven enclaustrades dintre de les universitats governades
per eclesiàstics; no hi ha porvenir possible i sembla, pels dictàmens exposats, que ho
tenen difícil: Des d’Aranjuez el 4 de maig de 1752, es diu: “Magín García ejerce la cátedra

de cirugía en la Universidad de Cervera, solicita la perpetua” i la vacant de Cirurgia s’ha
de convocar i donar per oposició cada tres anys. Donen l’Ordre: “que no se publique la

vacante”. L’any 1748, el rei  havia fundat i iniciat a Cadis un nou camí per ensenyar i
reformar la cirurgia i medicina, fora de les universitats governades per eclesiàstics, reforma
iniciada pel rei Martí l’any 1401, fundant un Estudi General Laic, apartat d’eclesiàstics i
consellers del govern municipal de Barcelona.

4. CATEDRÀTICS DE CERVERA I COMENTARIS HISTÒRICS

 S’afirma que concediren les primeres càtedres a la Universitat de Cervera principalment
per motius polítics. És precís delimitar aquest concepte: trobem a la documentació
exposada que els criteris per valorar els primers catedràtics foren: “Según los más

seguros informes de su fidelidad i suficiencia “.

4-1. Respecte a la fidelitat, s’entén al rei, era una norma molt vella per possessionar-se
de qualsevol càrrec públic. L’any 1714 ens sorprèn la quantitat i qualitat dels metges de
Catalunya que foren fidels al rei Felip V. Se’ns diu que proposaren les càtedres de la
Facultat de Medicina de Cervera a tots els catedràtics de medicina de la suprimida
Universitat de Barcelona i als metges més afamats de la ciutat. I així ho proposà el
marquès de Castel Rodrigo, segons les instruccions que tenia; no hi ha dubte que els
considerava a tots fidels al rei en les passades torbacions i el fet que no acceptessin fou
per qüestions econòmiques i familiars. Apart, si es valora  la fidelitat, no es pot considerar
un valor polític a les guerres feudals (i a Catalunya la guerra dinàstica de Successió ho
fou ), doncs es canviava de bàndol, no sols una, sinó diverses vegades. Mes aviat sembla
un valor polític d’infidelitat.

Si valorem el currículum dels quatre primers metges proposats per a les càtedres de la
Facultat de Medicina de Cervera, ens trobem que és el Dr. Castelltort el de més mèrits de
fidelitat, a prova de sacrificis i serveis militars, i no se li  assignà una càtedra major, sinó
la de Pronósticos que, en aquests moments a Cervera, es la primera de les càtedres
menors, passant-li davant els Dr. Jaume Aran i el Dr. Antoni Pujol. I és lògic, ja que el Dr.
Jaume Aran té mèrits acadèmics i universitaris, havia estat professor a l’Estudi General
de Lleida i se li assigna la primera càtedra: tots com a doctors que són, tenen privilegi de
cavaller, però sempre la ploma passava al davant de l’espasa del cavaller, i així Aran
encapçala la llista.
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4-2. Tocant a la suficiència a la proposta de les càtedres, el 12 de maig de 1714, Felip V
menysprea al seu Reial Consell, perquè durant 26 anys, s’havien concedit 36 càtedres
als col·legis Majors de Salamanca, Valladolid i Alcalá, sense entrar mai en les concessions
cap graduat manteísta, ni cap doctor graduat a la universitat, i diu el rei: “Pareciendo

moralmente imposible”. ( Vid.:Tit. IX, Ley XX, nota -a- . Cf.; B-1 Códigos, Martínez. Alcubilla:
pp. 1550).

Uns anys després, el 20 d’octubre de 1721, el rei promulga la llei, perquè: “en la provisión

de cátedras no se atienda al turno sino al mérito de los opositores y se voten en secreto

en el Consejo”, ( Titulo IX, Ley VI, dada en San Lorenzo, 20 octubre 1721. Vid.: B-1,
Códigos, Pág. 1547.). En el proemi de la llei recorda els repetits decrets on té ordenat
que en les provisions de les càtedres només s’atengui el mèrit dels aspirants.

Aquestes instruccions per la recerca dels mèrits i suficiència dels aspirants de les càtedres,
es repeteixen contínuament els documents exposats de Simancas. També tenien
recomanacions particulars que poden qualificar-se de polítiques: des de Cervera a Madrid
a favor del batxiller Francesc Casas, i des de Madrid es mostra interès per Francesc Llorens,
que encara no té grau acadèmic: “sin duda es el pretendiente que Vd. me hablo”,  diu el
canceller de Cervera al protector Luis Curiel. I el canceller Francesc Queralt posa a tots dos
en una terna per adjudicar la càtedra que resulti vacant d’un concurs d’ascens: Francesc
Llorens ocupa el tercer lloc de la terna, al no tenir cap grau; no deuria d’haver-ho fet, era
nul. A més, en un altre document de la Universitat de Cervera, ens dóna noticia d’una
recomanació de dos anys abans: l’any 1719, des de Madrid, en el torn de propostes
d’ascens de la facultat de Medicina, el canceller Francesc de Queralt fa saber la necessitat
que tinguin mèrit els aspirants que proposi per a les càtedres, perquè:

“Será bien que Vd. sepa primero que si lo que propone se lo admitirán,

porque la gracia ha de ser solicitada antes que convidada, y para renunciar

después, más vale no debe exponerse a esto”.

Que s’endevinen molt congruents amb les reials disposicions, perquè el Dr. Colom,
proposat en aquest cas, no deuria de tenir suficient mèrit per una càtedra. Com a la
terna supedita al mèrit, que no tenia el batxiller Casas, posat a la terna al costat del Dr.
Fillol (encara el canceller no sabia si admetrà la càtedra) i al costat de Francesc Llorens,
que no té el grau acadèmic necessari. En realitat, el canonge i canceller de Queralt
segueix amb la seva tàctica: no sol·licita la gràcia pel seu favorit, sinó que el convida,
servint-li la terna adient al seu interès.

Amb tot, el problema d’escollir el facultatiu de més mèrit és evident que residia en les
circumstàncies del segle XVIII i que no existien a Catalunya metges i cirurgians que en
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tinguessin el mèrit per a ser catedràtics d’una facultat de medicina, i no podia influir-hi
la dotació econòmica de les càtedres. Els tres membres del tribunal de les primeres
oposicions eren un eclesiàstic i bisbe de Solsona i els altres, l’oïdor de l’Audiència de
Catalunya i el cicescolàstic de la Universitat de Cervera. Dubtem que poguessin valorar
el mèrit necessari i la pràctica d’un futur catedràtic de la Facultat de Medicina. S’ha vist
l’escala de valors, la valoració tenia que ser en ciència, virtut i judici. En quant a la
ciència, sols podien valorar conceptes no pròpiament mèdics com la dicció, lectura del
llatí, oratòria i art de la física, que estudiava la filosofia. Però no podien valorar altra cosa,
perquè en ciència mèdica els faltava el nivell per a poder regentar una càtedra, nivell que
dins a l’any 1717 deurien d’haver donat les suprimides Facultats de Medicina de Lleida
i Barcelona i no Cervera.

L’únic informe tècnic que trobem fa referència al catedràtic de cirurgia i diu: “es dichoso

y acertadísimo en las curas”, cosa no difícil de valorar si els malalts curen bé de les
nafres. Igualment diuen que la medicina és una ciència especulativa i implica
especulacions i suposicions filosòfiques, en un concepte on el contingut científic no
tenia importància, que raïa en com es dissertava el que cada un sabia.

4-3. Pel què fa als Estudis, el futur metge, primer haurà d’estudiar i graduar-se de batxiller
en arts en una “universitat aprovada”, no podia aprofitar el temps de l’estudi d’arts per
guanyar cursos de medicina. I es mana, que per ésser batxiller en medicina, tenia que
iniciar, seguir i graduar-se en quatre cursos d’ensenyaments teòrics de medicina, guanyats
en quatre anys complerts. I després de fer-se batxiller en medicina, tindrà que practicar-
la sense que pugui curar, durant dos anys seguits en companyia de metges aprovats, i la
pràctica dels dos anys, no poden fer-la abans de ser batxillers en medicina, ni se’ls tingui
en compte el temps que practicaren abans de ser batxillers en medicina, per a sumar
temps als dos anys que han de seguir de pràctiques.

Consideraven que la pràctica de la medicina no era missió de la universitat sinó que, a
partir dels coneixements teòrics adquirits a les facultats d’arts i medicina, havia de
realitzar-se la pràctica mèdica, fora de la Facultat de Medicina, “en compañía de médicos

aprobados”  ( Felipe II, por les Cortes de Madrid de 1563, ley IV de la Nueva Recopilación

. Cf..: B-1,  Códigos, pàg. 1553), i el batxiller de medicina, després de practicar dos anys
al costat del metge, podia presentar-se al protometge per realitzar l’examen pràctic de
revàlida perquè l’aprovés, i una vegada aprovat passar amb les cartes del Protomedicat
a la universitat i aquesta li donés la llicència per a poder exercir la facultat i curar.
D’aquesta manera es procedia a Castella.

A Catalunya, d’acord amb les Constitucions de 1359 i 1365 els metges en art de física,
amb tres anys d’estudi a la Facultat i un any de pràctiques al costat d’un metge i sense

Manuel Riera Blanco



59Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 43-63, ISSN: 0213-0718

hospital, n’hi havia prou, i encara es podien escapar del examen del protometge, si
obtenia a la universitat el grau de doctor en medicina i rts. Per la carta de Francesc de
Queralt de la proposta de càtedres de l’any 1721, a la Universitat de Cervera encara es
seguien els tres cursos acadèmics i un sol any de pràctiques, per poder obtenir el grau de
batxiller en medicina.

4-4. Els punts anteriors ens porten a les pràctiques mèdiques i als hospitals. Fins el
primer terç del segle XVIII, la pragmàtica de Felip II donada a Madrid l’any 1563, és l’única
referència legal dels metges i l’examen de la pràctica mèdica. Fins el temps que estem
estudiant només es troba  l’ensenyament de pràctica mèdica de la medicina als hospitals,
en el cas dels cirurgians i no els metges, que en tenen prou en practicar al costat d’un
metge aprovat. Als cirurgians se’ls assenyala practicar quatre anys “en algún Hospital

con cirujano aprobado o en alguna villa que haya tal cirujano aprobado”  (Cortes de
Madrid de 1563, Ley IV de la Nueva Recopilación). A l’any 1604 per la llei VII d’examen de
cirurgians romancistes  (Vid.: B-1 Códigos, pp. 1555), s’exigeixen cinc anys de pràctiques:
tres a realitzar en un hospital i dos al costat d’un metge o un cirurgià aprovat, i aleshores
es podien presentar a l’examen del protometge (Pragmàtica de Felip III, publicada  al
1604). Fem notar que no són els hospitals els que marquen el caràcter de la pràctica
mèdica, sinó el metge o el cirurgia aprovat.

Si Boerhaave fins l’any 1735 no obrí un hospital per a unir les lliçons teòriques a les
pràctiques, i l’hospital, l’any 1751, no existia uns anys després de la seva mort, ens
preguntem per què en mentalitat i perspectiva dels anys vint del segle XX, es reprotxa
la falta d’hospital a la Universitat de Cervera, al segle XVIII i per altra part es firma un
article històric desenvolupant la medicina clínica, a partir dels inicis del segle XIX. Fet
ben cert, però la concordança històrica entre els dos episodis descrits resulta
esperpèntica. S’ha d’apartar la mentalitat del segle XX i no parlar de medicina
hospitalària abans del segle XIX .

4-5. L’hospital era considerat necessari per a la formació dels cirurgians per les cures
i estudis anatòmics, però eren regentats, com les universitats, per administradors
eclesiàstics. L’Església indubtablement era contrària a les matemàtiques, a derramar
sang, l’anatomia i la butlla del papa Sixt IV (1471 a 1484) que en el terç final del segle
XV va legalitzar la necessitat de l’anatomia, i en tenim exemples al segle XVIII, negant-
se a donar el cadàver, excomunicant als que feien les disseccions anatòmiques i als
que hi assistien.

A part tenien altres dificultats, com eren les disseccions a l’Hospital General de Barcelona:
el juliol de 1724 el protometge de Catalunya, Sebastian Crehag, denunciava que els
administradors del Sant Hospital prohibiren la pràctica de cirurgia anatòmica a Benet
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Marina, cirurgià del país i format a Montpeller, que junt amb uns companys francesos
realitzaven demostracions anatòmiques per a la formació dels practicants de cirurgia.
Els administradors de l’hospital informaren que ho havien prohibit per la continua baralla,
sorolls, crits i disputes, i a més estiguessin presents en la curació dels malalts de les
quadres, - que també se’ls havia permès concórrer -, perquè es maltractaven de paraula
els uns contra els altres, amb tant sorolls i crits que inquietaven als malalts, a l’extrem
que al sortir el superior a demanar explicacions al Dr. Crehag i també s’explica cridant
exageradament. Era perillós fer anatomia, però això no té explicació si no és per
intoxicacions mercurials, en raó del tractament de luètics. A l’any 1728, Felip V dóna
l’ordre de fer demostracions anatòmiques a tots els hospitals militars, cosa que només
es complí a l’Hospital de la Armada, de Cadis.

4-6. S’ha recriminat als catedràtics de Cervera, que després de la mort del Dr. Aran
quedà en mans dels “Clàssics metges rurals”; en altres paraules, entenem els metges
de poble i vila. Per la Pragmàtica de l’any 1617, s’exigia als metges de poble i vila, que si
volien exercir a Madrid, havien  de sotmetre’s a un segon examen davant  del Protomedicat,
per aquestes raons:

“...a los médicos. Cirujanos, y Boticarios que después de examinados se

van con partidos a las villas y lugares de estos Reinos y se descuidan en

estudiar el tiempo que en ellos asisten, olvidando lo que sabían; y después

habiéndoles conocido los echan de tales lugares y se vuelven á esta nuestra

corte a usar y ejercer la dicha facultad y Artes con mucho daño de la gente

que no les conoce...”. (Vid.: B.-1, Códigos  pàg.: 1559, Pragm.. Felpe III en
el Pardo a 7 nov. 1617, cap. 20).

I aquest segon examen, en cas de metges, cirurgians i apotecaris  de poble que volien
exercir a Madrid, a partir de l’any 1617, és tenia que fer a l’ “Hospital General o del de la

Corte, porque en ninguna otra parte se han de hacer los exámenes”.

Aquí estan els clàssics metges rurals. No podia ésser aquest el motiu per referir-se als
catedràtics de Cervera com a metges rurals, doncs tenien que estudiar per renovar la
càtedra i presentar-se a oposició cada tres o quatre anys per conservar-la, i no podia
passar el mateix que als metges de “ Villas y lugares “. Tampoc ho entenem, si es diu
perquè havien nascut a viles, pobles i quadres i no a la ciutat de Barcelona. Realitzant un
estudi de l’origen dels graduats a la Universitat de Barcelona els anys 1565 a 1604, i a la
Universitat de Cervera els anys 1762 a 1797, només trobàrem 12 graduats nats a Barcelona
d’un total de 71 graduats entre els anys 1565 i 1604; i 15 graduats nats a Barcelona del
total de 333 graduats entre els anys 1762 a 1793 a Cervera.
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Finalment, convé acabar el treball l’espai amb una valoració estranya dedicada a la
Universitat de Cervera, però molt repetida. La valoració atribueix :

“La malmesa medicina catalana del set-cents i el deplorable estat de la

professió mèdica, per la supressió de les Universitats catalanes per la

Guerra de Successió”.

La present valoració la trobem referida a la revista “Medicina e Historia” (núm. 22,
segona època, pàg. 6, i 9, i en números romans : I y II ), on s’atribueix a l’arxiver i
historiador Ferran Soldevila Zubiburu, al llibre “Barcelona sense Universitat i la restauració

de la Universitat de Barcelona”, (Barcelona, any 1938; pàgina 30). I a la  pàgina 30 no
existia cap referència de la citada malmesa medicina catalana. A més, la cita de Soldevila
de l’any 1938 no concorda amb el que diu de la Universitat de Cervera a la seva Historia

de Catalunya de l’any 1962 (pp. 1228). Cal seguir investigant.
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Da.-5 = AGS. Reg. 939 :  Madrid, 26 agosto 1718. Luis Curiel a Joseph Rodrigo, sobre lo tratado en la carta de Frac.
de Queralt de 13 de agosto de 1718.
Da.-6 = AGS. Reg. 939: La Granja, 28 septiembre de 1720: El confesor de S. M. con vista del papel incluso de Luis
Curiel, dice a V. M. lo que podrá responder a este Ministro tocante a diferentes puntos de la Universidad de Cervera.
Da.- 7 = AGS. Reg. 939 : Balsaín, 9 octubre de 1721. Con papel incluso i carta que le acompaña el Chancelario :
el confesor plantea propuestas sobre las cátedras de Cervera.
Da.-8 = AGS. Reg. 939 : Septiembre 13 de 1721. Don Francisco de Queralt a Don Luis Curiel: a Su M. Propone terna
para las resultas de Medicina.
Da.-9 = AGS. Reg. 939 : 25 de diciembre de 1725, con carpetilla de extractos sobre la propuesta de cátedras de
Cervera: Don Francisco Velásquez Zapata  pone en las reales manos de V. M. los informes i ternas para las catedras
de Cervera.
Da.-10 = AGS. Reg. 940 : Minuta sin fecha, empieza con una cruz y debajo de ella està escrito  “Cervera = Medicina”
y sigue referencia nominal de aspirantes a cátedra y una nota final.
Da.-11 = AGS. Reg. 940 : Minuta sin fecha que empieza con una cruz y debajo de ella dice: Muy Señor mio. Nada
embaraza más que los informes en materia de Provisiones por el riesgo a perjudicar a tercero i asi iré remitiendolos

a Vd. i ahora envio a las de Salamanca i Cervera en esta forma.

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

-Al text , veure : Dc.-

Dc.-1 =  Vid.: Danón en nota B-4:“Los primeros profesores de Medicina” pp.258.
Dc.-2 = Fem notar no es parla dels bisbes de Tarragona, Vic, i Tortosa.
Dc.-3 = El Dr. Aran havia sigut catedràtic de medicina a l’Estudi General de Lleida. Eren metges de Cervera el Dr.
Castelltort i el Dr. Morlins, i de Calaf el Dr. Pujol. El Dr. Danón ens  dóna el nom d’altres aspirants: José Castelló,
Salvador Closa, Manuel Clarec i Antoni Pinós. Sumen vuit, i com eren quatre ternes, ens falten quatre aspirants, però
alguns noms podien anar en vàries ternes.
Dc.-4 = El Dr. Antoni Pujol, havia sigut elegit a proposta del claustre de la Universitat per la càtedra de Prima, però
morí abans de prendre possessió ( Cf. Danón: “Los primeros profesores de Medicina de Cervera” vid.: B-4, pp.258).
El Dr. Antoni Pinós, natural de Cervera, era dels proposats a les primeres ternes i no elegit a Madrid. El Dr. Cristóbal
Sastre era natural de Calaf.
Dc.-5 = El Dr. Castelltort, nascut a Cervera l’any 1647, es va graduar a la Universitat de Salamanca, establint-se com
a metge a la seva ciutat natal, de la què era regidor degà per insaculació l’any 1705. Va ésser fidel a Felip V i
l’empresonaren l’any 1706. Posat en llibertat va manar a una companyia de voluntaris partidaris de Felip V. Acabada
la guerra va tornar a ser regidor, ara per designació reial. Primer va ser representant del poble davant del rei , ara ho
era del rei davant del poble
Dc.-6 = Sobre la provisió d’aquestes càtedres de l’any 1721 s’ha dit: “Para los primeros nombramientos se

prescindió de la oposición tan cara a la Universidad española. La premura del tiempo y la necesaria adhesión política

Manuel Riera Blanco
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de los futuros catedráticos hizo sustituir el sistema por el de la Real cédula” (cf. Danón  “Los primeros catedráticos...”
pp. 37 ). Nosaltres no hem trobat aquestes raons; primer hem vist que el rei ordena elegir ell mateix els  primer
proposats, després, al 1721 trobem les dites raons econòmiques per no poder convocar les oposicions a les
càtedres.
Dc.-7 = Es la Llei IV, del llibre IV, títol X del Reial Protomedicat en la “Novísima Recopilación” recopilada per Carles
IV a l’any 1805 ( vid.: Marcelo Martínez Alcubilla en “Códigos de España, año 1885”, pàg. 1853). A la “Nueva

Recopilación”,  recopilada por Felipe II corresponde a la Ley 13, título 7, libro 1.
Dc.-8 = L’ any 1724 encara no s’havien publicat els Estatuts de la Universitat de Cervera.
Dc.-9 = Ramon Llacer Dou (1742-1832) va fer oposicions a la Universitat de Cervera 14 vegades (Cf. Enciclopèdia
Espasa , art. Dou ).
Dc.-10 = Del Dr. Fraga i d’aquestes oposicions de 1725 s’ha dit: “desgraciadamente esta primera oposición ya no

inspira confianza: un informe fechado en Madrid el año siguiente asegura que por lo que respeta a Fraga, ya se

cumplió la oferta que se le hizo en recompensa de su estudio en la Universidad de Montpeller dándole la cátedra”.
(Cf. Danón “Los primeros profesores de Medicina de Cervera” pág. 260 , referència en B-4). Considero que  aquesta
promesa a Fragà està en relació al no trobar al país una persona adequada per la càtedra d’anatomia i cirurgia . Felipe
V d’Espanya va iniciar una política de beques a l’estranger, crec que aquí s’ha d’interpretar en aquests sentit.
Dc.-11 = A l’extracte de 05-12/1725 sobre la proposta de càtedres de Cervera, hi ha una nota sobre el delegat del
Protomedicat que hi diu: “El Protomédico de Cataluña es Juan Higgins , i tiene facultad para servir este empleo por

substitutos, en virtud del decreto de 31-08/1717, dirigida a la Cámara”.

Dc.- 12 = El Dr. Danón citant a Rubió i Borràs ens diu que Francesc García era batxiller en filosofia i cirurgià llatí. No
s’interpreta així, per la redacció del text de l’Archivo de Simancas
Dc.- 13 =  Novísima Recopilación, Ley VI ( Libro VIII, Titulo. IX, de la provisión de Cátedras. Don Felipe V en San

Lorenzo en 20 octubre 1721: en la provisión de cátedras no se atienda al turno, sino al mérito de los opositores, y

se voten en secreto en el Consejo.
Dc.-14 = Ibídem Ley VI, sobre provisión de cátedras.
Dc.-15 = El Dr. Francesc Casas era natural de Tàrrega, morí l’any 1743 (Cf. Dr. Danón, “Los primeros profesores

...” pp 260, en B.-4).Per tant el document és anterior a l’any 1743. Si la càtedra de Prima que obtingué per oposició
tingués el caràcter de perpètua, ara no es presentaria a una càtedra d’anatomia.

L’Arxiu de Simancas i la Universitat de Cervera: aspectes biogràfics dels primers metges
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TRABAJOS DE MÉDICOS CATALANES PUBLICADOS EN EL “BOLETÍN
DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA” (2ª SERIE) (1840-1845)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Resum: S’analitzen 72 treballs escrits per metges d’ origen català,  o amb  activitat

professional a Catalunya, publicats a la segona sèrie del Boletín de Medicina, Cirugía  y

Farmacia, entre els anys 1840 y 1845.

Paraules clau: Treballs de metges catalans, Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia, 1840-1845.

RESUMEN: Se reseñan y analizan 72 trabajos escritos por médicos de origen catalán o

con actividad profesional en Cataluña, publicados en la segunda serie del Boletín de
Medicina, Cirugía y Farmacia, entre los años 1840 y 1845.

Palabras clave: Trabajos de médicos catalanes, Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, 1840-1845.

*

1. EL BOLETÍN DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA (2ª SERIE)

Tras la muerte de Fernando VII, existiendo ya libertad de prensa, tres médicos españoles,

Manuel Codorniu y Ferreras, Mariano Delgrás y Rivas y Antonio Ortiz de Traspeña, fundaron

el 5 de junio de 1834 el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, la primera revista médica

de esta nueva etapa política. Su duración hasta 1854, en que se fusiona con la Gaceta
Médica, para dar origen a EL Siglo Médico, junto con su rigor y seriedad, la convirtieron en

la principal publicación sanitaria española del segundo tercio del siglo XIX, como bien

reconoce el propio Luis Comenge1 .

La revista presenta dos épocas bien diferenciadas. La inicial, a su vez, se encuentra

dividida en tres series. La primera abarca de 1834 a 1839, y comprende 234 números2 ;

la segunda va de 1840 a 1845 (264 números)3 , y la tercera de 1846 a 1850 (261

números)4 . La segunda época se extiende de 1851 a 1853, con 156 números. Nosotros

vamos a analizar aquí los trabajos de autores catalanes o relacionados con Cataluña

contenidos en los 264 números de la segunda serie.
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Aunque el Boletín fue fundado por Delgrás, Codorniu y Traspeña, la prematura muerte de

éste el 7 de enero de 18365 , y las obligaciones profesionales de Manuel Codorniu6 ,

hicieron que las tareas de la dirección recayesen fundamentalmente en Mariano

Delgrás7 , en las que a partir de 1836 fue ayudado por su yerno, Serapio Escolar y Morales.

El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia nace con el objetivo primordial de reclamar a

las esferas gubernamentales una legislación justa en materia sanitaria, y una especial

atención a las profesiones clínicas, a los que hay que añadir la recuperación y promoción

de la medicina española, sirviendo de vehículo de la información procedente del extranjero,

y de medio de comunicación entre los profesionales españoles, a los que ofrecía sus

páginas para la publicación de sus observaciones y reflexiones, favoreciendo de este

modo y en todo momento el progreso de las ciencias médicas en nuestro medio.

La periodicidad del Boletín experimentó algunos cambios con el paso del tiempo.

Comenzó publicándose todos los jueves hasta octubre de 1837, en que la disminución

de suscriptores con motivo de la primera guerra carlista, obligó a reducir su frecuencia a

dos números al mes, hasta desaparecer a fines de ese año. El 10 de julio de 1838 vuelve

a editarse los días 10, 20 y 30 de cada mes, periodicidad que se mantiene hasta el final

de la primera serie.

La segunda serie, la que más nos interesa ahora, se publicó de manera ininterrumpida

entre 1840 y 1845. Comprende 6 tomos, correspondientes a cada uno de los seis años.

Todos los números, desde el primero fechado el 10 de enero de 1840, constan de 8

páginas tamaño folio, con impresión a dos columnas. Durante los años 1840, 1841 y

1842 siguieron apareciendo tres números por mes, pasándose en 1843 de 36 a 52

números anuales que salían todos los domingos; periodicidad que se mantuvo hasta el

final de la serie. El Boletín se imprimía en Madrid, no variando a lo largo de estos seis

años el precio de la suscripción, que era de 12 rs. por trimestre para la capital del reino,

y 15 para el resto de las provincias.

En Cataluña las suscripciones podían realizarse en las administraciones de correos de

las cuatro capitales de provincia, en librerías y boticas de Reus, Vich, Figueras, Tortosa,

Lérida y Gerona, y a partir de 1841 en dos farmacias de Barcelona, a la que se añadió una

tercera en 1843, y en la portería de la Facultad de Medicina dos años más tarde.

El contenido del Boletín en esta segunda serie puede dividirse en dos grandes apartados:

las secciones no fijas, las más numerosas -6 o 7 páginas del total de las 8 de cada

número-, que son las que comprendían artículos originales de autores españoles, que

constituyen el grueso de los que vamos a reseñar a continuación, y extractos traducidos

de revistas extranjeras, bajo los epígrafes de “Medicina práctica”, “Cirugía práctica”,
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“Farmacia experimental”, “Terapéutica”, “Farmacia médica”, “Patología especial”,

Higiene pública”, “Toxicología”, “Obstetricia”, “Topografías médicas”. No era infrecuente

en este grupo que los trabajos se publicaran por partes en números sucesivos, y que se

agrupasen observaciones sobre una misma enfermedad o medicamento en un número

común.

Las secciones fijas se situaban en las últimas páginas de cada número e incluían

“Anuncios”, “Vacantes”, “Reseñas bibliográficas”, “Notas necrológicas”,

“Correspondencia”, “Novedades”, y datos sobre las actividades de algunas Sociedades

científicas.

2. TRABAJOS PUBLICADOS POR MÉDICOS CATALANES EN LA SEGUNDA SERIE DEL
BOLETÍN DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA (1840-1845)

Entendemos aquí por médicos catalanes los nacidos en el ámbito geográfico de Cataluña,

o los que, como es el caso del extremeño Pedro Rino Hurtado, realizaron en él una parte

significativa de su actividad profesional y científica. En esta segunda serie se han

registrado un conjunto de 72 trabajos, correspondientes a 19 autores distintos; el más

prolífico, con 29, es Simón Bruguera Rivas, seguido de Pedro Rino Hurtado, con 12; y ya

a mayor distancia José Ferrer Garcés, con 7. La mayor parte de los colaboradores

escribieron sólo uno o dos trabajos.

En cada una de las entradas indicaremos el nombre del autor, junto a su lugar y fecha de

nacimiento y muerte si se conocen, obtenidos del Diccionari biogràfic de metges catalans
de Calbet y Corbella, considerado como texto normativo a este respecto, del que se

anotará el tomo y la página. A continuación se pondrá el tomo, año, número y páginas del

Boletín, en que se encuentra el artículo en cuestión; y en la siguiente línea su título, o

tema del que trate.

A. Bages y Canals, Francisco Javier (Nacido en Reus el 1-1-1809)8

1. V, 1844, nº 210, pp. 396-398.

Sobre los médicos de partido y su trabajo de oficio en los juzgados.

B. Bruguera y Rivas, Simón (Nacido en Barcelona a principios del siglo XIX) (Tomo

I, p. 98).

2. III, 1842, nº 94, pp. 172-173

“Sobre el método curativo de las flegmasías de pecho. Observaciones de una

pleuro-neumonía curada a beneficio de catorce sangrías”.

Trabajos de médicos catalanes publicados el el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (2ª serie) (1840-1845)
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3. IV, 1843, nº 110, pp. 9-11.

“Observación de una ascitis renitente a los ausilios (sic) farmacológicos, no

reproducida después de la segunda paracentesis”.

4. IV, 1843, nº 125, pp. 129-134.

“Apuntes sobre la influencia del comportamiento médico-quirúrgico para los

positivos adelantos del arte de curar.

5. IV, 1843, nº 134, pp. 205-206.

“Observación sobre las fatales consecuencias de un parto repentino”.

6. IV, 1843, nº 156, pp. 377-378.

“Apuntes sobre la utilidad y necesidad del verdadero arte de dentista, causa de

sus pocos adelantos y medios de promoverlos”.

7. V, 1844, nº 174, pp. 108-109.

“Consideraciones sobre las principales circunstancias indispensables al

facultativo Dentista”.

8. V, 1844, nº 179, pp. 148-149.

“Apuntes sobre el tratamiento de algunas heridas por armas de fuego”.

9. V, 1844, nº 180, p. 158

“Sobre la escisión de las encías”.

10. V, 1844, nº 184, pp. 186-187.

“Brebes (sic) consideraciones sobre la eliminación de la mayoría de drogas

exóticas y de muchos productos químicos caros, de la práctica médica”.

11. V, 1844, nº 194, pp. 266-267.

“Apuntes sobre la odontitis”.

12. VI, 1845, nº 226, pp. 105-107.

“Consejos médico-quirúrgicos”.

13. VI, 1845, nº 226, pp. 108-109.

“Sofisticación del sulfato de quinina”.

14. VI, 1845, nº 230, pp. 137-138.

“Consejos médico-quirúrgicos”.

15. VI, 1845, nº 230, p. 138.

“Nuevo método para detener la hemorragia dependiente de la picadura de las

sanguijuelas”.

16. VI, 1845, nº 234, pp. 171-172.

“Del uso del aceite de crotón-tiglio en el cólico de los pintores” (intoxicación

saturnina).

17. VI, 1845, nº 234, p. 172.

“Expulsión, por el renversamiento del tronco, de un cuerpo extraño introducido en

las vías aéreas”.

18. VI, 1845, nº 236, p. 188.

“Creosota usada tópicamente en los tumores eréctiles”.

Jose Manuel López Gómez
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19. VI, 1845, nº 242, p. 235.

“Petrificación artificial”.

20. VI, 1845, nº 247, pp. 274-275.

“Procedimiento escolástico”.

21. VI, 1845, nº 249, p.292.

“Preparación del jarabe amigdalino o amigdálico; fórmula de M. Simonin”

(indicado en el coqueluche infantil).

22. VI, 1845, nº 251, pp. 306-307.

“Observación de un quiste alveolar; escisión con feliz resultado”.

23. VI, 1845, nº 255, pp. 339-340.

“Método de M. Jobert para el tratamiento de las fracturas”.

24. VI, 1845, nº 263, p. 404.

“Emplasto para la artralgia crónica”.

25. VI, 1845, nº 263, p. 404.

“Emplasto para la pronta cicatrización de las úlceras escrofulosas”.

26. VI, 1845, nº 263, p.404.

“Colutorio eficaz para la salivación mercurial o tialismo”.

27. VI, 1845, nº 263, p. 404.

“Poción contra los sudores crónicos (ephidrosis crónica)”.

28. VI, 1845, nº 263, p. 404.

“Poción contra la calentura tifoidea”.

29. VI, 1845, nº 263, p. 404..

“Linimento para la orquitis traumática con epididimitis”.

30. VI, 1845, nº 264, p. 413.

“Polvos antiepilépticos del Dr. Generas de San Fructuoso de Manresa (Cataluña)”.

C. Castellví y Pallarés, Francisco. Nacido en Bot (Terra Alta) el 22-5-1812, muerto

en Girona el 19-5-1879). (Tomo I, pp. 131-132).

31. I, 1840, nº 34, pp. 265-266.

“Sobre la importancia de que a las próximas cortes vengan profesores de las

ciencias médicas”.

32. III, 1842, nº 94, pp. 169-172.

“Sobre el método curativo de las flegmasías de pecho. Ventaja del método

antiflogístico directo en la curación de las flegmasías de pecho: peligros del de

Rassori”.

33. IV, 1843, nº 114, pp. 41-44.

“Erisipela con complicaciones viscerales”.

34. IV, 1843, nº 126, pp. 139-140.

Sin título (Acerca de la predisposición individual a padecer determinadas

enfermedades).

Trabajos de médicos catalanes publicados el el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (2ª serie) (1840-1845)
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35. IV, 1843, nº 140, pp. 249-250 y nº 241, pp. 259-261.

“Contestación del Sr. Castellví Pallarés al artículo “Sobre el diagnóstico” del Sr.

Feijoo, inserto en nuestro núm. 132” (defiende el eclecticismo clínico).

36. VI, 1845, nº 215, pp. 20-22.

“Sobre la existencia del arsénico en los cementerios y su acción en los cadáveres”.

D. Codorníu y Ferreras, Manuel. Nacido en Esparraguera (Baix Llobregat) el 1-6-

1780, muerto en Madrid el 18-7-1857). (Tomo I, pp. 142-143).

37. I, 1840, nº 20, pp. 154-155.

“Sobre la falacia del diagnóstico de los tumores”.

38. II, 1841, nº 54, p. 144.

Sin título (Sobre las aguas minerales sulfurosas naturales y artificiales).

E. Codorníu y Nieto, Antonio. Nacido en Olot el 11-6-1817, muerto en Madrid el

14-1-1892) (Tomo I, pp. 143-144).

39. I, 1840, nº 9, pp. 69-70 y nº 10, pp. 76-78.

“Nuevo método de curar las enfermedades con el auxilio del agua”.

40. II, 1841, nº 55, p. 150.

Sin título (Se defiende de las críticas de Anastasio Chinchilla contra su Compendio
de la Historia de la Medicina).

F. Coll, Cayetano (Tomo I, p. 144).

41. I, 1840, nº 14, pp. 106-107.

“Nueva pasta antiséptica”.

G. Coll, José Sebastián (Nacido en 1777, muerto el 28-8-1849) (Tomo I, p. 144).

42. I, 1840, nº 1, pp. 1-6.

“Ventajas de la Medicina Homeopática; casos prácticos y reflexiones en su apoyo”.

H. Cubí y Soler, Mariano. Nacido en Malgrat de Mar (Maresme) el 15-12-1801,

muerto en Barcelona el 5-12-1875) (Tomo I, pp. 160-162).

43. V, 1844, nº 171, p. 81.

“Relación de un caso Frenológico”.

I. Espada y Puch, Francisco.

44. VI, 1845, nº 229, pp. 130-131.

“Asfixia por sofocación, complicada con congestión cerebral; tratamiento de la

misma seguido de la desaparición de los accidentes de ambas enfermedades”.

Jose Manuel López Gómez
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J. Ferrer y Garcés, José (Tomo II, p. 20).

45. I, 1840, nº 36, pp. 281-283.

“Temores de que se propague a las costas de Europa la peste de Levante”.

46. II, 1841, nº 56, pp. 153-158.

Sin título (Reflexiones sobre las causas de la indecorosa posición que ocupa la

clase médica en la sociedad).

47. II, 1841, nº 63, pp. 212-214.

“Estrecheces antiguas de la uretra acompañadas de un catarro crónico de este

conducto y de la vejiga y curadas a beneficio del cateterismo simple y forzado,

según el método de M. Mayor”.

48. III, 1842, nº 82, pp. 73-74.

Sin título (Sobre el atropello de cuatro facultativos por un Capitán General).

49. III, 1842, nº 87, pp. 116-117.

“Impugnación al remitido inserto en nuestro número 83 sobre el plan antiflogístico

en las flegmasías”.

50. III, 1842, nº 100, pp. 221-223; nº 102, pp. 237-238, nº 103, pp. 244-246.

“Sobre la necesidad del estudio de la filosofía para el de la medicina; contestación

al comunicado de S. Santiago de Palacios”.

51. VI, 1845, nº 237, p. 194.

“Amputación del dedo gordo del pie con motivo de una úlcera de carácter

canceroso. Curación completa a los 24 días”.

K. Foix y Gual, Juan Bautista. Nacido en Barcelona el 12-9-1780, muerto a Teià

(Maresme) el 11-9-1865) (Tomo II, p. 25).

52. II, 1841, nº 50, pp. 105-108.

“Galería médica. El Sr. Rosés”.

L. Font y Ferrés, Joaquín (Tomo II, p. 27).

53. II, 1841, nº 50, pp. 109-110.

Sin título (Ventajas del uso del lactato de hierro, que se prepara muy bien en

Barcelona, en la botica de D. Francisco Montada).

M. Genovés y Tió9 , José (Tomo II, p. 47).

54. V, 1844, nº 203, pp. 342-343.

“Observaciones físico-químicas acerca de las aguas y baños minero-medicinales

de Villatoya (sic)”.

N. Rino y Hurtado, Pedro. Nacido en Villar del Rey (Badajoz) el 8-6-1808, muerto

en Barcelona el 15-12-1882 (Tomo III, p. 36).
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55. III, 1842, nº 102, pp. 233-235.

“Homeopatía. Necesidad de su estudio” (Ante la desaparición de los Archivos de
Medicina Homeopática, que el Dr. Rino publicaba en Badajoz, la redacción del

Boletín le brinda sus páginas para defender la doctrina homeopática).

56. III, 1842, nº 106, pp. 265-266.

“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Primer

artículo”.

57. IV, 1843, nº 111, pp. 17-19.

“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Segundo

artículo”.

58. IV, 1843, nº 118, pp. 73-75.

“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Tercer

artículo”.

59. IV, 1843, nº 126, pp. 137-139.

“Examen crítico y comparativo de los principios de la medicina específica. Cuarto

artículo”.

60. IV, 1843, nº 159, pp. 404.

“Inauguración de un dispensario homeopático en Madrid”.

61. V, 1844, nº 167, pp. 49-50.

“La Academia Real de Medicina de París frente a la homeopatía”.

62. V, 1844, nº 170, p. 77.

“Contestación al Sr. Don Cayetano Balseyro”.

63. V, 1844, nº 176, pp. 121-124.

“Polémica entre los Señores Balseyro y Rino”.

64. V, 1844, nº 179, pp. 145-147.

“Polémica entre los Señores Balseyro y Rino”.

65. V, 1844, nº 186, pp. 201-206.

“Polémica entre los Sres. Balseyro y Rino”.

66. V, 1844, nº 188, pp. 217-219 y nº 189, pp. 225-227.

“Polémica entre los Sres. Balseyro y Rino”.

O. Rosés y Sors, Pastor. Nacido en Barcelona el 16-1-1811, muerto en Barcelona

el 2-4-1841) (Tomo III, p. 56).

67. I, 1840, nº 19, pp. 146-150.

“Apuntes acerca de las ventajas de la inmovilidad de las fracturas, y del uso del

engrudo de almidón en los apósitos que con este fin se aplican en ellas”.

68. III, 1842, nº 77, pp. 33-36; nº 78, pp. 43-46; y nº 79, pp. 50-53.

“Curación de las flegmasías de pecho a beneficio de sangrías abundantes y

repetidas”10 .

Jose Manuel López Gómez
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P. Seco  Baldor, José. Nacido en La Cavada (Santander) el 1-3-1808, muerto en

Madrid el 30-12-1891). (Tomo III, p. 94)11 .

69. III, 1842, nº 86, pp. 105-109; nº 87, pp. 113-116; nº 89, pp. 129-132; nº 90, pp.

137-141; nº 91, pp. 145-150.

“Observaciones anatómico-patológicas sobre la tisis”.

Q. Vieta y Gibert, Pedro. Nacido en San Andrés de Llavaneres (Maresme), muerto

el 7-10-1856) (Tomo III, p. 161).

70. III, 1842, nº 85, p. 103.

“Apuntes acerca de la catarata, leídos en la sesión pública de la Academia de

medicina y cirugía de Barcelona”.

R. Vieta y Sala, Antonio (Nacido en Mataró) (Tomo III, p. 162).

71. IV, 1843, nº 131, p. 183.

Sin título (Explica los problemas familiares que le obligaron a abandonar el partido

y la Asociación creada).

S. Vinader y Domenech, Francisco (Tomo III, p. 171).

72. V, 1844, nº 212, p. 415.

“Magnetismo animal”.

NOTAS

1 COMENGE Y FERRER, Luis, La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica española,
Barcelona, José Espasa, 1914, p. 494.
2 Analizada con detalle por Luis García Menéndez en su tesis doctoral, Estudio del Boletín de Medicina, Cirugía y

Farmacia, 1ª serie, defendida en la Facultad de Medicina de Valladolid en 1992. Un extracto de la misma se publicó
al año siguiente: GARCÍA MENÉNDEZ, Luis, El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1839). Una etapa

trascendental en el periodismo científico español, Valladolid, Acta Histórico-Médica Vallisoletana XL, 1993.
3 Estudiada por Ana Isabel Mariscal Hidalgo en su tesis doctoral, Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1840-

1845), defendida en la Facultad de Medicina de Valladolid en 1996.
4 Esta tercera serie también ha sido objeto de una tesis doctoral, presentada igualmente en la Facultad de Medicina
de Valladolid por Raquel Sáez Villaverde en 1996, con el título Los comienzos del periodismo médico español: Boletín

de Medicina, Cirugía y Farmacia. Tercera serie: 1846-1850.

5 Nace en Madrid en 1801, tras licenciarse en medicina y ejercer unos años en el medio rural, se traslada a la Corte,
participando en la creación de la Real Academia de Ciencias Naturales, y fundando la Sociedad Médica General de
Socorros Mutuos.
6 Esparraguera, 1 de junio de 1788 – Madrid, 18 de julio de 1857. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad
de Cervera, en calidad de médico militar participó, comenzando por la Guerra de la Independencia, en numerosas
campañas en España y América, residió en Méjico, regresando a España al independizarse. De convicciones
liberales, fue depurado políticamente, llegando más tarde a ser senador y diputado por la provincia de Tarragona.
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Autor de un considerable número de libros y artículos científicos (CALBET I CAMARASA, Josep M., CORBELLA I
CORBELLA, Jacint, Diccionari Biogràfic de metges catalans, Primer volum: A-E, Barcelona, 1981, pp. 142-143).
7 Nace en Escamilla (Guadalajara) en 1798, estudia medicina en Alcalá de Henares, y tras una breve etapa rural se
traslada a Madrid, siendo nombrado en 1831 médico de la Junta Parroquial de Beneficencia de San José, se
especializa en el periodismo médico y en la traducción de obras clínicas y su propagación; tuvo también alguna
actividad política, consagrándose al Boletín y a su continuador El Siglo Médico, hasta su muerte en 1855.
8 Este autor no aparece en el Diccionari, sus datos me han sido facilitados directamente por el Dr. Calbet i Camarasa,
muchas gracias.
9 En lugar de Tió aparece en el Boletín Tamarit, pero se debe a un error.
10 Se trata de uno de los últimos artículos que escribió, remitido después de su muerte al Boletín por uno de sus
corresponsales.
11 Catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Barcelona de 1850 a 1857.

Jose Manuel López Gómez
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L’ETAPA MILITAR D’ANTONIO MENDOZA RUEDA

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

RESUM: Antonio Mendoza fou el principal impulsor de la medicina positivista als anys
centrals del segle XIX des de la seva càtedra de cirurgia de Barcelona, que obtingué el
1844. Fins aquest any havia actuat com metge militar i aquesta etapa prèvia fou fonamental
en la seva biografia en la què ja destacava la seva personalitat inquieta i progressista en
el terreny de la medicina, per la qual cosa és nomenat catedràtic.

Paraules clau: Antonio Mendoza Rueda, positivisme mèdic, medicina exploratòria, Societat Mèdica d’Emulació,

Repertorio Médico.

RESUMEN: Antonio Mendoza fué el principal impulsor de la medicina positivista en los
años centrales del siglo XIX desde su cátedra de cirugía de Barcelona, que obtuvo en
1844. Hasta este año habia actuado como médico militar y esta etapa previa fue funda-
mental en su biografia en la que ya destacaba su personalidad inquieta y progresista en
el terreno de la medicina, por lo que fué nombrado catedrático.

Palabras clave: Antonio Mendoza Rueda, positivismo médico, medicina exploratoria, Sociedad Médica de Emulación,

Repertorio Médico.

*

Antonio Mendoza Rueda té un lloc rellevant a la nostra història de la medicina per haver
destacat en la modernització de la medicina dels anys centrals del segle XIX, com impul-
sor del positivisme mèdic, des de la docència, les publicacions i la pràctica assistencial.
Encara que la seva influència és més potent quan arriba a la càtedra, ja abans es feien
molt evidents els trets científics i personals, que desenvolupà durant la seva etapa de
metge militar. De fet, és el coneixement públic d’aquests mèrits els que el porten a la
càtedra, doncs Mendoza, com molts dels seus coetanis, és catedràtic, literalment per
“reial ordre”, no per oposició. Són diverses les opinions que enalteixen la figura de
Mendoza. Així Lluís Comenge el considerava “emprenedor i erudit” i director d’una càtedra
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“moderníssima”. També el Rector de la Universitat de Barcelona A. Bergnes de las
Casas ens diu que el coneix des del 1838 i el considera un professor exemplar, tot
destacant la seva dedicació als pacients. També valorà el coneixement de llengües que
tenia Mendoza i el seu esperit liberal.

Pel que fa als idiomes, llevats dels clàssics que va aprendre en l’època escolar, Roquer
i Torrents ens diu que Mendoza arribà a aprendre de forma autònoma anglès, alemany,
francès, italià, i portuguès. Parlava prou bé el català i l’escrivia molt bé. Un aspecte poc
conegut que també Roquer ens manifesta, es que quan Mendoza és destinat a l’Hospital
Militar de Barcelona, es dedica a traduir novel·les i obres científiques per a  una editorial
de Barcelona1 , i amb els guanys podia adquirir llibres del seu interès.

Mendoza fou un dels primers representants de la medicina positivista a Catalunya, abans,
fins i tot, del discurs pronunciat per Pere Estasen i Cortada El Positivismo o sistema de
las ciencias experimentales, a l’Ateneu, el 1877. Mendoza ja havia expressat el seu
convenciment que la medicina s’havia de basar en la instrumentació diagnòstica. La
simple observació clínica estava esgotada com a font de ciència. I en aquest sentit
introdueix alguns instruments com:

- L’Speculum de Fenner, que s’havia anunciat al Lancet l’11 de maig de 1839 i
que Mendoza publica al Repertorio Médico el mes d’octubre de 1842.

- Sacarimetria d’orina de Barreswil, presentada el 1846 i que Mendoza publica el
1850.

- Microscopi model Oberhaeuser, conegut el 1845 i del què Mendoza en parla el
1850 tot dient que a París, el seu preu, ha baixat de 120 a 20 duros.

És per això que defensa el mètode anatomoclínic amb l’ajuda del microscopi, escriure la
història clínica i la necessitat de l’especialització mèdica.

D’esperit espartà, en ocupar la càtedra de Cirurgia a la Facultat de medicina de Barcelo-
na, va renunciar al sou de Sanitat Militar, ja que considerava que només se’n podia
cobrar un. També fou un dels primers en exhortar i practicar l’estadística mèdica. I no cal
dir-ho, fou l’introductor de l’anestèsia per inhalació i la cirurgia experimental a Catalunya.
Mendoza propugnà la creació de dos nous hospitals a Barcelona —un per estrangers—,
cases de socors, la seva higienització, i col·laborà en diverses revistes mèdiques2 . Tingué
una important biblioteca, recolzà les candidatures polítiques progressistes i es manifestà
contra la pena de mort i a favor de legalitzar el divorci. En definitiva una personalitat
“brusca, directa, incisiva, mofeta i rígida” que s’oposà al vitalisme i al carlisme, i
especialment, a l’homeopatia. En aquest sentit ironitzava sobre aquells homeòpates
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que tractaven les luxacions antigues i irreductibles amb foments de la 30ª dilució de
briònia3 .

Exposarem aquí els aspectes de major relleu del Mendoza militar, que incrementà
posteriorment, encara més, des de la càtedra.

1. PRIMERS ANYS. MÀLAGA

Mendoza neix a Màlaga el 13 d’abril de 1811, era un fill tardà del metge Fernando
Mendoza Ferrer, que el va tenir als 63 anys, quan després de quedar vidu es va casar amb
una cosina de la primera dona, Rosa Mendoza Rueda4,5 . Sabem que va tenir quatre
germans homes, tots metges, Rafael, José, Juan, Gabriel, i una germana, Nieves, mestra,
que va viure i morir a Barcelona.

Va començar els estudis el 1823 cursant Lògica i Física experimental al Col·legi de
Clergues Menors de Màlaga. També hi va fer dos anys de matemàtiques i obtingué el
grau de batxiller en filosofia el 1825. Va fer un any de botànica general al Museu de
Ciències Naturals de Madrid.  Després, es va matricular al Col·legi de Cirurgia Mèdica de
Màlaga al 1825, on va estudiar cinc cursos i es graduà de batxiller en arts amb la nota
d’excel·lent. Aquest Col·legi de Cirurgia passà a ser Reial Col·legi de Cirurgia Mèdica de
Màlaga per R.O. de 4 de setembre de 1824 i tenia com a catedràtics propietaris Josep
Casablanca i Francesc Talleda, i com interins, Antonio Ceres, Joaquin Cifuentes, Josep
Martínez i Antonio Navas6 . Aquest col·legi va tenir una curta vida i es va extingir al 1830.
Aleshores, Antonio Mendoza va demanar continuar els estudis al Col·legi de San Carlos
de Madrid7 .

2. FINALITZA ELS ESTUDIS DE LLICENCIATURA DE MEDICINA A MADRID

Amb l’etapa del Col·legi de San Carlos de Madrid, Mendoza va obtenir primer el grau de
batxiller en medicina i cirurgia, i el 30 d’octubre de 1832 la llicenciatura amb molt bones
notes, segons consta al seu expedient militar.

3. LA VIDA DE METGE MILITAR

El 29 d’abril de 1833 ingressa a Sanitat Militar amb el nivell de tercer professor de
medicina i cirurgia, i fou destinat al 3r Batalló del Regiment d’Infanteria de Córdoba, de
guarnició a Navarra. Al cap de quatre mesos, el 29 d’agost seria segon professor i el 15

L’etapa militar d’Antonio Mendoza Rueda
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d’agost de 1835, primer professor. El 2 d’abril de 1839 consta com a primer ajudant de
medicina. Arribà a viceconsultor graduat del Cos de Sanitat Militar el 20 d’octubre de
1843. Per tant serví en aquest cos onze anys, tres mesos i dotze dies. En aquest espai de
temps actuà en campanya sis anys, nou mesos i setze dies, que van coincidir amb la
Guerra dels Set Anys. El 1839 ingressà a la Plana Major de Medicina dels Hospitals de
Catalunya.

Fem ara un repàs d’aquesta trajectòria. La situació política del país era de tensió, però
encara no havia començat la Primera Guerra Carlina (1833-1840), que s’iniciarà  l’octubre
de 1833. Entre 1833 i 1835 exercí al País Basc. L’octubre de 1833 passà al segon Batalló
del Regiment d’Infanteria de Saragossa, i posteriorment al primer Batalló del Regiment
d’Infanteria de Bailèn. Mendoza entra en campanya el 14 de novembre. El febrer de
1834 participà en la defensa de la ciutat d’Estella, i el 20 de novembre participa en una
confrontació a Peñacerrada (Alava) i a Sorlada, on el 12 de desembre de 1834 va ser ferit
per arma de foc en la regió acromial esquerra. Però tot i així, al cap de tres dies ja estava
servint en la lluita del Puente de Arquijas. Als registres militars es recull que Mendoza va
haver d’actuar directament amb les armes en la mà, per la qual cosa fou condecorat. En
aquesta campanya, de l’11 de març fins el 24 de maig de 1835 treballà a l’Hospital de
Puente la Reina atenent als ferits per armes de foc i també va lluitar contra les epidèmies
de còlera morbo asiàtic i de tifus. També participà en les accions d’Orbizu, Larraga,
retirada de Descarga, Luchana, Bilbao, Artajona i Mendigorria. D’aquesta experiència és
fruit un treball que envia a l’Acadèmia de Medicina y Cirurgia de Granada, titulat: Breves
reflecsiones sobre el carácter epidémico del cólera-morbo padecido en la División de
Vanguardia (1835), i per acord de la corporació fou nomenat soci corresponent. Afirma
que van ser escrites “despreciando el supuesto contagio, no ha repugnado por la estre-
chez de los cantones alojarse y pernoctar entre los mismos coléricos para entregarse a
la más exacta y cuidadosa asistencia de ellos”. També els caps militars Jaime Mercader
i Francisco Maria Caturla, en data del 31 de desembre de 1834, ens donen el seu
testimoni que “...en la azarosa época del cólera morbo asiático, durante cuya epidemia
en el otoño próximo pasado fué más solícito que nunca (...) procurando la asistencia
personal de los coléricos entre quienes repetidas veces pernoctó a fin de poderles
administrar eficazmente y sin dilación los remedios de su benéfico arte”.

L’experiència que va adquirint Mendoza és considerable, en primera fila i als hospitals
provisionals que es van constituint (Asarta,  Sorlada). Al desembre participa en la batalla
del Pont d’Arquija, important xoc entre Zumalacárregui i Fernández de Córdoba.

El 1835 amb el Regiment d’Infanteria Bailèn participà, com ja hem dit, en la batalla de
Mendigorria, per la qual fou condecorat. I per primera vegada arriba a Catalunya, a la
conca de Tremp. Aquell estiu fou especialment calorós, morint molts soldats precisament
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de la calor. Mendoza envia una comunicació a l’Acadèmia de Barcelona, sota el títol de
Dictamen sobre las asficsias y frenesies observados en el Ejército del Norte, a conse-
cuencia del calor del estio de 1835 8  . Aquest treball va ser escrit per l’experiència
adquirida durant la seva estada entre Larraga i Lerín, on afirma que degut al calor van
morir “instantàniament” cinquanta soldats. També el 1836 escriu el treball Rasgos de
una aracnoiditis aguda con conatos de suicidio, tramès a la Reial Acadèmia de Medicina
de Madrid.

Com actuacions destacades realitzà una amputació d’una cuixa el 1835, amputació
d’un braç i una cama el 1836, una reducció d’intestins i gastrorràfia el 1837 al soldat
José Marzal que havia sofert una ferida abdominal amb sortida del budell prim (ili i jejú),
que al cap de dos mesos va ser donat d’alta, i el tractament d’una fístula salival, practicant
una “cheilorràfia”.

El 1836 actua a les comarques de Tarragona . Al seu full de serveis s’esmenten accions
a les localitats de la Bisbal del Penedès (20/03), Tous, Montblanquet, Rocallaura (01/
06), Picamoixons (12/06), Falset, el Coll d’Escornalbou (26/06), el Tallat de Montblanc
(04/08), la Selva del Camp (18/08), l’Espluga de Francolí (23/08), la Riba (30/08), el Pla
de l’Anell, a la Cerdanya (29/09), Vic (12/10), la Joncosa (05/12) i el Ventall (15/12). A
les darreries del mes de maig de 1836 servint en el Regiment de Bailèn, que estava a les
ordres del coronel Juan Nepomuceno Montero, lluità contra el “Griset de Cabra”, que fou
derrotat. En aquesta acció va perdre el títol de llicenciat en medicina, que no reclamaria
a Madrid fins el 1845. El 1837 actuà a Prades, Móra d’Ebre i Amposta, i el 1838 a Xerta
i a la Figuera.

La maduresa clínica de Mendoza es mostra en tres comunicacions que envia a diferents
Acadèmies. A la de Madrid, sota el títol de Espontáneo informe acerca de algunas mejo-
ras de que es susceptible en su enseñanza y ejercicio la Ciencia de curar 9 . A la de
Granada: Deseada tendencia de la Medicina, o ensayo de una sana pràctica. A la de
Castilla la Vieja: un escrit comentant l‘aforisme 27, de la secció cinquena10 .

Al febrer de 1838 està a Xerta; al març fou comissionat pel governador de Tortosa per a
inspeccionar Amposta, considerat un lloc insalubre. Després, a l’agost, al Pont de
Malagarriga; al setembre el trobem a Falset, la Figuera, 20/10 i a Farena (8/12).

A l’hospital militar provisional de Falset promou l’aplicació del mètode antifebril del Dr.
Parkin, en alternativa a les sals de quinina. El metge de Falset, Josep Just, manifesta
haver utilitzat amb èxit aquest mètode seguint les instruccions de Mendoza. El mètode
del britànic John Parkin consistia en l’aplicació d’aigua gasejada amb anhídrid carbònic,
que s’aconseguia amb la barreja de bicarbonat de potassa o de sosa dissolta en aigua
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i després amb àcid cítric o tartàric. L’autor ho preconitza al 1834 durant la primera
epidèmia de còlera, publicant un llibret a Barcelona, que després es tradueix a altres
idiomes11 .

Aquest any envia al Col·legi de Medicina y Cirurgia de Barcelona un treball sobre Historia
de una decolación de brazo fracturado por bala de cañón.

Al 1839 ascendeix a primer ajudant de medicina, destinat a la Plana Major de Medicina,
actuant en la xarxa hospitalària militar de Catalunya, especialment al de Jonqueres.

Al 1840 treballava a les infermeries de medicina de l’Hospital Militar de Barcelonal i fou
en aquell moment que el metge Joan Francesc de Bahí li encarrega que sigui secretari de
la Subinspecció de Sanitat Militar, càrrec del què fou rellevat el 22 de abril de 1841.
Obtingué els títols de soci corresponent de les reials acadèmies de medicina de Grana-
da, de Madrid, de Valladolid i de Barcelona de la que seria numerari posteriorment.

Durant l’etapa militar, Mendoza, a més d’escriure alguns treballs sobre medicina, ha
redactat una mena de memòries, de les què només coneixem la referència que ens
proporciona el seu biògraf Roquer, Recuerdos de mis viajes desde 1830 a 1839 , que ens
diu que conté referències estrictes sobre ells llocs que ha conegut, sense incloure dades
personals ni clíniques.

4. LA SOCIETAT MÈDICA D’EMULACIÓ

El 9 de maig de 1841 és un dels socis fundadors de la Societat Mèdica d’Emulació de
Barcelona, en imitació a altres societats del mateix nom, començant per la de Paris,
creada al 1796 per Bichat. Fundada sota el patrocini d’Ignasi Ameller Ros, és presidida
inicialment per Joaquim Cil Borès i amb Mendoza de vicepresident, que ocupa l’any
següent la secretaria general. Aquesta societat té la seu a la facultat, per la qual cosa
necessita l’acord de les seves autoritats. És una alternativa de participació dels metges
i dels alumnes a la Reial Acadèmia.

La presència de Mendoza en la Societat Mèdica d’Emulació, especialment a través de
les seves publicacions, ens demostren que a principis dels anys quaranta té plenament
arrelats els trets bàsics del positivisme mèdic: les noves bases doctrinals, l’especialització,
l’estadística, l’exploració instrumental, l’experimentació... Tot això en un moment que a
Barcelona escassegen els seguidors i que a Madrid ho abandera fonamentalment Pere
Mata. Aquesta posició de Mendoza, la seva visió en un moment tan precoç entre nosaltres,
és el seu principal mèrit.
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Mendoza apareix en la premsa convocant les reunions de la Societat i aviat, a l’octubre
de 1842, com redactor més prolífic de la seva revista oficial: El Repertorio Médico. A
banda de les d’introduccions, traduccions, comentaris, etc, hi trobem un primer treball
titolat “Medios jenerales de evitar los errores en el diagnóstico, comprobados en el de la
metritis crónica y aplicación del speculum de Fenner. Hi apareix el Mendoza més típic.
Una primera part doctrinal, que és un cant precoç al positivisme mèdic, a través de
l’especialització (la ginecologia), la instrumentació i sobre tot l’oposició a l’especulació
com mètode de crear doctrina. Anteriorment hem apuntat que poc després que Fenner
publiqués al Lancet l’article original12 , Mendoza publica les seves experiències, amb
l’adaptació als mitjans barcelonins que possibiliten l’ús de materials locals. (S’ha de dir
que Mendoza sovint es preocupa dels detalls pràctics, per exemple aportant el nom dels
proveïdors o el preu dels aparells) . En aquest cas, impressiona constatar la precarietat
de mitjans que avorta els intents de Mendoza i d’altres de fer experimentació a Barcelo-
na. Es una de les raons per les quals insisteix en la idea de fer registres estadístics, que
no necessiten instrumentació i que poden aportar informació etiopatogènica de gran
importància social, que és l’altre gran interès de Mendoza. En l’estadística, però, tampoc
té gaires seguidors al seu moment perquè es necessita rigor en les dades i constància en
la recollida d’informació. Anys després, en l’època del Compilador Médico i de presidència
de la Reial Acadèmia, Mendoza intenta una altra vegada, amb poc èxit, que l’estadística
mèdica tingués un lloc a Barcelona.

Un dels treballs més rellevants en què Mendoza participa en l’etapa de la Societat
Mèdica d’Emulació és en la redacció d’un codi sanitari. Ens manifesta que la idea
procedeix d’Ignasi Ameller13  i a més del propi Mendoza hi van col·laborar Joan Coll i Feliu
i  Benigne Armendariz. El document14 ens sembla parcial i constitueix un dels molts
intents de constituir la base legal de la salut pública.  De fet, el mèrit principal pot haver
estat l’impulsor d’un altre esborrany de codi que es redacta a Madrid amb la participació
de Pere Mata.

A banda dels aspectes científics vinculats a la Societat Mèdica d’Emulació, en aquesta
època Mendoza participa molt activament en la Societat de Socors Mutus, que a Barce-
lona té prou suport, dirigida per personalitats de prestigi com Feliu Janer, Agustí Yáñez,
Benigne Armendáriz, Antonio Mendoza...

5. NOMENAMENT DE CATEDRÀTIC

A l’expedient acadèmic de Mendoza15  consta que el 18 d’abril de 1844 Pidal envía una
reial ordre al rector de la universitat de Barcelona on informa del nomenament dels
següents catedràtics: Antonio Mendoza Rueda, Francesc de Paula Folch Amich, Josep
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Flotats Fuster, Pere Terrada Font, Juan José Anzizu Yarza, Jose Lorenzo Pérez, Josep
Romagosa Gotzems.

Mendoza és nomenat catedràtic interí d’anatomia quirúrgica, operacions, apòsits i
embenatges. S’ha de dir que aquest nomenament dura poc perquè aviat és anul·lat i ha
d’esperar uns mesos fins que en rep un de nou i definitiu. Roquer ens manifesta que
Mendoza va sol·licitar  que la plaça fos per oposició però la mecànica administrativa no
ho va possibilitar.

Quins són els amics de Mendoza que el recomanen per ser nomenat catedràtic?. No
hem trobat documents que ho explicitin de manera fefaent, però per tots els indicis Pere
Mata, Mateu Seoane, Agustín Recio, Corral Oña, l’havien recolzat. Curiosament el
nomenament arriba quan hi ha un canvi de signe polític: cau Espartero i minva la força de
Mata, però probablement el seu nomenament estava ja decidit.

Quan és nomenat catedràtic immediatament entra com acadèmic de número a la Reial
Acadèmia de Medicina i Cirurgia16 . Considera que l’Acadèmia ha d’assessorar al govern
en les qüestions sanitàries i que els seus membres tenen l’obligació de col·laborar i
assistir a les seves sessions.

Mendoza és autor d’un llibre sobre cirurgia que és prou important malgrat la manca
d’il·lustracions, la seva densitat i la mínima bibliografia local. A través de la memòria
corresponent a la clínica d’operacions del curs 1867-1868 ens informen que utilitzen
l’oftalmoscopi, l’otoscopi, el rinoscopi, el laringoscopi, l’esfigmoscopi de Marey i Chaven,
el pneumògraf, l’hemodromògraf de Marey, el miògraf de Helmholtz, l’endoscopi de
Desermeaux, i altres instruments que donen idea de la modernització de l’ensenyament
mèdic a casa nostra. Cal recordar que Mendoza fou així mateix un decidit defensor de
l’experimentació.

6. FINAL DE LA VIDA MILITAR

El 24 de març de 1843 Antonio Mendoza i Rosa Preciós Ramon es casen a l’església de
Santa Maria de Barcelona. Viuen inicialment al carrer Escudellers núm. 4, 2n17 . La noia
havia nascut a Cuba, filla d’indians catalans i retorna amb la mare i els germans quan
morí el pare a l’illa antillana. Van tenir quatre fills als que els hi posà el nom de Rosa,
Cels, Galè i Tròtula.

El 20 d’octubre de 1843 és nomenat Viceconsultor graduat del Cos de Sanitat Militar, en
els ascensos generals després dels aldarulls de la ciutat reprimits per l’exèrcit.
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El gener de 1844 Mendoza es veu dins d’un incident ocorregut a l’Hospital Militar de
Barcelona, en que alguns metges (Mendoza, Joan Moro i Joan Saviron) es veuen acusats
pel controlador Sebastià Olivel d’obstrucció quan vigilava la medicació dels malalts. El
capità general recolza Olivel i demana Mendoza que es disculpi18 .

Mendoza roman al servei de l’exèrcit fins el 12 d’agost de 1844, en total onze anys, tres
mesos i dotze dies, com ja hem dit abans. Roquer i Torrens a la necrològica indica que
demana la baixa en ser nomenat catedràtic, per entendre que ningú hauria de cobrar
més d’un sou de la hisenda pública. De fet, havent cessat a l’agost comença el nou curs
lliure de relacions amb l’exèrcit.

Per últim direm que Mendoza fou progressista i col·laborà amb les autoritats durant les
epidèmies de 1854 i 1871, avalà la candidatura de Pi i Margall, mostrà el seu desencís de
la Revolució del 68 i fou partidari d’Amadeu de Savoia. Lliurepensador va propugnar la
regulació de la prostitució i l’elevació del nivell teòric i pràctic de les llevadores. També
es manifestà contra el celibat i la pena de mort. Com no podia ser d’una altra manera
donà un gran relleu a la salut pública. En aquest sentit lliurà a l’Acadèmia de Medicina
un treball on proposava la construcció d’un escorxador d’animals malalts i per netejar la
via pública de bestioles mortes i que aquestes tinguessin un destí apropiat. De fet
proposava la creació d’una Escola Pràctica de Medicina Veterinària19.

7. EL SEU ANTIMILITARISME

Malgrat que va passar molts anys en l’exèrcit o potser per això mateix es va mostrar
obertament contra el militarisme. Deixem directament el seu criteri en aquest aspecte
amb les seves pròpies paraules:

Conocido nuestro amor inefable a las instituciones libres, y nuestro implaca-
ble odio a la tirania, hacemos a nuestro colega la justicia de no habernos
tomado por partidarios del sable; y cuando sepa que a pesar de nuestra forza-
da permanencia de doce años en el ejército, siete a pie o a caballo, en campa-
ñas, nunca se enfrió nuestra cordial abominación a los hombres de guerra, y al
militarismo (1), nunca asistimos a ninguna gran parada,  nunca se nos pudo
forzar ningún bárbaro castigo de los impuestos por las  leyes penales o por los
Muley-coroneles, etc. a los soldados, a quienes luego, sin pérdida de tiempo
curábamos las lesiones ocasionados por la justicia militar (que hasta en Ingla-
terra es turca); cuando nuestro colega reflexione sobre todo esto, nos hará el
favor de seguirnos conservando incólumes en la comunión y fe liberal orto-
doxa.
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(1) Ahora que están en boga los específicos vamos a publicar, y de balde, una
receta que guardamos hace muchos años, segura, aunque no probada: -No
asomarse a los balcones cuando pasa un Regimiento, no ir a las retretas, ni a
las paradas, revistas y simulacros, ni a las misas de la tropa, no admitir de visita
a ningún  militar si no viste de paisano. (El Compilador, año I, 25-9-1865, num
6, p 115-116)

La seva frenètica activitat li deuria afectar a la salut ja que l’any 1858 patia “vertígens i
excitació cerebral” i per això demanava poder descansar a l’Empordà. També va fer
diversos viatges a l’estranger. Reuní una important biblioteca i l’any 1866 feu donació a
la Biblioteca Provincial i Universitària de 119 llibres redactats en diverses llengües. Donació
que repetiria en altres ocasions. Antonio Mendoza a començament de 1871 va emmalaltir
i la seva salut es va agreujar dos mesos abans de la seva mort que va tenir lloc a
Barcelona el 9 de setembre de 1872. La causa de mort va ser “lesió orgànica, amb
anasarca, gangrena de les extremitats inferiors i septicèmia”.
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NOTES

1. No hem aconseguit identificar aquestes traduccions de Mendoza citades per Roquer.
2. “La Facultad” de la que és subdirector, “Repertorio Médico-Farmacéutico”, “El Telégrafo Médico”, “El Divino
Vallés”, i “El Compilador Médico”.
3. V. Mendoza, Antonio: Escursión (sic) homeopàtica (Barcelona, 1853, pàg. 8)
4. Curiosament, Mendoza en diferents escrits es manifesta en contra que els homes tinguin fills de grans, i als
seixanta anys ja eren prou grans en aquesta època.
5. Roquer i Torrens, Joan: Bosquejo necrológico de Antonio Mendoza. Barcelona, Est. Tipografia Jaime Jepús, 1873.
6. Kalendario manual y Guia de Forasteros de Madrid para el año 1826. Madrid, Imprenta Real, 1826,  pàg. 158.
7. Gran part de les dades sobre els estudis i la vida militar de Mendoza procedeixen de l’expedient militar: Archivo
General Militar de Segovia.
8. Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Catalunya, lligall 17, 2n semestre 1835, núm. 128 i 129, 2-
12-1835.
9. Sembla que Mendoza estava orgullós d’aquest treball realitzat a tan primerenca edat i molt anys després en fa
referència: Mendoza, Antonio: Anatomia quirúrgica y clínica de operaciones, apósitos y vendajes. Barcelona, Tipografia
de Jaime Jepús Roviralta, 1868, pàg. 3
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10. Aforismos de Hipórates. Traduït per Alonso Manuel Sedeño de Mesa. Madrid, Impremta de González, 1789, pàg.
123: “Los que de noche tienen sed, si quando mas les agrava el sueño, los entorpece; es bueno.” NOTA: La razón
es, porque el calor reconcentrado consume los vapores o exalaciones que la causan,  y también porque con el sueño
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1834.
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15. Universitat de Barcelona. Arxiu d’expedients acadèmics. Expedient d’Antonio Mendoza Rueda.
16. Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia, lligall 26, 1844, document 159,4-10-1844.
17. Arxiu Administratiu de l’ajuntament de Barcelona. Llibre Matrimonis, any 1843, núm. 302.
18. Arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Fons del Marquès de Saudín. Saud.8º 236, 3. Causa contra el
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LA UTILITZACIÓ DE LES PÍNDOLES DE MORISON A CATALUNYA

CAP A MEITAT DEL SEGLE XIX. NOTA PRÈVIA

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es presenta una notícia sobre les píndoles de Morison, medicació que va tenir
una gran difusió  cap a meitat del segle XIX, de fòrmula en principi no pública, que es
venien fora del circuit terapèutic. Eren d’efecte purgant i van representar un bon negoci
per al seu autor. Es van vendre molts anys després de la seva mort i van haver-hi rèpliques
i falsificacions, aprofitant la fama del nom. El seu autor era James Morison (1770-1840),
escocès, que no era metge ni s’hi feia passar. Es titulava «Hygeist», i va crear un Col·legi
Britànic de Salut, que presidia. Autor de diversos textos, reunits en la «Morisoniana». Es
recullen dades sobre la difusió de la seva obra a Catalunya, en forma de tres traduccions
fetes a Barcelona (1842-1844) i de diversos anuncis a la premsa diària. A la biblioteca de
la RAM de Catalunya hi ha algunes de les seves obres.

Paraules clau:  Píndoles de Morison; Medicina catalana s. XIX, Hygeist, Morisoniana, R. Acadèmia de Medicina de
Barcelona.

RESUMEN:  Información sobre las píldoras de Morison, medicación que tuvo una gran
difusión hacia mitad del seglo XIX. Su fórmula no era pública y se vendían fuera el
circuito terapeútico. Tenian un efecto purgante y representaron un buen negocuio para
su autor, que continuó muchos años después de su muerte. Aprovechando su fama
hubo numerosas réplicas y falsificaciones. Su autor era James Morison (1770-1840),
escocés, que no era médico ni se titulaba como tal. Se autodenominó «Hygeist» y creó un
colegio británico de salud, que presidía. Se aportan datos sobre la difusión de su obra
en Cataluña, en forma de tres traducciones realizadas en Barcelona (1842-1844) y de
diversos anuncios en la prensa diaria. Algunas obras suyas estan en la biblioteca de la
RA de Medicina de Catalunya.

Palabras clave: Píldoras de Morison; Medicina catalana s. XIX; Hygeist; Morisoniana; R. Academia de Medicina de
Barcelona.
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Jacint Corbella i Corbella

INTRODUCCIÓ

La utilització de remeis directament, sense prescripció de metge o sanitari, ha estat una
constant en l’evolució de la medicina. El desenvolupament incipient de la indústria, a
començaments del segle XIX, va permetre que algunes substàncies amb acció terapèutica
fossin comercialitzades no solament en forma de dissolució líquida, o de pomada (antics
licors i ungüents), sinó també com a compost sòlid ingerible, com a pastilla. El nom de
píndola es va anar imposant. Així trobem una considerable quantitat de píndoles, amb
acció terapèutica, que es fabricaven a partir de fórmules donades per metges, apotecaris
o persones sense titulacions.

El mercat de les píndoles va ser extens en aquesta època, va tenir molta difusió popular,
i es venien en farmàcies, o altres botigues, o directament per qui les fabricava. La premsa
de l’època i de molt després, està plena d’anuncis d’aquests productes. Algunes han
estat medicaments reals amb eficàcia comprovada, altres podien tenir efectes secundaris
importants. En tot cas s’introduí aquesta  terapèutica en un món de competència comer-
cial. La majoria van anar desapareixent, deixant com a petjada l’enriquiment de fabricants
i venedors i els anuncis que trobem a la premsa escrita del temps. També algun fulletó,
alguns llibres, o el ressò d’algunes d’elles. És un camp interessant d’estudiar i bastant
ric en dades. També ho és l’anàlisi de la personalitat dels seus autors i difusors.

Un tipus de píndoles que van tenir molta difusió, per Europa i Amèrica en aquest temps,
són les conegudes com a píndoles de Morison, o «Morison’s pills». Van ser emprades,
fins i tot molts anys després de la mort de l’autor i la massa econòmica que van moure
fou important. Aquí aportem algunes dades sobre la seva difusió a Catalunya.

ELS LLIBRES DE MORISON A CATALUNYA

Ens pot sorprendre que hi ha tres llibres de James Morison traduïts i publicats a Barce-
lona els anys 1842 i 1844. Són recollits per l’equip dirigit per J.M. López Piñero, en la
seva important «Bibliografia Médica Hispánica. 1475-1950», també dos d’ells per Palau
Dolcet i Hidalgo (1,2,3). Són:

— Morison, James: «Las píldoras vegetales universales del Dr. Morison, triunfantes de la
medicina curativa de Mr. Le Roy». Traducción de la 34 edición inglesa.  Barcelona (Impr.
Verdaguer), 1842.

—També hem vist que va ser reimprès a Santiago (Imprenta de V. de H. de Compañel),
1844. És un fulletó.
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A la mateixa portada es diu com a lema: «Quien lea este cuaderno y le medite no ha
menester Doctor que lo visite».

- Morison, James: «La causa verdadera de las enfermeddes y modo de curarla, al alcance
de todos los hombres de buena fe que quieren conservar o recobrar sus fuerzas y su
salud». Traducción del inglés por A. Eusberg.  Barcelona (Impr. de J. Oliveres), 1844. 198
pp.

- Morison, James: «Morisoniana o consejos a las familias del Colegio Británico sobre la
salud».  Barcelona, s.i. 1844.

A la biblioteca de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’hi conseven els volums
d’un edició anglesa d’aquesta «Morisoniana», exactament: «Morisoniana; or, family adviser
of the British College oh Health» i segueix: «tenint la col·lecció de les obres de Mr.
Morison, «the Hygeist», comprenen: «Origen de la vida i explicació de la causa vertadera
de les malalties», «Advertència important al món»; «carta sobre el còlera morbus de
l’Índia», «Anti-Lancet - en sis números» i «Més noves veritats».  Està publicat a Londres
(Imprès i venut pel College of Health), 1833.  És la  quarta edició. Tenen 629 i 793
pàgines, i a més moltes d’índex numerades amb xifres romanes.

Hi ha doncs, una considerable informació bibliogràfica sobre l’autor. Per algun anunci de
premsa sabem que es venia el fulletó, junt amb els pastilles, a un preu de 2 rals. (4)

NOTÍCIES A LA PREMSA  DE BARCELONA

Hem trobat alguns anuncis a la premsa de Barcelona i també de Madrid. Cal tenir en
compte que molts apareixen anys després de la mort de l’autor (1770-1840) i per tant
estan en relació amb interessos comercials i de distribució entre els qui en fossin,
potser, «concessionaris».

A «El Áncora» (periódico religioso-social y de avisos), que sortia a Barcelona i recollia
molta informació del port i els viatges dels vaixells, a l’última pàgina hi havia anuncis.

En el número  de 5 de  gener de 1851 (núm. 370, p. 80) un anunci petit diu:

— «Interesante a leer. Conviene advertir al público que se han falsificado,
con toda perfección, las cajas y píldoras de Morison, que se venden a un
bajo precio con el título de legítimas, siendo solo una imitación espúrea».
El agente del real Colegio Británico. R. Cuyàs»

La utilització de les píndoles de Morison a Catalunya cap a la meitat del segle XIX. Nota prèvia
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En el número de 10 de gener de 1851 (núm. 375, p. 160) hi ha dos anuncis:

— «Píldoras de Morison. Depósito general calle Llauder nº 4, frente a la
casa Xifré. El agente del real Colegio Británico. R. Cuyàs». És un anunci
petit.

— El segon anunci és més gran i pot dur a una certa confusió pel seu títol:

«Píldoras Americanas del Dr. Brandeth.  Píldoras de Morison. Gran depósi-
to por mayor y menor. Llegadas directamente de Londres. A 16 rs. la caja
y a 8 id. la media caja. Al mayor se hace una rebaja de consideración.
Véndense en la Botica Universal, propia del Dr. Borrell, calle del Conde del
Asalto, esquina a la de San Ramón, núm. 78, Barcelona».

Es tracta del farmacèutic Joan Borrell i Font, referenciat per Ramon Jordi en la seva
important Colectánea, i de qui obtenim les dades. Joan Borrell havia nascut a la
Barceloneta, i consta que 1839 i 1843 va practicar a la farmàcia de Josep Borrell,
probablement el seu pare. Fou soci del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, estant
inscrit al carrer del Comte del Asalto. Diu Jordi que en els ans 1855 i 1857 s’anunciava a
la premsa la farmàcia de «Hermanos Borrell o Botica Universal de la calle Conde del
Asalto, esquina calle San Ramon». Probablement el seu germà era Martí Borrell. Joan
Borrell va morir l’any 1888. (5).

En el número de 2 de gener de 1855 (núm. 1826, p. 32) hi ha un anunci petit, que diu
«Píldoras de Morison. Las verdaderas y legítimas píldoras de Morison, recibidas
directament del colegio británico de salud de Londres, se hallarán en la botica de la
Marina, pórtico Xifré; tomando dos cajitas se dará la obra de Morison a 2 rs». (reales)

NOTÍCIES POSTERIORS

Les hem vist a la premsa de Madrid

— Al «Diario Oficial de Avisos de Madrid» del divendres 18 de febrer de  1870 (any, CXII,
núm. 49, p. 4 (última), hi ha un anunci petit que diu:

«Píldoras de Morison. De Arthaud Moulin, rue Louis-le-Grand, 30. París. El
depósito único y general para toda España se halla establecido en Madrid,
en la farmacia de Moreno Miquel calle del Arenal núm. 2. Precios: al por

Jacint Corbella i Corbella
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menor se venden a 10 rs. caja. Por docenas a 8 rs. caja y por cientos a 6 rs.
caja. Se sirven los pedidos a todos los puntos de la Península, con solo
poner cuatro letras al director y propietaro de esta oficina de farmacia».

— Abans, a «La Discusión. Diario democrático», de 17 de gener de 1865 (año IX, núm.
2782, p. 4), hi ha un anunci, relativament extens, amb el títol «Píldoras Morison».

— Molt abans, a «El Espectador» de 2 de gener de 1845 (núm. 1089) hi ha un anunci gran,
amb el títol amb lletra ben grossa: Píldoras, i a sota «vegetales, purgativas y depurativas
de Blayn» «Boticario del gremio de París. Antiguo socio del difunto Morison». Després
l’explicació en lletra més petita és llarga. Sembla que les  píndoles que s’anuncien van
en caixes de cartó. Però hi ha unes noves píndoles «de competència», amb el nom de
«Morisson» (o sigui dues «s») que van en caixes de fusta i volen ser les veritables.
Curiosament: just a sota hi ha l’anunci del llibre «Curso de Frenología» de Broussais.

Per altra banda hi ha la notícia que a Cuba, on «el comercio de drogueria fue mayormente
importado», es va permetre l’entrada per l’aduana, lliures d’impostos, d’alguns productes,
entre ells les píndoles de Morison, l’any 1855. (Alguna vegada es posa Morrison, amb
dues «r»).  (Roselló, Richard: «La Farmacia habanera en el siglo de las Luces» 23.09.2009.
a Misceláneas de Cuba (6).

En resum: al voltant de les píndoles de Morison es va muntar un negoci considerable,
que ja va permetre guanyar molts diners al seu autor en vida, es compta que fins a mig
milió de lliures del seu temps. I després de la seva mort, recordem el 1840, quan tenia
setanta anys, les discussions pels guanys i la legitimitat de les pastilles van continuar.
Aquí s’han aportat algunes dades que reflecteixen la seva presència a Catalunya,
principalment en l’edició dels llibres de J. Morison, i la repercusió a la premsa de la
venda i falsificació de les píndoles.

LA VIDA DE MR. JAMES MORISON I LES SEVES PÍNDOLES

També cal explicar algunes dades  sobre aquest afer: qui era l’introductor o creador de
les píndoles, què hi havia i quins efectes tenien.

James Morison no era metge ni s’hi feia passar. Va néixer l’any 1770 en una família
escocesa, relativament situada, que el va destinar al comerç. Va estudiar a la Universitat
d’Aberdeen i després a Hanau, Alemanya. Va estar un temps a Riga com a negociant, i
més tard va passar a Amèrica, a les Indies Occidentals, on es va fer ric. Tenia problemes

La utilització de les píndoles de Morison a Catalunya cap a la meitat del segle XIX. Nota prèvia
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de salut i decidí tornar a Europa, establint-se a Bordeus cap el 1814, i aconseguí curar-
se.  Entre altres coses tenia un restrenyiment molt fort. De tota manera no explica massa
exactament la clínica variada del que li passava. Havia pres molts medicaments, entre
ells mercuri, i fet molts règims alimentaris i fins i tot s’havia posat una mena de cotilla
d’acer. Finalment va trobar el remei en la medicació vegetal (7).

Morison va estudiar l’obra d’Hipòcrates, es va orientar cap a la utilització de purgants,
però diu que els que es coneixien en el temps antic eren massa dràstics. Considerà que
Hipòcrates tenia pocs medis. Li va semblar «com un home desarmat en el camp de
batalla» (8).

Quan va introduir el seu medicament, en forma de píndoles, l’èxit va ser gran; es va
difondre per tot Anglaterra, per Amèrica, l’imperi. Així va establir dipòsits del medicament
en diversos països. Va escriure obres, amb el títol de Morisoniana, explicant les seves
idees  i es van «difondre per tot arreu les doctrines saludables del cap de la nova medi-
cina». Es va formar una societat, amb metges, amb el títol de Col·legi Britànic de salut, de
la qual Morison en fou nomenat president (9).

L’èxit econòmic també fou gran. Però alguna vegada s’atribuiren al medicament, que es
prenia en píndoles, a dosis a vegades molt altes,  efectes negatius i alguna mort. Es van
publicar articles contra aquesta medicina, fins i tot al Lancet, i se li van atribuir algunes
morts. Hi hagué judicis. Morison es cobria, a la seva manera i pagava taxes, un penny i
mig per cada caixa de medicament. Quan va veure que les coses es complicaven anà a
viure a París. Sobre l’herència del seu medicament ja s’ha comentat que hi hagué una
llarga persistència en les vendes, i baralles per la possible falsificació.

COMPOSICIÓ DE LES PASTILLES

Morison no havia explicat la composició, però les pastilles van ser analitzades per altres.
Els resultats es van publicar al Journal de Chimie Médicale, de Pharmacie, de Toxicologie,
...» (10). Les conclusions són clares: «Les píndoles Morison han de ser considerades
com un medicament perillós. No estan formulades en el Codex».

El detall de la composició explica que hi ha dos tipus de píndoles, núms. 1 i 2, i aquestes
són més actives. Més tard es va publicar, l’any 1849,  la composició a una revista de
Mallorca, «La medicina ecléctica» (11). És una nota curta que diu textualment:

«La fórmula de las expresadas píldoras es la siguiente: Núm. 1 (llamadas
preparativas).

Jacint Corbella i Corbella
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«Tómese: de sal vejetal. 200 granos; áloes socotrino, 100 granos;
Hipecacuana, 100 granos; agua c.s. — Mézclese todo exactamente para
formar una masa que se dividirá en 100 píldoras iguales de 4 granos,
cubrièndolas de polvo de licopodio o regaliz impalpable.

Núm. 2, (llamadas purgativas). Tómese: de sal vejetal, 100 granos; áloes
socotrino, 150 granos; Goma guta, 100 granos; Coloquíntida, 50 granos;
Agua c.s. — Procédase en la fomación de píldoras como se ha dicho en
el núm. 1".

Es tracta doncs d’una medicació clarament purgativa. Prova de la seva difusió en són les
referències al «The Meerut Universal Magazine» de la ciutat índia d’Agra, on n’hi havia un
dipòsit (12); la incidència de moltes caricatures, criticant sobretot l’aprimament que
provoquen les pastilles; al·lusions als judicis que va tenir, i fins i tot la popularitat llunyana.
Un text anglès «Revelations of Spain in 1845», quan tracta d’un «curandero maravilloso»,
afegeix «Spanish-Morison» (13).

NOTES

1. López Piñero, JM, et al: «Bibliografia Médica Hispánica. 1475-1950». vol IV. Libros y folletos, 1901-1850".
Valencia (Inst. Est. Doc. Hist. Cienc. Univ. Valencia - CSIC), 1991, pp. 323-324.
2. Palau Dulcet, A: «Manual del librero hispanoamericano», Barcelona, 1948-1977; 28 vols.  núms, 183075 i
183076.
3. Hidalgo, D: «Diccionario general de bibliografia española»· Madrid (Esc. Pias) 1861-1862 (7 vols); v. t. III, 347.
4. v. «El Áncora, (Barcelona), 2 de gener de 1855, núm. 1826, p. 32.
5.  Jordi González, Ramon: «Colectanea...(1207-1997), Barcelona (Fund. Uriach) 2003. v. p. 689, núm. 07725.
Sobre Martí Borrell, v, id. núm. 07709, p. 688. Era titulat desde del 1837 i fou apotecari major de la Santa Creu.
Jordi recull anuncis a la premsa de medicaments que ven, en els què no hi consten les píndoles de Morison.
6.  (consulta: http://w.w.w.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=23039), consultat el 02.11.2011).
7.  Saint-Félix, Charles de:  «Morisoniana français ou Nouvelle doctrine médicale de l’Hygeist Morison, président du
Collège britanique de santé»  Paris (Delaunay, libr.) 1836. —v. nota al pròleg, pp. I-IV).
8. Ibid. cap. VII, «prémiers essais de M. Morison l’hygieiste», pp. 95 et sec.  Diu Saint-Félix: «M. Morison va poder
modificar les idees primitives del pare de la medicina i adaptar-les a les noves armes, amb que ell enriquía la
terapèutica».
9. Ibid. pp. 103-104..
10. Journ. Chim. Pharm. Tox, 1839, V, II sèrie, p. 20 «Examen chimique des pillules de Morison»).
11. «Farmacia. Píldoras de Morison» La Medicina Ecléctica, 1849, año I, núm. 9., pp. 214-215).
12. The Meerut Universal Magazine, 1836, vol II, núm. VII, pp. 295-304.
13. «Revelations in Spain in 1845» cap. 1, p. 99
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EL INFORME DE LA ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS
MÉDICAS DE CATALUÑA SOBRE LA PELAGRA EN ESPAÑA (1879)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’analitza en aquest treball el dictamen elaborat el 1879 per una comissio

formada per cinc membres de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de

Catalunya, per a respondre en profunditat cinc qüestions sobre la distribució de la

pel·lagra a Espanya i de la seva relació amb la ingesta de blat de moro, contingudes en

un Memorandum remès pel Rector de la Universitat de Barcelona, a petició del cònsul

general d’Itàlia.

Paraules clau: Dictamen, pel·lagra, Espanya, segle XIX, Acadèmia i Laboratori de Cièncias Mèdiques de Catalunya.

RESUMEN: Se analiza en este trabajo el dictamen elaborado en 1879 por una comisión

formada por cinco miembros de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de

Cataluña, para contestar en profundidad a cinco cuestiones acerca de la distribución de

la pelagra en España y de su relación con la ingesta de maíz, contenidas en un

Memorandum remitido por el Rector de la Universidad de Barcelona, a petición del

Cónsul General de Italia.

Palabras clave: Dictamen, pelagra, España, siglo XIX, Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña.

*

1. LA ENFERMEDAD PELAGROSA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Desde 1938 sabemos con exactitud que la pelagra es una enfermedad carencial producida

por un déficit en la dieta de la vitamina B
3
, denominada también niacina, ácido nicotínico,

nicotinamida y factor PP antipelagroso. Antes de llegar a este conocimiento, y durante

dos siglos, se formularon muchas y diversas teorías sobre las causas, y en consecuencia

las medidas terapéuticas a adoptar para combatirla; aunque su correcta descripción

sintomatológica, presidida por la tríada: dermatitis, diarrea y demencia, ya había sido
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realizada en 1735 por un médico español, Gaspar Casal Julián, verdadero precursor del

análisis clínico de esta entidad nosológica.

Casal había nacido en Gerona en 1680, pasó su infancia y juventud en tierras de Sigüenza,

en cuya Universidad se graduó en Artes, y con gran probabilidad en Medicina, profesión

que ejerció en Madrid de 1713 a 1717. Este último año marchó a Oviedo, donde en 1720

fue nombrado médico titular de la ciudad, y nueve años más tarde del cabildo catedralicio.

En la capital asturiana trabó contacto con Fray Benito Jerónimo Feijoo, que le ayudó a

abrirse paso en el camino de la experimentación clínica.

Tras haber sido nombrado médico de cámara supernumerario de Fernando VI, regresó a

Madrid en 1751, siendo elegido al año siguiente miembro del Tribunal del Protomedicato

y de la Real Academia Médica Matritense, falleciendo en 17591 .

Juan José García Sevillano, amigo de Casal y como él médico de cámara, recogió y

publicó tres años después de su muerte su producción científica, en un volumen al que

puso por título Historia Natural, y Medica de el Principado de Asturias2 , que fue

posteriormente reeditado en 1900 y 1959. La obra agrupa seis textos distintos de Casal

escritos en diferentes momentos, el que nos interesa ahora es el cuarto, redactado en

latín en 1735 con el título Historia affectionibus quarundam Regionis hujus familiarum,
en el que se contiene la primera descripción clínica del mal de la rosa o pelagra.

François Thiéry, médico francés que acompañó al embajador de su país en España,

entabló amistad con Casal en Madrid en 1755, conociendo de su boca la existencia del

mal de la rosa. De inmediato envió un resumen al decano de la Facultad de Medicina de

París, Jean-Baptiste-Louis Chomel, para su lectura en una de las solemnes sesiones

académicas que se celebraban al comienzo de cada mes; publicado ese mismo año en

el Journal de Vandermonde (Recuil périodique d´observations de médicine, de chirurgie
et de pharmacie), bajo el título “Description d´une maladie appelée ‘mal de la rose’ aux

Asturies”3 . Esta descripción fue incorporada por el Dr. Sauvages en 1760 a su Nosologia
methodica, como una nueva especie morbosa, con el nombre de lepra asturiensis.

El carácter pionero que con Casal tuvo España en el análisis sintomatológico de la

pelagra, no se vio, por desgracia, continuado con posteriores estudios o investigaciones

de autores españoles en los siguientes 100 años, quizá por considerar que era una

patología circunscrita a una zona muy concreta, hecho que hasta bien entrado el siglo

XIX no se empezó a poner en cuestión; de ahí que lo que algunos autores han venido a

denominar la “era española de la pelagra”4 , dejase pronto paso a una etapa de

protagonismo de los médicos italianos.
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A mediados del siglo XVIII la enfermedad pelagrosa estaba ya extendida por buena parte

de la provincias del norte de Italia, aunque todavía no había despertado la atención de

los sanitarios locales. Antonio Pujati, médico de los Estados Venecianos, la describió

con el nombre de escorbuto alpino, en los cursos que impartía en la Universidad de

Padua; pero sus observaciones no fueron publicadas por uno de sus discípulos, Jacopo

Odoardi, hasta 1776.

El término pellagra –piel áspera- utilizado por los campesinos lombardos, fue introducido

en 1771 por el médico del Hospital Mayor de Milán, Francesco Frapolli, en su obra

Animadversiones in morbum vulgo Pellagram, la primera obra publicada en Italia sobre

esta patología. Desde esa fecha y hasta 1800 un número progresivamente creciente de

médicos lombardos se ocuparon de esta patología, editándose varios libros sobre ella;

interés que fue extendiéndose al resto de la península itálica en las primeras décadas

del siglo XIX, con tratadistas de la talla de Gaetano Strambio, Balardini y Cesare Lombroso,

que organizaron congresos centrados en debatir su etiología, sintomatología y tratamiento,

escribieron numerosos trabajos de investigación, y trataron de influir en las autoridades

sanitarias para mejorar las condiciones de vida de los afectados.

El iniciador de los estudios sobre la pelagra en Francia fue el Dr. Jean Hameau, quien

tras una exhaustiva  investigación, prolongada a lo largo de diez años, presentó en 1829

una comunicación a la Real Sociedad de Medicina de Burdeos, dando a conocer la

existencia de la enfermedad pelagrosa en la región de las Landas, una de las más

afectadas en el territorio francés. El Dr. Théophile Roussel, otro de los más relevantes

estudiosos sobre la pelagra en Francia, publicó en 1845 un amplio tratado sobre la

materia5 , que tuvo una considerable resonancia internacional, y sirvió para reavivar el

nunca decaído interés por las causas y el tratamiento de la enfermedad pelagrosa.

Espoleada por este trabajo la Academia de Medicina de París elaboró en 1847 un extenso

y detenido cuestionario, que remitió a los principales estudiosos sobre la pelagra del

momento; al año siguiente el Dr. Roussel viajó a Oviedo para conocer de primera mano

la enfermedad en Asturias. No fue el único viaje de médicos franceses a España con

esta finalidad, en 1860 el Dr. Costallat, uno de los más firmes defensores de la etiología

maídica de la pelagra estuvo en varios pueblos de la provincia de Burgos, y tres años más

tarde el Dr. Landouzy volvió a Oviedo con idéntico objetivo.

A pesar de los numerosos libros, artículos y monografías consagrados a analizar las

causas y el tratamiento de la pelagra, publicados fundamentalmente en la segunda

mitad del siglo XIX, se llegó a principios del XX sin un conocimiento cierto sobre ellas. Se

especuló y argumentó sobre su origen alimentario (el maíz), infeccioso, hereditario, tóxico;

pero ninguna de las teorías que se formularon explicaban satisfactoriamente en su

totalidad los hechos que sucedían. Habría que esperar al primer tercio del siglo XX para

El informe de la Acadèmia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña sobre la pelagra...
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que una serie de investigaciones pusieran al descubierto las vitaminas y sus diferentes

acciones, permitiendo así en 1938 llegar a conocer los verdaderos desencadenantes de

la pelagra, proceso en el que desempeñaron un papel esencial dos científicos

estadounidenses: Joseph Goldberger y Conrad Elvehjem.

Este último, tras una serie de experimentos, logró encontrar una substancia, el ácido

nicotínico, y su amida, la nicotinamida, cuyo déficit en la dieta era el responsable de toda

la sintomatología pelagrosa; en consecuencia para prevenirla o curarla bastaba la

inclusión en la dieta de alimentos ricos en este ácido nicotínico, como la levadura de

cerveza, el hígado y la carne de ternera, los cacahuetes, el salmón, y algunas legumbres.

A partir de este momento la pelagra fue una enfermedad dominada.

2. LA PELAGRA EN ESPAÑA

Durante 85 años, desde la descripción de Casal en 1735, hasta que en 1820 un por

entonces joven médico, Joaquín Eximeno, residente en Hijar, llamó la atención de un

grupo de facultativos del Bajo Aragón, sobre una enfermedad desconocida para él, que

más tarde se comprobó que reunía las características de la pelagra, y a la que llamó “mal

del hígado”6 , nada se publicó en España sobre la pelagra.

El cuestionario que la Academia de Medicina de París elaboró en 1847 sobre ella despertó

de este letargo a algunos médicos españoles. Ya ese mismo año Francisco Méndez

Alvaro, a través de las páginas del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia7 , invitó a los

profesionales sanitarios a investigar sobre la pelagra, y a comunicar por escrito la existencia

de la enfermedad en sus respectivos partidos, para así ir conociendo su distribución y

sus características.

Este llamamiento no cayó por completo en el olvido. Tan sólo un mes más tarde Juan

Andrés Enríquez, médico titular de Fermoselle (Zamora), dio cuenta de la existencia de la

enfermedad pelagrosa en la zona donde desarrollaba su actividad profesional8 . A esta

exposición siguieron las remitidas por Higinio del Campo, desde Pola de Siero9 , y por

Antonio del Valle desde Gijón10 .

Fruto de este momento de recuperación del interés por la pelagra fue el libro de Ildefonso

Martínez11 , publicado en 1848, el segundo español tras el de Casal. Hay que esperar a

los años 1859, 1860 y 1861, cuando el escrito del médico santiagués Lojo Batalla12 ,

sobre la pelagra en Galicia, que termina animando a los médicos que ejercen en el

medio rural a recoger datos sobre la enfermedad, suscita la respuesta de un grupo

disperso de profesionales: Florencio Perrote en Burgos, Luis Martí en Madrid y

Josep Manuel López Gómez
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Guadalajara, Juan Bta. Calmarza en Aragón; que sostiene una larga y encontrada polémica

con el Dr. Costallat, defensor a ultranza de la etiología maídica de la pelagra, de la que

discrepaban radicalmente los médicos españoles13 .

Es un poco después cuando Faustino García Roel, otro de los grandes tratadistas

españoles sobre la pelagra, propone en las páginas de El Siglo Médico14  una nueva

encuesta para conocer la distribución real de esta patología en España. Es en este

marco de creciente interés por la enfermedad donde hay que enmarcar el dictamen

elaborado por la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña que

analizaremos a continuación.

A principios de 1866 la Real Academia de Medicina de Madrid convocó un premio, cuyo

tema era: “Determinar los caracteres distintivos de la pelagra, de la acrodinia y de
cualquier dolencia relacionada con ellas, así como las causas productoras de cada una
y la preservación más conveniente”. Dos años más tarde se dio a conocer el fallo del

jurado, recayendo el premio en un trabajo presentado por el Dr. Calmarza, que se editó

en 1870 con el título Memoria de la pelagra15 ; una de las obras clave sobre esta

enfermedad en España, junto con la de García Roel publicada en 188016 .

3. EL DICTAMEN DE LA ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE
CATALUÑA SOBRE LA PELAGRA EN ESPAÑA (1879)

A finales de 187817 , la recién estructurada Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas

de Cataluña, recibió el encargo de emitir un dictamen sobre un Memorandum remitido

por el Cónsul General de Italia al Rector de la Universidad de Barcelona, acerca de la

situación de la enfermedad pelagrosa en España.

El Laboratorio había sido fundado por un grupo de estudiantes y médicos jóvenes, entre

los que se encontraba el pronto famoso Salvador Cardenal Fernández, en 1874, con el

objetivo primordial de perfeccionarse en la investigación y en la experimentación científica.

Tres años más tarde se creó la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña18  con parecidos

fines, en 1878 ambas instituciones decidieron unirse en una sola, la Academia y

Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña19 ; por consiguiente  el encargo del Rector

de la Universidad de Barcelona fue sin duda un espaldarazo a la solvencia y rigor de un

organismo que apenas había echado a andar.

El cuestionario remitido por el cónsul italiano comprendía cinco preguntas, cuya

contestación fue encargada por la Academia a cinco de sus miembros: Luis Góngora y

Joanicó, el mayor de todos ellos20 , Miguel Solsona Sánchez-Aguirre, José Pagés Puig,
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Luis de Castellarnau y de Lleopart, y Eugenio Palau Colomer, que actuó como ponente.

En marzo de 1879 el dictamen estaba redactado y fue aprobado por el pleno de la

Academia y remitido a su peticionario.

Inicialmente fue publicado por el Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona,

poco más tarde por El Siglo Médico21 , con una amplia introducción del Dr. Méndez

Alvaro, e inmediatamente después por El Anfiteatro Anatómico Español y el Pabellón
Médico22 .

3.1. La introducción del Dr. Méndez Alvaro

Comienza Méndez Alvaro por afirmar que aunque numerosos, los escritos sobre la pelagra

publicados en España en los últimos cincuenta años, no parecen haber sido lo

suficientemente significativos como para su conocimiento por los médicos extranjeros;

causa sin duda de que el Dr. Gintrac, profesor de la Facultad de Medicina de Burdeos, no

haya incluido ninguno en el índice bibliográfico de su artículo sobre la pelagra, para el

Nouveau Dictionaire de Médecine et de Chirurgie pratiques, dirigido por el Dr. Jaccoud.

Manifiesta a continuación su extrañeza por el escaso eco que ha tenido la publicación

del informe de la Academia que estamos analizando, en la prensa médica española:

“Hemos esperado de intento, para cerciorarnos de si, conforme presumíamos, se dejaba
en el olvido este razonado informe..., y en efecto ningún periódico le ha trasladado a sus
columnas. ¡Y luego nos quejamos –nosotros los primeros- de la desestimación que
hacen los médicos de otras tierras!”.

Para terminar se muestra por completo de acuerdo con las opiniones etiológicas vertidas

en el dictamen, contrarias al papel determinante del maíz: “Los médicos españoles
abrigamos el más profundo convencimiento, de que el maíz, alterado o no, dista mucho
de ser la causa única y como específica de la pelagra. Reina esta enfermedad en muchas
provincias donde no se come ni siquiera se conoce el maíz, y deja, al contrario, de existir
en algunas donde constituye el alimento casi exclusivo de las clases pobres”.

3.2. Los autores

Con la excepción de Luis Góngora y Joanicó, que formó parte de esta comisión en virtud

de ser el primer Presidente de la recién fusionada Academia y Laboratorio de Ciencias

Médicas de Cataluña, el resto de sus miembros eran, en el momento de redactar el

dictamen, jóvenes licenciados, algunos ya con el grado de doctor, que alcanzarían más

adelante en su totalidad posiciones significativas en la medicina catalana de su tiempo.
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Curiosamente ninguno, que se sepa, volvió a escribir nada en relación con la enfermedad

pelagrosa.

a)Luis Góngora y Joanicó: Nace en Sant Gervasi de Cassoles el 6 de octubre de

1834, inició sus estudios de medicina en Barcelona y los terminó en Madrid en

1856. Oficial de Sanidad Militar, en 1858 obtuvo la plaza de médico titular de

Andújar, ganando en 1866 la de director de los baños de Marmolejo; se doctoró

en Sevilla en 1870, pasando a dirigir el balneario de la Puda de Monserrat de

1874 a 1894. Fundador de la Sociedad Española de Hidrología, fue miembro

de la Real Academia de Medicina de Barcelona, presidente del Ateneo

Barcelonés, y, como hemos dicho, primer presidente de la entidad resultante

de la unión de El Laboratorio y la Academia de Ciencias de Cataluña. Escribió

obras sobre aguas termales y tradujo varios tratados de cirugía23 .

b)Luis de Castellarnau y de Lleopart: Nace en Tarragona, cursa medicina en

Barcelona, se doctora en 1874, al año siguiente ingresa en el Cuerpo facultativo

de las Casas de Socorro de Barcelona. En 1880 inaugura un centro de

hidroterapia, que tres años después se convierte en el Instituto Hidroterápico

Barcelonés, al que se dedicó intensamente el resto de su vida24 .

c)José Pagés y Puig: Nace en Barcelona en la década de los cincuenta del siglo

XIX, se licencia en medicina en 1871, estudia en Zaragoza las asignaturas de

Análisis Clínico e Historia natural, para preparar el doctorado, que alcanza con

una tesis sobre la meningitis tuberculosa. Jefe del servicio de Urología en el

Hospital del Sagrado Corazón de Barcelona. Muere el año 192625 .

d)Eugenio Palau y Colomer: El 15 de noviembre de 1853 nace en Barcelona,

ciudad en la que fallece el 13 de febrero de 1895. Bachiller por Lérida en 1869,

se licencia en medicina en Barcelona en 1875 (aprobó cuatro asignaturas en

Madrid). Médico de Sanidad Militar, director de Sanidad Marítima del puerto

de Barcelona; fue teniente de alcalde y diputado provincial. En 1878 entró a

formar parte de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña,

donde se le encomendó ser el ponente del dictamen sobre la pelagra, cuya

redacción, en consecuencia, debe atribuírsele directamente a él26 .

e)Miguel Solsona y Sánchez-Aguirre: El 14 de septiembre de 1852 nació en

Barcelona, muriendo en la misma ciudad el 14 de abril de 1909. Hijo del

farmacéutico Ramón Solsona. Se licenció en medicina en su ciudad natal en

1872, doctorándose al año siguiente con la tesis Del crup. ¿Existe específico
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conocido para su curación?. Colaboró en el Boletín del Ateneo de Alumnos
Internos de la Facultad de Medicina de Barcelona, La independencia Médica,
y la Revista de Ciencias Médicas, entre otras27 .

3.3. El informe

Los redactores del dictamen, antes de entrar en materia, comienzan por exponer los

criterios que han seguido para su elaboración: “Comprendiendo perfectamente toda la
gravedad del compromiso que contrajimos, y los esfuerzos que estábamos obligados a
hacer a fin de que este trabajo fuese digno de la Corporación que le suscribe, no hemos
perdonado medio, ni recurso alguno, ni desatendido consulta que pudiera facilitarnos el
logro de nuestros deseos (...). El método, pues, que hemos adoptado, ha sido contestar
aisladamente cada punto de por sí, exponiendo previamente y para cada uno de ellos
cuantos datos y observaciones, todas nacionales, hemos podido reunir, a fin de que la
argumentación se desprendiera vigorosa y convincente, asentando en sólidas bases las
conclusiones resultado de ella”.

Sin dilación pasan a exponer las preguntas formuladas por el Cónsul General de Italia:

“Como durante el año 1735 principió a observarse en España la enfermedad cutánea
llamada pelagra, una de las variedades de la ictiosis, y esta introducción hízose poco
tiempo después de la introducción del cultivo del maíz en la Península, se desea saber:

1º. En cuáles localidades de España se manifiesta dicha enfermedad.

2º. Si ésta existe en mayores proporciones en los países donde se cultiva el

maíz.

3º. Si existe también en aquellos que, si bien no lo cultivan, lo usan como

alimento.

4º. Si se ha observado que sólo haya atacado las clases agrícolas, y

5º. Cuantas otras noticias sean posibles sobre la enfermedad de que se trata,

indicando aquellas obras que más notables sean entre las que de ella traten.

Para contestar a la primera pregunta realizaron una exhaustiva revisión de todos los

trabajos publicados en España sobre la pelagra en los últimos cincuenta años, muchos

de ellos aparecidos en las páginas de El Siglo Médico. A través de ella obtuvieron datos

de su existencia en Galicia, Asturias, León, ambas Castillas (Burgos, Soria, Guadalajara,

Cuenca, Toledo, Albacete); la Rioja, Navarra, Andalucía, Madrid, Valencia y Extremadura,

con las excepciones más notables de Cataluña, Cantabria, País Vasco, Canarias y

Baleares.
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De los trabajos de Florencio Perrote en Burgos, y de Calmarza en Aragón se desprende

con seguridad la presencia de núcleos significativos de pelagra en comarcas en las que

ni se cultivaba, ni se comía, ni tan siquiera se conocía el maíz; por lo que obviamente no

se le podía considerar  desencadenante de la enfermedad. Como resultado de las

valoraciones que realizan, dividen los países28  “en que no se cultiva ni usa el maíz en dos
grandes grupos: uno, comprendiendo en él la Rioja, la provincia de Cuenca y de Madrid,
Sangüesa y la cuenca del Ebro de Zaragoza a Tudela, en que hemos de reconocer
imparcialmente que es menor la proporción de pelagrosos que en Asturias y Galicia,
dadas las mismas condiciones de extensión y población, y otro, incluyendo en él el Bajo
Aragón, y las provincias de Burgos, Guadalajara y Zamora, en que esta proporción es, si
no mayor, igual a la que en Asturias y Galicia presenta dicha enfermedad”.

Por el contrario afirman que en las Provincias Vascongadas y en el antiguo reino de

Valencia, donde el cultivo y el consumo del maíz son muy abundantes, no existen, o son

escasísimos los casos de pelagra. Mantienen también que en “España no existe comarca
alguna que sin cultivar el maíz lo use como alimento”.

Al abordar la cuarta cuestión concluyen que “considerando todas las observaciones
publicadas por los distintos facultativos españoles que de la pelagra se han ocupado, en
todas ellas, y casi sin excepción, vemos ser la citada enfermedad azote cruel de la clase
agrícola. Y si bien alguno de ellos cita algún caso raro de pelagra, en persona no entregada
a la faenas del campo, deben considerarse éstos como excepciones, que como tales
confirman la regla general”. Los jornaleros del campo están más predispuestos, a su

juicio, a padecer la enfermedad pelagrosa, no únicamente por las condiciones especiales

del suelo en que viven, o del ambiente que les rodea, sino por la dureza y penosidad de

su labor diaria, unida en muchos casos a una deficiente alimentación en cantidad, y de

manera especial en calidad.

Responden a la quinta cuestión reseñando los principales tratados sobre la pelagra

escritos por médicos españoles en el siglo XIX, junto a algunos trabajos más breves

aparecidos en revistas especializadas, de más acusado interés clínico.

Finalizan expresando la unanimidad de los autores españoles en rechazar como causa

única productora de la pelagra el uso del maíz como alimento, “no obstante, su inmensa
mayoría (...) están conformes en admitir como causa próxima de la pelagra una
insuficiencia en la alimentación, o mejor dicho un desequilibrio entre la nutrición y el
gasto orgánico, por defecto de la primera y aumento desmesurado del segundo”.

Concluyen firmando su dictamen en Barcelona el 20 de marzo de 1879, con la creencia

de haber contestado “según nuestro mejor saber y entender, los cinco puntos que
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abarca el presente Memorandum, e interpretado fielmente los deseos de la Academia,
a cuya superior aprobación sometemos nuestro trabajo, esperando habremos llevado
nuestro cometido a satisfacción de tan ilustrada corporación, si no por las grandes dotes
de nuestra inteligencia, por el sincero deseo de acierto con que lo hemos desempeñado”.

4. LA PELAGRA EN CATALUÑA EN EL SIGLO XIX

De la revisión de la bibliografía decimonónica española sobre la pelagra, y del informe

que acabamos de analizar parece desprenderse con claridad la inexistencia de esta

enfermedad en Cataluña, circunstancia que a su vez explicaría la práctica ausencia de

autores catalanes que se hayan ocupado de esta entidad nosológica. Estas afirmaciones

aunque sustancialmente ciertas, no lo son de manera absoluta, pues una búsqueda en

profundidad nos ha permitido encontrar la descripción tanto de algún caso de pelagra

en el actual territorio de Cataluña, como algunos trabajos sobre ella firmados por médicos

catalanes, o publicados en revistas médicas catalanas.

El primero cronológicamente, y quizá el más significativo, apareció en 1864 en las páginas

de El Pabellón Médico29 , con el título de “Pelagra esporádica terminada con muerte”, y

el subtítulo “Observación redactada por Don José Oriol Combelles y Navarro30 , alumno

interno de la Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Barcelona”. En él se

analiza la historia clínica de D.S., hortelano, natural de Olot, de 37 años, que había

entrado en el departamento del Hospital de la Santa Cruz, donde prestaba sus servicios

el futuro Dr. Combelles, el 15 de diciembre de 1863, procedente de la visita general, a la

que había llegado una semana antes; y que fue diagnosticado por su sintomatología de

una pelagra esporádica de 12 años de evolución, que le condujo a la muerte cinco días

más tarde. Combelles efectuó su autopsia, extendiéndose posteriormente en una serie

de reflexiones acerca del origen y el diagnóstico diferencial de la enfermedad pelagrosa,

de la que cree se han dado otros casos en Barcelona, en su apoyo cita “la respetable
opinión de Don Andrés Gessa, ilustrado facultativo del hospital de Santa Cruz de esta
ciudad, que ha tenido ocasión de observar otros casos análogos diagnosticados por él
de pelagra”.

Ya con anterioridad a la redacción del dictamen sobre la pelagra de la Academia y

Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, algunos autores catalanes se sintieron

interesados por su etiología, su sintomatología y su tratamiento. En 1877 la Independencia
Médica publicó un amplio “Ensayo clínico sobre la Pelagra” de Antonio Vilanova y

Dalmases31 , en el que siendo todavía estudiante de medicina, refutaba con contundencia

la opinión de que la pelagra se debía a una alimentación en la que preponderaba el

consumo de maíz alterado por el verdet.
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 El 20 de junio del año siguiente, el Dr. Juan Bautista Parcet32 , remitió desde San Genís

de Vilasar, de donde era médico titular, a la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona,

un artículo bajo el título “De la pelagra”33 . En él refiere como aprovechando una

peregrinación a Italia, había visitado algunos hospitales, uno de ellos el de Milán, en

donde le llamaron la atención los pelagrosos allí asistidos, tratados en su mayor parte,

única y exclusivamente con una buena alimentación; pasa a continuación a afirmar que

en su ámbito laboral no se conoce la pelagra: “En nuestra Cataluña, en el partido de
Vich, de una de cuyas poblaciones soy natural (Manlleu), allí el alimento principal es el
maíz, en puches y mezclado con la harina de centeno para la panificación. Los pobres
añaden en los puches o “farinetas” un poco de sain, “sagi”, y los proletarios un pedazo
de tocino, “canselada”, y alguna legumbre, patatas y verdura unos y otros, de modo que
toda su alimentación consistía en vegetales y tocino, “hort y porch”, como ellos dicen.
Pues a pesar de tan miserable alimento no se conoce allí la pelagra. Mi difunto señor
padre (Q.E.P.D.) había ejercido su profesión de médico más de treinta años en Manlleu,
villa situada al centro de aquella comarca, y mil veces le había oído decir que no había
visto un solo caso de pelagra verdadera”. De todo lo expuesto infiere que la pelagra no

debe atribuirse a la alimentación con maíz, aunque ignora su causa real.

En los meses siguientes el Dr. Parcet publica otro artículo sobre la pelagra dividido en

dos partes34 , en el que traduce un folleto titulado La pelagra nella provincia de Mantova.
Relacione de la Comissione  provinciale, que le había remitido el Dr. Aldega, médico del

hospital de San Juan de Letrán de Roma, con el que había entablado contacto durante

su estancia en Italia; en el que en su mayor parte los médicos italianos se muestran

partidarios de la teoría zeísta de la pelagra.

Con posterioridad un jovencísimo Antonio Rodríguez Morini35  publicó en 1882, en el

Boletín del Ateneo de Alumnos Internos de la Facultad de Medicina de Barcelona, unas

“Observaciones clínicas sobre la pelagra”36 .

Bien entrado el siglo XX, la Revista Médica de Barcelona, dio a conocer en 1929 dos

estudios de Carrancá y Trujillo, médico con ejercicio en Mérida de Yucatán (Méjico), en

los que se apunta ya el carácter carencial de la pelagra, y su definitiva solución clínica y

terapéutica37 .
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L’INTRUISME PROFESSIONAL A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.

EL DR. JAMES M. MUNYON

TORRES GALLARDO,  Begonya1

SABATÉ CASELLAS, Ferran2

(1) Unitat d’Anatomia Humana i (2) Unitat d’Història de la Medicina. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

RESUM: Presentem al Dr. James M. Munyon, qui a principis del segle passat es dedicà a

la manufactura i patent de remeis homeopàtics. Va ser perseguit per frau en múltiples

ocasions però la seva gran fortuna li va permetre estendre el seu negoci fins a casa

nostra, arribant a assolir grans cotes de popularitat. La revista ¡Cu-Cut! li dedicà tres

caricatures els anys 1902 i 1903. A través de l’estudi de les mateixes hem pogut conèixer

el Dr. Munyon, un intrús professional de principis del segle XX.

Paraules clau: Caricatura mèdica. Dr. Munyon. Intrusisme professional. Revista ¡Cu-Cut!.

RESUMEN: Presentamos al Dr. James M. Munyon, quien a principios el siglo pasado se

dedicó a la manufactura y patente de medicamentos homeopáticos. Fue perseguido por

fraude en múltiples ocasiones pero su gran fortuna le permitió extender su negocio

hasta nuestro país, llegando a alcanzar grandes cotas de popularidad. La revista ¡Cu-
Cut! le dedicó tres caricaturas los años 1902 y 1903. A través del estudio de las mismas

hemos podido conocer al Dr. Munyon, un intruso profesional de principios del siglo XX.

Palabras clave: Caricatura médica. Dr. Munyon. Intrusismo profesional. Revista ¡Cu-Cut!.

*

El nostre grup està duent a terme un estudi sobre la caricatura mèdica a les revistes

generals catalanes de principis del segle XX. Aquestes revistes es trobem escanejades

a ARCA, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, de la Biblioteca de Catalunya1.

Hem iniciat aquest estudi analitzant les caricatures de la revista ¡Cu-Cut!, publicada des de 1902

fins a 1912. Hem pogut constatar que durant els seus 11 anys d’edició es van publicar més de

300 caricatures sobre temes relacionats amb la salut, el metge o la medicina. Presentem a

continuació tres d’aquestes caricatures que foren publicades el juny i juliol de 1902 (figs. 1 i 2)

i l’agost de 1903 (fig. 3). Totes elles fan referència al Dr. Munyon i els seus remeis. S’ha transcrit

literalment la seva llegenda per a facilitar-ne la lectura, respectant l’ortografia de l’època.
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EL REMEY DE MODA

- Tinch una duricia que m’está fastidiant.

- Home, perque no t’hi fas el remey del Dr.

Munyon, que es per l’únich que diuen que

va be.

Fig. 1. ¡Cu-Cut!. Any 01, Núm. 24 (12 juny

1902). p. 375.2

UN MALALT CRONICH

 - Ves si es trist que ab tants remeys como

s’inventan y es propagan no sen hagi

inventat un per curà el mal de butxaca.

Fig. 2. ¡Cu-Cut! Any 01, Núm. 27 (3 juliol

1902). p. 444.3

EL DR. MUNYON

No’m deixan vendre específichs -que no

fan ni be ni mal- y toleran las potingas-

dels professionals.

Fig. 3. ¡Cu-Cut! Any 02, Núm. 84 (6 agost

1903). p. 503.4
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Arran de la descoberta d’aquestes caricatures, ens vam preguntar si el Dr. Munyon era

un personatge real o era una invenció de la revista. Hem pogut comprovar que l’anomenat

Dr. Munyon va existir i que, com es diu a ¡Cu-Cut!, els seus nombrosos remeis van estar

molt de moda, i no només a casa nostra. Però, qui era el Dr. Munyon?

James Munroe Munyon va nàixer a Thompson, Connecticut, el 3 d’agost de 1848, i va

morir a Palm Beach, Florida, el 10 de març de 1918. Després de treballar com editor,

venedor de llibres, músic, compositor, mestre, advocat i predicador, va obrir a principis de

la dècada de 1890 la Homoeopathic Home Remedy Company i es dedicà a la fabricació

i patent de medicaments. Malgrat que sovint va ser acusat per les autoritats de frau,

perquè els seus remeis contenien principalment sucre i alcohol, va continuar amb els

seus negocis i es va fer molt famós i acumulà una fortuna de varis milions de dòlars fins

a la seva mort.

L’any 1901 James M. Munyon comprà l’illa de Pitts, des de llavors Munyon Island, situada

a Lake Worth Lagoon Estuary a Palm Beach, Florida. L’any 1903 va construir-hi un hotel

de cinc pisos amb 21 habitacions, al que anomenà Hygeia, en honor a la deessa grega de

la salut. Els hostes rics del nord que anaven a Palm Beach a recuperar la salut a l’illa

tropical, bevien el Dr. Munyon’s Paw-Paw Elixir (potser el mes famós dels seus remeis),

que estava constituït principalment per suc de papaia fermentada, i es banyaven a la

“Font de la Joventut”. L’hotel es va cremar totalment l’any 1917. Malgrat que des dels

inicis de la companyia els seus medicaments estaven sota l’escrutini de l’American
Medical Association i foren confiscats en nombroses ocasions, la companyia va continuar

fins a la dècada de 1940. L’any 1944, en un lot del Paw Paw Tonic es va trobar estricnina.

Però l’activitat del Dr. Munyon no es circumscriu als Estats Units. El Dr. Munyon va

estendre el seu negoci publicitant els seus productes a diaris i revistes on s’hi troben

anuncis, promocions, consells als malalts, conferències... fins i tot responia consultes

per correu de forma gratuïta. Va fer-se molt famós fent servir tècniques publicitàries tan

modernes com l’ús d’eslògans. Per exemple: “Antes preferiría conservar la salud de un
pueblo que ser su soberano”5 o “Vale más no tomar medicina que tomar una de mala
calidad”6.

A casa nostra, el diari La Vanguardia publicà 94 anuncis del Dr. Munyon i els seus remeis

entre 1902 i 19107. La majoria dels anuncis apareixen l’any 1902 i el 1903, el que

coincideix amb els anys en què foren publicades les imatges a ¡Cu-Cut!. El primer anunci

del Dr. Munyon es publicà el 30 de març de 19028. Es pot llegir:

NOS PLACE PRESENTAR A NUESTROS LECTORES AL SEÑOR Doctor don
James M. Munyon, cumplido caballero y negociante acreditado de Norte

L’intruisme professional a principis del segle XX. El Dr. James M. Munyon
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América, el homeópata más extensamente conocido en el mundo y cuyas
acertadas curaciones han alcanzado millares de testimonios y cartas de
gratitud.

Sus modernas medicinas están haciéndose muy populares en Europa. En
los Estados Unidos, Inglaterra, el Canadá, México, Cuba y una gran parte
de la América latina, son ya acreditadas como ningunas otras en su género.

El mencionado doctor regaló el año de 1900 dos millones de pesos oro
americano á la ciudad de Filadelfia, para fundar un colegio de niñas
huérfanas9.

Com consta a l’anunci, el Dr. Munyon, va regalar 2.000.000$ per a la construcció d’una

escola industrial. La notícia aparegué al New York Times el 19 de desembre de 1899 sota

el títol: TWO MILION GIFT FOR GIRLS. A Philadelphian Will Build an Industrial School for
Them.

El Dr. Munyon, tal i com se’n feu ressò la revista ¡Cu-Cut! (fig. 2), anunciava 57 remeis

diferents per a tot tipus de malalties10:

Tengo 57 remedios para 57 enfermedades distintas. Casi todos á pesetas
1’75. Todos experimentados satisfactoriamente por el Universo civilizado.
Millares de testimonios en mi poder y en las Sucursales de mi Institución
Médica comprueban mi aserción.

Entre els seus medicaments es trobaven remeis per a curar el reumatisme, la dispèpsia,

el ronyons, el fetge, els refredats, la tos, les malalties de les senyores, les hemorroides,

l’asma, les  malalties de sang, o els mals de cap. També trobem anuncis que es refereixen

al “Jabón del Avellano de la Bruja”11:

El JABON DEL AVELLANO DE LA BRUJA DE MUNYON proporciona á los que
lo usan, un perfume tan delicioso como el de frescas rosas de primavera.
Use usted el único jabón que pone el cutis tan suave como la felpa; que
evita los barros, las arrugas y todos los defectos cutáneos. Use usted el
jabón que vivifica y da lozanía y belleza al cutis. Piense usted en el jabón
Munyon que podría comerse sin causar daño.

Ja en els primers anuncis5 del Dr. Munyon es fan constar uns establiments distribuïdors

dels seus productes a Barcelona:

Begonya Torres Gallardo - Ferran Sabaté Casellas
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Depósitos en ésta: Droguerías de los señores don Vicente Ferrer y C.ª
(agentes generales en Barcelona), Hijos de don José Vidal y Ribas y doctor
don Amado Gort Civit, (Farmacia Homeopática), y en todas las de primer
orden del mundo12.

La revista ¡Cu-Cut! al número 84 de 6 d’agost de 1903 (p. 506) publica la següent

notícia13:

El Subdelegat de Medecina ha prohibit la venda dels confits del Dr. Munyon

per considerar que no fan cap efecte.

La circumstància de ser yanki l’esmentat doctor ens fa témer que aixó no

acabi ab una altra guerra ab els Estats Units.

En quin cas, dels confits que’ns despatxarían no podríam dirho que no fan

efecte. Encara’n tenim els dintres tots remoguts de l’altra toma.

Notícia que fou il·lustrada amb la caricatura del Dr. Munyon lamentant-se pel fet que no

li deixaven vendre els seus “específichs” (fig. 3).

Posteriorment, el 3 desembre 1903, La Vanguardia, publicà la següent notícia14:

LA COMPAÑÍA MUNYON AL PÚBLICO
Tememos el honor de participar á nuestra numerosa clientela que desde
hoy se encuentran de venta en toda España los remedios Munyon bajo el
amparo y la protección de la Ley, y al propio tiempo que hemos montado
en Barcelona un Laboratorio para fabricar nuestros productos y así poder
abastecer con mayor prontitud la demanda que hay por ellos en España.

El següent anunci dels remeis del Dr. Munyon aparegué el 6 de desembre de 1903.

Podem veure que després de ser legalitzats el nombre de distribuïdors a Barcelona

augmentà. En l’anunci se citen els següents15:

Droguerías: Sucursal de los Sres. Vicente Ferrer y C.ª; Hijos de José Vidal
y Ribas. Viuda de Salvador Alsina.
Farmacias: Dr. Ferrer, Plaza del Ángel; Dr. Tomás Sanchiz, Rambla del
Centro; P. Borrell Oliveres, calle de Pelayo; R. Herrero, Rambla de las
Flores; M. Oliveres, calle del Hospital; B. Faig, Vidriería, 2; Farmacia
Homeopática de don Amado Gort Civil, calle de Santa Ana16.

Com diu ¡Cu-Cut! (fig. 1) el Dr. Munyon i els seus remeis van estar de moda. Això es posa

de manifest no només per l’elevat nombre d’anuncis del seus medicaments a la premsa

L’intruisme professional a principis del segle XX. El Dr. James M. Munyon
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sinó perquè, com també es pot llegir als diaris de l’època, es van fer obres de teatre on

el Dr. Munyon n’era el protagonista.

A la revista Blanco y Negro17 de 4 d’octubre de 1902 (fig. 4) s’anunciava a pàgina completa

l’obra que es representà al “teatro Eslava”.

 “EL RESPETABLE PÚBLICO. A PROPÓSITO EN UN ACTO Y CUATRO
CUADROS. LETRA DE LOS SRES. PASO, GABALDÓN Y CÁNOVAS. MÚSICA
DE LOS MAESTROS CALLEJA Y LLEÓ”.

Com es pot veure a la imatge, al final de la notícia s’inclou una fotografia del “CUADRO
CUARTO” on es veu “EL DOCTOR MUNYON (Sr. Asensio), Y CORO DE TARJETAS POSTALES”

Fig. 4. Blanco y Negro. 4 d’octubre de 1902. p. 6.18

També a La Vanguardia trobem diferents anuncis de funcions teatrals dedicades al Dr.

Munyon. Així el dia 11 de juny de 190519 la sección dramática del “Casino Centellense”
anuncià el seu acord de “poner en escena, el día de Pascua de Pentacostés el drama
‘Los Segadors’ y la pieza ‘Doctor Munyón’”. El 6 de desembre de 190820 el “Centro Moral

Begonya Torres Gallardo - Ferran Sabaté Casellas
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de San Francisco de Paula” anuncia la posta en escena a Barcelona de l’obra “Sistema

Munyon”. Aquesta mateixa obra còmica fou representada l’abril de 191521 al “Gran

teatre Círcol de Sans” i el setembre de 192322 a la Festa Major de “Pueblo Nuevo”. La

“compañía cómico dramática de la Peña Coral Habana, de la Sagrera” la representà el

febrer de 192723 a l’”Instituto Mental de la Santa Cruz de San Andrés de Palomar”. Fou

també representada al “Centro Católico” de Blanes l’abril de 192924, i a Cardona el juny

de 193525.

La gran popularitat del Dr. Munyon i la seva extensa aparició en els diaris de l’època

contrasta amb el que es troba en les revistes professionals del moment. Hem consultat

diferents revistes de medicina, farmàcia i homeopatia de principis del segle passat que

es troben a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona26. En cap d’aquestes revistes en els

diferents números estudiats hem trobat cap referència explícita al Dr. Munyon ni tampoc

cap anunci dels seus remeis. Creiem però que poden guardar relació amb ell algunes de

les conclusions de la “Cuarta asamblea de los Colegios de farmacéuticos provinciales
de Cataluña celebrada en Gerona” que es recullen a la revista El Criterio Católico en las
Ciencias Médicas d’octubre de 1902, any en el que, com hem vist, el Dr. Munyon va

irrompre amb força. Transcrivim a continuació el primer tema i les seves conclusions:

Tema 1.º Estudio de la legislación extranjera en cuanto se refiera á la
elaboración y venta de especialidades, y aplicaciones que de ellas pudiera
hacerse en España.
Presentaron trabajos á este tema: D. Narciso Durán Desumvila, de Canet
de Mar, y el Dr. D. Cecilio Núñez Casas, de Agreda (Soria). Usaron la palabra
los Sres. Vives, Durán, Domenech y otros se acordó:
1.º Que de conformidad con el artículo 2.º de nuestras Ordenanzas, sólo
los farmacéuticos españoles elaboren y expendan en España los
medicamentos intitulados especialidades farmacéuticas.
2.º Combatir seriamente la especialidad extranjera por medio de la nacional
en todos los terrenos, y con todas las armas formales y de buena ley, y
destruir al propio tiempo las causas de la especialidad nacional.
3.º Que el anuncio de toda especialidad esté libre de todo cuánto signifique
charlatanismo, que tan perjudicial resulta á las clases médicas y á la
humanidad enferma.

Encara que com s’anuncià a La Vanguardia les especialitats del Dr. Munyon van rebre el

permís legal per a ser venudes a España l’any 1903, tot ens indica que la seva aparició en

l’àmbit de la salut va ser vista com una intrusió i que l’anomenat Dr. Munyon, que

recordem no tenia cap titulació mèdica, era considerat pels professionals un “charlatan”

que feia molt de mal a la professió mèdica i als malalts. El Dr. Munyon, servint-se de la

L’intruisme professional a principis del segle XX. El Dr. James M. Munyon
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seva fortuna va muntar un gran negoci al que aplicà tècniques de publicitat i expansió

que recorden les actuals estratègies de mercat. Creiem que es tracta d’un cas

d’intrusisme professional molt freqüent a principis del segle XX, pràctica que,

dissortadament, segueix present en els nostres dies.
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OLEGUER MIRÓ I BORRÀS (1849-1926):
METGE I FOLKLORISTA

BALLÚS I CASÒLIVA, Glòria
Doctora en Musicologia.

RESUM: Del metge Oleguer Miró es coneixen els seus treballs en el camp de la història
de la medicina. També es dedicà a la política, fou impulsor cultural i historiador, però la
seva faceta de folklorista és realment important en tota la seva trajectòria. Les seves
conferències i publicacions serveixen per conèixer malalties i remeis, festes, tradicions i
costums de Manresa i dels pobles de la comarca del Bages.

Paraules clau: Oleguer Miró, folklore, excursionisme, calendari, Misteriosa Llum, Manresa, Bages.

RESUMEN: Del médico Oleguer Miró se conocen sus trabajos en el campo de la historia
de la medicina. También se dedicó a la política, fue impulsor cultural e historiador, pero
su faceta de folklorista es realmente importante en tota su trayectoria. Sus conferencias
y publicaciones sirven para conocer enfermedades y remedios, fiestas, tradiciones y
costumbres de Manresa y de los pueblos de la comarca del Bages.

Palabras clave: Oleguer Miró, folklore, excursionismo, calendario, Misteriosa Luz, Manresa, Bages.

*

INTRODUCCIÓ

Oleguer Miró és un metge manresà amb una biografia molt àmplia. L’Enciclopèdia Cata-
lana diu d’aquest il·lustre personatge:

“Metge i escriptor. Col·laborà en La Ilustració Catalana, i fundà i dirigí fins
a la seva mort la Revista Ilustrada Jorba (1908-1933), publicació cultural
bilingüe. Publicà nombroses obres de caràcter històric i folklòric: La miste-
riosa llum... (1882), Aforística mèdica popular catalana.... (1900), la seva
obra més important, Receptari de Manresa (segle XIV) (1900), i altres de
caràcter científic”.
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Així queda resumida una vida de 77 anys. Però totes les seves activitats són un exemple
per valorar la figura del metge en la Catalunya dels segles XIX-XX.

La seva vida queda reflectida en el llibre Oleguer Miró i Borràs (1849-1926). Un erudit
metge manresà1 . A partir d’aquesta publicació es va poder valorar la seva trajectòria
professional i humana i fou, clarament, el punt de partida per demanar que fos declarat
“manresà il·lustre”. Així, el 22 d’octubre de 1999, seguint l’acord del Ple de la Corporació
Municipal de data 20 de setembre, s’incorporà el quadre amb el seu retrat a la Galeria de
Manresans Il·lustres, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament. També porta el seu nom
un carrer de la ciutat.

Especialment s’han dedicat a mostrar la seva poc coneguda trajectòria els historiadors,
metges i acadèmics Dr. Jacint Corbella i Corbella i Dr. Lluís Guerrero i Sala. Fins i tot el
Col·legi de Metges de Barcelona atorga, cada any, el Premi Oleguer Miró per premiar un
treball relatiu a la història de la medicina i de la salut dels territoris de llengua catalana.

Oleguer Miró i Borràs va néixer a Manresa l’any 1849 i estudià medicina entre 1867 i
1872, mentre treballava a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, on continuà un cop
acabada la carrera. L’any 1876 tornà a Manresa per exercir de metge. Va ser el primer
delegat del Col·legi de Metges a Manresa, i fou acadèmic corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona i també de la de Madrid.

En el 1878, es casà amb Antònia Camps i Comas i tingueren dues filles: Teresa i Rosa.
Després d’una vida plena, dedicada a la família, als seus malalts i a la ciutat, va morir el
3 d’abril de 1926.

OLEGUER MIRÓ, FOLKLORISTA

A més de la seva important aportació a la medicina, que es reflecteix en nombrosos
llibres i articles publicats2 , en la seva biografia s’hi troben tres aspectes diferents, enca-
ra que complementaris:

a.- Es va dedicar a Manresa. Va ser un meticulós estudiós i escriptor de la
seva història a través de diferents estudis monogràfics de temes locals,
sobre Sant Ignasi, la iconografia de la Santíssima Trinitat al Bages, la
Misteriosa Llum, entre d’altres; i un important propulsor i animador cultu-
ral, sobretot a través d’entitats culturals manresanes, principalment el
Centre Excursionista de la Comarca de Bages i l’Orfeó Manresà.
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b.- Es va dedicar a Catalunya. Des de la vessant política i preocupat per
recuperar el sentiment nacional, fou un dels fundadors de la Lliga Regio-
nal de Manresa (1890) (entitat adherida a la Unió Catalanista), i director
del Setmanari Català, l’òrgan de la Lliga Regional de Manresa (1893-1897).
També prengué part en l’organització de les Bases de Manresa, celebrades
els dies 25 i 27 de març de 1892.

c.- Es va dedicar al Bages. Va ser un precís i acurat folklorista amb diferents
publicacions, conferències i articles per donar a conèixer diferents aspectes
culturals, de tradicions i costums de la comarca.

També fou director de la Revista Ilustrada Jorba (des de la fundació el 1909 fins a la seva
mort el 1926) amb l’objectiu de “divulgar entre el poble el coneixement dels fills il·lustres
de Catalunya, així com el dels monuments, poblacions i fets cabdals de la nostra terra”.

Per la seva dedicació, podem dir que va ser una peça clau del Centre Excursionista de la
Comarca del Bages, que es va fundar el dia 22 de gener de 1905, al castell de Balsareny,
i es constituí el dia 9 d’abril de 1905, sent el president Josep Esteve, amb les directrius
del que, llavors, s’entenia per excursionisme3 :

“l’activitat nascuda el segle XVIII com a manifestació de les idees filosòfiques, artístiques
i científiques que preconitzaven el contacte amb la natura i el descobriment dels seus
valors i secrets”.

A més de ser-ne cofundador, Oleguer Miró hi tingué diferents càrrecs: conseller honorari
(1905-1908), president de la secció d’Arqueologia i Història (1905), president de la
secció de Folklore (1907), president del Consell Directiu (1910-1913 i 1921-1922),
president de la secció de la Biblioteca (1920-1922), i membre del Consell Superior (de
1923 fins a la seva mort).

Referint-se a la seva llarga dedicació al Centre Excursionista especificà:

“És una de les finalitats del Centre Excursionista de la Comarca de Bages
la difusió de cultura en la comarca, ja que sense ella seria impossible
estudiar-la íntegrament, i creiem que és un gran medi d’anar-la expandint,
organitzant conferències i cursets de totes les branques del saber. Per
això hem començat organitzant conferències”4 .

Malgrat que el significat de “folklore” pugui semblar actualment devaluat, es refereix a
l’estudi de les tradicions, costums, llegendes i dites populars. La paraula Folklore, amb
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la definició de “saber del poble”, la va començar a utilitzar W. J. Thoms (conegut amb el
pseudònim d’Ambròs Merton), el 1846, a una revista britànica. Més endavant, fundà
l’Associació Folk-Lore Society, amb els dos objectius de conservar i divulgar el “saber
tradicional popular”, que ben aviat s’escamparen per tot Europa.

A Catalunya, en el darrer terç del segle XIX, coincidint amb l’empenta del moviment de la
Renaixença, també va sorgir aquest interès per l’excursionisme per fomentar la
coneixença, l’estudi i l’estimació de la pròpia terra, dels costums, de les tradicions, de
les llegendes... afegint-hi, també, un afany reivindicatiu de la llengua.

La primera entitat excursionista d’importància a Barcelona fou l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques (1876), que promovia l’excursionisme científic i la recerca del
folklore. Poc després aparegué l’Associació d’Excursions Catalana (1878) que, l’any
1887, editava una Miscelánea Folk-lórica5  amb una sèrie de treballs referits a un ampli
ventall de pobles i comarques. Així doncs, des de 1876, els excursionistes, emparats per
aquestes entitats i amb l’interès i la finalitat de “cercar les arrels de Catalunya” són
folkloristes que aplegaren “tot” el que trobaven, amb més o menys rigor. Més endavant,
a l’any 1890, les dues entitats es fusionaren per crear el Centre Excursionista de
Catalunya6 .

La relació d’Oleguer Miró amb l’excursionisme ja venia d’abans. Entre 1879 i 1883, fou el
delegat de l’Associació Catalana d’Excursions Científiques i de l’Associació d’Excursions
Catalanes al Bages, i presidí la Comissió organitzadora del II Congrés Excursionista
Català, que se celebrà a Manresa, el 1912.

Apassionat, doncs, per aquest ambient d’estudi i de recerca, concretà “El Folklore m’ha
servit de negotium in otio en l’exercici de la Medicina”7 , i l’aplicà en publicacions, com
Aforística mèdica popular catalana confrontada ab la de altres llengues8 , El Receptari
de Manresa (siglo XIV)9 , Receptari de Manresa y la mort del Infant en Jaume, comte
d’Urgell (sigle XIV)10 , Salut i feina des dels punts de vista mèdic, social i folklòric11 ; “Folk-
lore mèdic Catalá”12 ;i “Mares y Criatures (Vuyts y nous)”13 , entre les més representatives.

En referència al coneixement de la comarca del Bages, als seus costums i a les seves
tradicions, el 1909, va publicar “Calendari Folk-lòric de la Comarca de Bages”14 , amb
una important recerca de les festes més destacades de Manresa i dels pobles del
Bages, seguint el cicle de l’any, indicant els sants patrons, explicant la festivitat i el què
s’hi fa per celebrar-ho, i la seva relació amb les malalties i remeis.

Mostrant la seva modèstia i també el seu interès per l’exactitud, en el seu primer número
anota:

Glòria Ballús i Casòliva
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 “suplica als llegidors que enviin quants datos ens puguin suministrar y
ens fassin també notar les deficiències que continga, a fi de poder-lo
completar”.

Com a mostra de les ressenyes, de tot el cicle de l’any i el cicle festiu, esmenten les
següents anotacions:

Dia 7 de gener, festa de Sant Ramon de Penyafort, patró dels advocats de Catalunya,
diu:

“Defensa dels dimonis i dels lladres. S’invoca contra les febres, pestilència,
hidropessia, dolor, aufec, llagues, sarna, perlèsia, mals de les orelles, del
nas, de la llengua i de pedra”.

Dia 20 de gener, festa de Sant Sebastià:

“advocat contra pestilència i tot mal contagiós. És patró de Monistrol de
Montserrat, a on te lloc la festa major d’hivern. Al fer-se en aquest dia la
proposta dels nous administradors de la festa, el poble l’aprova dient bo,
bo, y després es balla, amb música pròpia, un típic ball que s’anomena del
bo-bo. El mateix dia, a Rajadell també fan festa, es fa un aplec. Al matí,
després de l’ofici, es reparteix un petit pa beneit, o panellet, a tothom qui
el demani. Després hi ha ballades”.

El dia 8 de febrer, festa de Sant Joan de Mata, se l’invoca contra la bogeria i les malalties
infeccioses, i el 9 de febrer, festa de Santa Apolònia, advocada contra el mal de caixal, es
venera a Manresa en les esglésies de la Seu i de Sant Pere Màrtir.

El 14 d’abril, Sant Víctor, que se l’invoca en els temporals i és advocat contra el dolors, la
febre i el deliri. El dia 30 d’abril, Sant Pelegrí, que l’invoquen cecs i “tullits”, els que tenen
febres, tumors, mal de coll, les dones en el part i en les caigudes i cops.

També anota el text de cançons amb la indicació de quan i qui les cantava, encara que
sense la tonada, com per exemple:

1 de gener – “Cap d’any – La Circuncisió del Senyor. La Confraria del Sant
Nòm de Jesús, establèrta desde l’any 1581 en l’iglesia de la Sèu de Manresa,
celebra en aquèst dia sa festa principal. Acabat l’ofici, el cap de mòro de
sota l’òrga mòu els ulls, òbre la boca i llènsa admètlles ensucrades y
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anissos; que la maynada, que ha anat a vèure còm la caròta menja confit,
els arreplega ab gran gatzara”

“Cansons de la maynada:

Escalfis, escalfis, senyor Janèt / que Cap d’any es frèd:
la seva enamorada / li ha fet torrada.

O una altra versió diu:

Mentres l’enamorada / li fa la torrada./ escalfis, escalfis, senyor Janòt,
mentres fatj la torrada; / am el calor del fòc, / del fòc d’enamorada”.

6 de gener.- “Diada dels Sants Reys.- A la vesprada de la vigília acostuma
a ferse una lucsosa cavalcata, que representa la vinguda dels Reys, que
des de temps immemorial èntren a ciutat per la Pujada ròja. Precedits
d’un àngel am-b-una estrella lluminosa, venen a cavall els très Reys y son
acompanyament, tots ab trajos orientals, am-b-una corrua d’animals que
pòrten llaminadures y joguines pels nòys y nòyes que han fet bondat; y les
repartèxen per les cases, pujant als criats pels balcons, per medi de llargues
escales. A la maynada se li diu, en broma, que a recibir als Reys se hi ha
d’anar am la camisa mòlla y una canya vèrda a la mà. Antigament els Reys,
al entrar a Manrèsa, adoraven l’Infant Jesús a la capella de Ntra. Sra. del
Remèy, y desde aleshòres s’hi celebra festa en aquèsta diada; encara
que, d’uns quants anys ensá, acostuma a ferse l’adoració en l’iglésia dels
Infants Orfens. Se fa un aplec a Castelltallat, en el qual s’hi vènen molts
turrons y figues seques”.

21 de gener.- “Santa Agnès y Sant Fruitós, am sos diaques Sant Auguri y
Sant Eulògi. Els nèns i nènes, sobre tot quan surten de les escòles, s’agafen
per les mans, estiren els brassos ocupant l’amplada dels carrers en filera
y, caminant, canten15 :

La tirallònga dels Còssos Sants,/ xics y grans / tots son sants:
Santa Agnès,/ Sant Fruitós / Sant Maurici gloriós”.

Per les Caramelles de Dissabte Sant:

“S’ha acabat la Quarèsma,/ s’es acabat el bacallá,
s’han acabat les donzellètes, / s’es acabat el festejar”

Glòria Ballús i Casòliva
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En referència als Goigs del diumenge abans de Pasqua Granada, trobem l’exemple dels
Goigs de Santpedor, en honor a les Santes Espines, que diuen:

“En aquesta vida trista, / per la sua gran virtut,
los malats còbren salut / y los cegos cobren vista.
Els temporals s’espargèxen / del entorn de Sampedor”.

Referint-se a Nadal diu:

25 de desembre.- “Nadal - Abans ò després de dinar en les famílies en que
hi ha petitèts s’hi mòu gran gatzara per fer cagá’l tió. Se pòsa a la vòra de
la llar de fòc encèsa un gròs boscall, dels que tenen algún forat, y se
l’abriga be am-b-un drap, perquè sui. Se fa anar als nèns a un recó, a on
diuen un pare-nòstre, y mentrestant s’amagen les pòstres sota’l drap que
embolcalla’l tió. Surten després armats de bastons y peguen fòrt al tió,
abans de buscar lo que surtirá, dient:

Pare-nòstre del tió,/ que molts anys que Deu ens dó.
Ara venen festes,/ festes precioses.
Dònes curioses:/ menjarèm gall d’indi,
coques ensucrades,/ turrons de pinyó, / si son dels fins, milló.
Caga tió: d’avellana y de pinyó,/ si son dels fins, millò”.

En aquest Calendari folklòric també inclou un important apartat de refranys, com per
exemple:

[...] “Any sec, any fred
Qui per setmanes va contant, tretze mesos troba a l’any
La pluja de gener omple la tina i el graner
El gener buida la bota i el graner
Per Sant Sebastià, un pas de marrà.
Pel febrer, abrigat bé
Per la Candelera, el fred va enrere
Per l’abril, no et treguis ni un fil” [...]

OLEGUER MIRÓ I LA FESTA DE LA MISTERIOSA LLUM DE MANRESA

A més d’aquesta recerca del folklore manresà, va fer una molt significativa aportació a la
història de la ciutat; especialment amb la monografia16  La Misteriosa Llum que en
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testificació y evidencia del misteri de la Santíssima Trinitat, envià l’omnipotent a la Ciutat
de Manresa als 21 de febrer de 1345.

Es tracta d’un relat acurat dels fets ocorregut a la ciutat de Manresa el dia 21 de febrer
de 1345, amb una explicació prèvia de com es va arribar al conflicte entre la ciutat de
Manresa i el bisbe de Vic, propietari d’unes terres del municipi de Sallent, i el permís del
rei Pere III per poder fer una sèquia de Balsareny a Manresa, per portar l’aigua. Explica la
problemàtica i la resolució que esdevingué en la festa de la Misteriosa o Miraculosa17

Llum de Manresa, que se celebra, cada any, el 21 de febrer.

Aquesta monografia fou premiada en el Certamen Catalanista de la Joventut Catòlica de
Barcelona, que es va celebrar l’any 1882, obtenint el premi que oferia l’Excm. Sr.
Arquebisbe de Sevilla, Dr. D. Fra Joaquim Lluch y Garriga18 .

Sensible a la història i a la música, en aquesta monografia hi figura el text complet i la
partitura dels Goigs de la Miraculosa Llum. És tracta d’una harmonització, anònima, per
a Cor i acompanyament (la tornada o refrany a una veu i les cobles o estrofes a dues
veus). Com a annex al seu estudi, també inclou la partitura de la Marxa de la Llum, per a
piano o orgue (marxa basada en els Goigs de la Llum), encara que sense indicar-ne la
procedència.

El text dels Goigs de la Misteriosa Llum és varen publicar per primera vegada l’any 1739,
per Joan Veguer, de Barcelona (sense la partitura); i es troben reeditats, el 1925, en la
col·lecció del llibreter Joan Baptista Batlle, que els va incloure en el seu recull Los Goigs
a Catalunya en lo segle XVIII. Recull d’estudis crítichs ab un centenar de facsímils y una
nota preliminar sobre sa belleza gráfica19 .

En relació a la Marxa de la Llum hi ha altres versions: les dels mestres Antoni Vives (1867)
i Francesc Vallés (1873). D’aquesta mateixa època és la de Mn. Francesc Escorsell,
mestre de capella i organista de la Seu (1884), que va titular Paso Doble que se toca en
Manresa anunciando la fiesta de la Llum en su vigilia al medio dia; i la de Mn. Miquel
Augé, per harmònium.

En el segle XIX, hi ha nombroses publicacions i de diferents autors que es refereixen a la
vinguda de la Llum a Manresa; en totes elles s’hi esmenten el cant dels goigs o s’hi
inclou el text20 .

Les versions dels Goigs amb la partitura són posteriors a la monografia de Miró, com la
del musicòleg i organista Mn. Francesc de Paula Baldelló que inclou, amb lletra i música,
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en el seu Cançoner Popular Religiós21 , amb el nom de Cobles de la Miraculosa Llum
(1932); i les dels directors de l’Orfeó Manresà: Joaquim Pecanins22  i Miquel Blanch23 , i la
de l’organista de la Seu, mossèn Miquel Augé. La única versió per a piano és de Josep
Masuet i Curtó (1933).

Així doncs, el text dels Goigs està documentat des de 1739 (que s’interpreta amb la
normalització de les paraules del català antic); i tenim gràcies a la monografia d’Oleguer
Miró, la primera versió documentada de la partitura dels Goigs de la Misteriosa Llum des
de l’any 1882, a més d’una versió per a piano de la Marxa de la Llum.

La importància, doncs, d’aquesta monografia rau en tota l’explicació històrica dels fets,
i també per haver anotat per primera vegada la partitura dels Goigs, que juntament amb
les versions de la Marxa, no s’han deixat d’interpretar.

ROSA MIRÓ CAMPS, LA SEVA FILLA

L’interès per la cultura i per la música que demostrà Oleguer Miró, al llarga de la seva
vida, compartida per la seva esposa Antònia Camps24 , de singular personalitat, ho
inculcaren a la seva filla Rosa25 .

Seguint la influència dels seus pares, Rosa Miró fou cantaire de l’Orfeó Manresà i
interpretava les cançons populars catalanes per il·lustrar les conferències, sobre folklo-
re musical, que pronunciava el seu director Joaquim Pecanins, generalment sota el títol
“Cansonística popular”.

Joaquim Pecanins fou un gran impulsor de la Gimnàstica Rítmica a la ciutat, seguint el
mètode de Jaques Dalcroze, que introduí a Catalunya el mestre Llongueras. A més
d’explicar-ne la importància en una conferència26  adreçada als socis de l’Orfeó (29 i 30
d’abril de 1913), feu anar a dos dels seus deixebles, Rosa Miró i Miquel Caellas, a un curs
al Palau de la Música Catalana, per aprendre el mètode i poder-lo implantar a les escoles
de Manresa.

Rosa Miró també participà en el III Congrés Excursionista27 , celebrat a Tarragona (1914).
Després de la clausura, tingué lloc la conferència de Rossend Serra i Pagès, a la qual s’hi
afegiren il·lustracions musicals cantades per Rosa Miró, acompanyades al piano per
Joaquim Pecanins.
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COMENTARI FINAL

Les necrològiques per Oleguer Miró que es publicaren a la Revista Ilustrada Jorba28  i en
el número extraordinari del Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages29 ,
mostren la mesura del reconeixement i la valoració de la seva trajectòria d’humanista i
l’estimació que li professaven, alhora que resalten els aspectes importants de la seva
biografia. Hi figuren les ressenyes de Mn. Josep Guitart, Josep Arola, Josep Esteve i
Seguí, Joaquim Sarret i Arbós, J. Serra i Vilaró, Alexandre Soler i March, Anton Busquets
i Punset, Blai Padró o Josep Albagés. D’altres, com Rossend Serra i Pagès, Tomàs Carre-
ras i Artau, Sebastià Farnés, Aureli Capmany i Valeri Serra i Boldú, remarquen sobretot la
seva tasca de folklorista, a més del conjunt de la seva obra.

A manera de cloenda dels articles de la Revista Ilustrada Jorba, Anton Busquets i Punset30

escriu:

“Este número homenaje se proyectó publicarlo en vida del ilustre
manresano, como puede apreciarse por el carácter de algunos Trabajos
en él insertos; acordándose, al mismo tiempo, la colocación de su venerable
eficie en el despacho y saloncito de lectura que ofrecemos a los clientes,
lectores y amigos. Dios lo dispuso de otra manera. Loado sea!.

Olegario Miró, querido y admirado de todos, tiene soberadamente merecido
este concurso de mentalidades en el momento emotivo de su traspaso a
mejor vida.

Homenajes de esta naturaleza, llenos de afecto y de simpatia, se hacen
pocos. Sobradamente ganado se lo tiene el incansable obrero de la ciència
y de la sana cultura.

Hemos puesto en éste toda nuestra alma, haciendo voto de seguir la labor
que ha absorvido, durante diez y siete años, el talento y la energia de una
vida fecunda y santa, que, a buen seguro, tiene la gloria eterna”.

Oleguer Miró va ser més que un metge, va ser una persona dedicada a la ciutat i a
Catalunya, a través de les seves accions, de les seves col·laboracions i dels seus escrits.
És un exemple il·lustratiu del què va representar el moviment de la Renaixença a Catalunya.

Glòria Ballús i Casòliva
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NOTES
1. A.D.: Oleguer Miró i Borràs (1849-1926). Un erudit metge manresà, Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de
les Ciències de la Salut, 1998, amb els següents capítols: -GUERRERO I SALA, Lluís: “Introducció”; -ARDERIU I TORRA,
Jordi: “La família”; -ROTLLANT I VERDAGUER, Armand, SELGA I UBACH, Simeó, i SANT I FIGUERAS, Francesc: “El metge”,
-CORBELLA I CORBELLA, Jacint, CALBET I CAMARASA, Josep M. i CORNET I ARBOIX, Ramon N.: “L’obra d’Oleguer Miró i
Borràs en el camp de la història de la medicina”,  -GASOL I ALMENDROS, Josep M.: L’erudit”, -TORRA I MIRÓ, Jordi:
“Bibliografia d’Oleguer Miró i Borràs”, -TORRA I  BITLLOCH, Joan: “Oleguer Miró i Borràs. L’home de fe”, -RUBÍ I CASALS,
Gemma: “Els orígens del catalanisme catòlic en la Catalunya del tombant de segle: L’adscripció política del metge
manresà Oleguer Miró i Borràs”.
2. Id.

3. Per ampliar informació veure: -IGLÉSIES, Josep: “Presència de l’excursionisme dins la cultura catalana” a
L’Excursionisme a Catalunya 1876-1976, Barcelona, Fundació Carulla-Font, 1975, pp. 17-52.
4. Conferència sobre folklore mèdic a la Comarca de Bages, pronunciada a Manresa el 24 de juny de 1906. Butlletí

del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, núm. 4, 15 d’agost de 1906, p.67.
5. D.A.: Miscelánea Folk-lórica. Barcelona, Llibreria d’Àlvar Verdaguer, 1887. Reedició: Barcelona, José J. de
Olañeta, 1981, amb pròleg de Josefina Roma.
6. Per ampliar informació veure: -IGLÉSIES, Josep: Enciclopèdia de l’Excursionisme. Barcelona, Rafael Dalmau,
1964.
7. Salut i feina des dels punts de vista médic, social i folklòric, Manresa, Impremta i enquadernacions de Sant Josep,
1920, p. 5. Conferència donada en el Centre Excursionista de Vic, el dia 18 d’abril de 1920.
8. S’hi aplega un copiós recull de dites catalanes amb els refranys equivalents en altres idiomes europeu. Barcelona/
Manresa, Llibre. A. Verdaguer/Tip. A Esparbé, 1900,.
9. Comunicación leida en el Centro Médico-Farmacéutico de esta Ciudad en 2 de Noviembre de 1899 por D. Olegario

Miró y Borrás. Manresa, Imprenta El Progreso, 1900.
10. Conferència donada en el Centre Escursionista de Bages pel sòci Oleguer Miró y Borrás el dia 10 de juny de

1911. Manresa, Imprenta y Enquadernacions de Sant Josep, 1913.
11. Conferència donada en el Centre Excursionista de Vich el dia 18 d’abril de 1920 per Oleguer Miró i Borrás soci

del Centre Excursionista de Bages. Manresa, Impremta i Enquadernacions de Sant Josep, 1920.
12. Conferència a Butlletí de Centre Excursionista de Catalunya, l’any 1906, n. 135, pp. 149-156, n. 1237, pp. 182-
186; nº 138, pp. 205-209; i n. 139, pp. 237-244.
13. Article al Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, V, núm. 35 (1909), pp. 246-247.
14. Publicat en la secció “Folklore” del Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (1909), n. 28, pp.
163-168; n. 29, pp. 178-183;  n. 30, pp. 197-199; n. 31, pp. 208-211; n. 32, pp. 220-221; n. 33, pp.227-231;
n. 43, pp. 235-240; n. 35, pp. 244-246; n. 36, pp. 253-256; i n. 37, pp. 262-265.
15. El text està recollit a -SARRET I ARBÓS, Joaquim: Etnologia de Manresa. Manresa, Impremta Sant Josep, 1901,
p. 202; i la melodia d’aquesta cantarella fou recollida i transcrita per Joaquim Pecanins i publicada en el Butlletí del

CECB, n. 72, gener-desembre de 1918, p. 254.
16. Manresa, Estampa Peninsular, 1882.
17. En els diferents documents i publicacions, es troben les dues paraules “Misteriosa” o “Miraculosa” per referir-
se a aquest fet.
18. El manresà Joaquim Lluch i Garriga (*Manresa, 1816; m. Sevilla, 1882) fou arquebisbe de Sevilla i cardenal.
Amb la col·locació del seu retrat es va inaugurar oficialment la Galeria de Manresans Il·lustres de l’Ajuntament de
Manresa, el dia 29 d’agost de 1883.
19. Barcelona, Tipografía Católica, 1925, p. 11.
20. Per ampliar informació veure: -BALLÚS I CASÓLIVA, Glòria: “La música pròpia de les festivitats de Manresa” a
Dovella (95), 2008, pp. 27-32.
21. Barcelona, Tallers Gràfics Ricard Bosch Borràs, 1932, pp. 26-27, 78-81.
22. Joaquim Pecanins i Fàbregas (*1883; +1948), fou director de l’Orfeó Manresa de 1908 a 1921.
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23. Miquel Blanch fou director de l’Orfeó Manresa de 1921 a 1936, que morí assassinat.
24. Antònia Camps i Comas (*1857; m. 1917) era filla de Teresa Comas i Masats i d’Antoni Camps i Fabrés
(*1822; m. 1882), poeta periodista i fabricant manresà. Com a poeta participà en la primera convocatòria dels Jocs
Florals restaurants (1859) obtenint un premi extraordinari “el gessamí d’argent”, i entre altres guardons cal
esmentar que en fou vuit vegades en els Jocs entre 1861 i 1871. Exercí diversos càrrecs públics: diputat provincial,
directiu del Foment del Treball Nacional i fou membre de les societats Amics del País, Amics de la Instrucció, etc.
Un carrer de Manresa porta el seu nom i, a finals del segle XX també el portava un col·legi. Des del dia 1 de setembre
de 1900 el seu retrat està col·locat a la Galeria de Manresans Il·lustres.
25. Rosa Miró Camps (*1893; m. 1967) va ser orfeonista i professora a l’Orfeó Manresà, mentre Joaquim Pecanins
n’era el director. Per ampliar información veure: -BALLÚS CASÓLIVA, Glòria: El Centre Excursionista de la Comarca de

Bages: 1905-2005. Cent anys de vida musical. Manresa, Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 2006.
26. Cròniques del “Orfeó Manresá”, n. 33, abril-maig de 1913, pp. 283-288.
27. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, n. 65, gener 1914-desembre 1915, pp. 116-117.
28. Revista Ilustrada Jorba, n. 199, abril de 1926, pp. 25-40.
29. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, n. 100, maig-juny de 1926, p. 213-246.
30. Antoni Busquets i Punset (*1876; m. 1934) escriptor i mestre.

Tornada o refrany dels Goigs de la Miraculosa Llum

Glòria Ballús i Casòliva
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Retrat a la Galeria de Manresans Il·lustres.

(pintat per Josep Barés)

Oleguer Miró i Borràs (1849-1926): metge i folklorista
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Portada de la ‘Revista Ilustrada Jorba’del mes d’abril de 1926,

dedicada al metge i folglorista manresà Oleguer Miró i Borràs
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LA PRIMERA INSULINA FABRICADA A ESPANYA

FUENTES i SAGAZ, Manuel de

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: És un estudi sobre l’obra del doctor Rossend Carrasco i Formiguera, pioner del
tractament de la diabetis amb insulina, qui juntament amb el farmacèutic Pere González
i Juan, va fabricar la primera insulina a Espanya, el 1922. El doctor Carrasco va crear i
dirigir el primer Sanatori per a Diabètics a Barcelona i va reclamar per Catalunya l’honor
de ser el primer país d’Europa en què s’havia preparat i aplicat la insulina a un ésser
humà. Desgraciadament, la Guerra Civil espanyola el va obligar a exiliar-se, primerament
a Mèxic i posteriorment a Veneçuela.

Paraules clau: Rossend Carrasco i Formiguera, Insulina, Sanatori per a Diabètics, Institut Policlínic Plató, Guerra Civil

Espanyola, exili.

RESUMEN: Es un estudio sobre la obra del doctor Rossend Carrasco Formiguera, pionero
en el tratamiento de la diabetes con insulina, quién juntamente con el farmacéutico
Pere González i Juan, fabricó la primera insulina en España, en 1922. El doctor Carrasco
creó y dirigió el primer Sanatorio para Diabéticos en Barcelona y reclamó para Catalunya
el honor de ser el primer país de Europa en que se había preparado y aplicado la insulina
a un ser humano. Desgraciadamente, la Guerra Civil española le obligó a exiliarse, primero
en Méjico y posteriormente en Venezuela.

Palabras clave: Rossend Carrasco i Formiguera, Insulina, Sanatorio para Diabéticos, Institut Policlínic Plató, Guerra

Civil Española, exilio.

*

El doctor Rossend Carrasco i Formiguera, intern de l’Institut de Fisiologia de Barcelona
sota la direcció del professor August Pi i Sunyer va ser el primer metge europeu que va
fabricar i utilitzar la insulina en el tractament de diabètics i ho va fer el 3 d’octubre de
1922 a un jove de 20 anys que es deia Francesc Pons.
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Manuel de Fuentes i Sagaz

El doctor Carrasco havia nascut a Barcelona el 25 de juliol de 1892. Va acabar el batxillerat
el 1908, i els seus estudis de medicina, a la Facultat de Barcelona, el 20 de maig de
1914. El 1920 va publicar el llibre titulat Introducción al estudio de la Fisiología1 , amb
pròleg del seu mestre Jesús Mª Bellido qui afirmà que Carrasco estava agregat al Laboratori
de Fisiologia de la Facultat de Medicina. Deia que era un home sincer, amant de l’estudi,
que solament desitjava ser útil donant als demés un treball de recopilació i de crítica.

En el prefaci, Carrasco explica que un cop finalitzats els estudis de medicina havia sentir
una inclinació instintiva per la fisiologia. El meravellós espectacle de la vida científica
dels seus mestres, Bellido i Pi Suñer, el portaren a interessar-se per la Fisiologia. Malgrat
haver publicat aquest llibre, el doctor Carrasco es considerava un aprenent de fisiòleg.
Aquesta inclinació pels estudis de fisiologia el va dur a anar pensionat a la Universitat de
Boston. El 8 d’octubre de 1921 es va publicar una nota a la premsa respecte a l’activitat
del rectorat de la Universitat de Barcelona. S’havia rebut una instància del doctor
Carrasco, demanant que se li concedís l’ingrés en el pensionat del Col·legi Becari, ja que
a proposta del doctor Cannon, havia sigut nomenat “Teaching Fellow” del Departament
de Fisiologia d’aquella Facultat.2

Al 1921, Sir Frederick Grant Banting estava interessat, entre altres treballs, en els de
Edward Albert Sharpey-Schafer (1850-1936), qui, al 1913, en una conferència a la
Universitat de Stanford, va suggerir el nom «insuline» per a la substància, encara hipotètica,
dels illots de Langerhans, i que va publicar el 1914.3  El 1921, Banting va llegir una
publicació de Moses Baron en la qual es demostrava que la lligadura del conducte
pancreàtic ocasionava la degeneració de les cèl·lules productores de la tripsina, mentre
que els illots de Langerhans romanien intactes. Banting va aconseguir convèncer al
catedràtic de fisiologia de la Universitat de Toronto, el prof. John J. R. Macleod, perquè,
durant les vacances de Banting, li assignés un ajudant i li permetés utilitzar els seus
laboratoris. Charles Best, estudiant de química va ser l’escollit.

En tan sols nou setmanes, lluitant contra rellotge, Banting i Best van lligar el conducte
pancreàtic de diversos gossos i van obtenir un extracte de pàncrees lliure de tripsina.
Després, van provocar una diabetis experimental en altres gossos i, una vegada
desenvolupada la malaltia, van comprovar que l’administració de l’extracte de pàncrees
dels primers reduïa o anul·lava la glucosúria dels segons. Aquesta comprovació la van realitzar
el 30 de juny de 1921. Havien obtingut insulina útil pel tractament de la diabetis.4 -5

Al novembre de 1921, Banting i Best van preparar un extracte de fetus de vedella en
solució Ringer i van obtenir resultats semblants als obtinguts amb extractes de pàncrees
atrofiats de gos. Aquest nou extracte es podia obtenir fàcilment en quantitats més grans
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i es podia injectar subcutàniament, tenint una acció més lenta i prolongada però no tant
eficaç. Estant les coses així, el professor Macleod va donar la primera notícia al món
científic en una sessió general de la reunió anual de les Societats Americanes de Fisiologia,
Química Biològica i Farmacologia, celebrada a New Haven el desembre de 1921, a la qual
va assistir el doctor Carrasco.6 -7

El primer diabètic humà summament greu, tractat amb insulina, que aleshores es deia
“isletin”, fou Leonard Thompson, de 14 anys, internat a l’Hospital General de Toronto. El
doctor Walter R. Camphell va administrar la injecció el 11 de gener de 1922, amb millora
del malalt. Segons declaracions del propi doctor Rossend Carrasco, a finals de maig de
1922, el professor Collip va visitar el Departament de Fisiologia de la «Harvard Medical
School», on es trobava treballant sota la direcció del Professor Cannon. Aquesta
circumstància li va donar l’oportunitat de rebre informació directa des de gener d’aquell
any de l’èxit del tractament insulínic de la diabetis humana. Immediatament va establir
relació amb el professor Macleod, a qui coneixia personalment, i li va demanar que li
facilités els detalls del mètode de preparació de la insulina. El professor li va respondre
que li donaria un cop estiguessin vigents les mides legals de protecció que s’estaven
tramitant.8

A principis de setembre de 1922, el doctor Carrasco, ja de tornada a Barcelona, abans de
rebre notícies del professor Macleod, va pensar en la possibilitat d’obtenir un extracte
pancreàtic actiu com antidiabètic, amb el mètode utilitzat per Dalmau9  per obtenir
secretina en pols. En col·laboració amb Pere González i Juan, farmacèutic del Laboratori
Municipal de Barcelona, van preparar alguns extractes amb els què van poder observar
descensos significatius de la glucèmia en gossos normals en dejuni.10  Fruit d’aquestes
investigacions Carrasco va obtenir la primera insulina al nostre país a l’Institut de Fisiologia
de Barcelona.11

Pocs dies després d’haver obtingut aquests bons resultats, Carrasco va rebre del professor
Macleod la tècnica de preparació de la insulina empleada a Toronto el maig de 1922. Per
aquest motiu van suspendre l’obtenció d’insulina amb el mètode de l’acetona i en els
últims dies de setembre van obtenir una partida de pàncreas boví amb activitat aproximada
de tres «unitats clíniques» d’insulina, mesurada en conills. Amb aquest extracte, el dia 4
d’octubre de 1922 el doctor Carrasco va administrar la primera injecció d’insulina ,
seguint la tècnica de Collip, a un diabètic humà: Francesc Pons, de 20 anys, qui estava en
estat d’extrema gravetat.12  Era la primera vegada que es feia en el continent europeu.
Amb aquest mateix extracte i amb altres similars, va continuar tractant aquest primer cas
i després alguns que havien debutat en coma diabètic, i casos quirúrgics, amb excel·lents
resultats. Pocs mesos després van morir Francesc Pons i un altre pacient, tots dos per

La primera insulina fabricada a Espanya
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coma diabètic consecutiu a malalties intercurrents en moments en què, com els hi havia
passat als pioners de Toronto, s’havien esgotats les provisions d’insulina.

El doctor Carrasco i Pere González no van publicar oportunament aquests primers resultats
obtinguts amb aquesta preparació d’insulina. Ho van fer en una carta personal a l’editor
del «British Medical Journal» escrita amb una altra finalitat.13  Carrasco sostenia aquesta
prioritat per el fet de que en «The Story of Insulin»,14  Wrenshall i col·laboradors, de la
Universitat de Toronto, mencionaven com els primers països que van realitzar aquestes
preparacions i utilització en el continent europeu a Dinamarca, França i Alemanya, a
principis de 1923; labor realitzada uns mesos després que ho va fer el doctor Carrasco.

Aquesta circumstància, segons el doctor Carrasco, li va permetre demanar per l’escola
barcelonina de Pi Sunyer l’honor de haver sigut Barcelona el primer lloc d’Europa
continental on es va preparar i es va utilitzar terapèuticament la insulina. En un treball
posterior d’en Carrasco publicat el 1924, en un peu de pàgina, textualment diu: “Me

satisface en gran manera poder revindicar para Cataluña la honra de ser el primer país

de Europa en que se ha preparado y ha sido aplicada la Insulina”.15  La solvència científica
del doctor Rossend Carrasco va fer que Banting i Best deleguessin a l’Institut de Fisiologia
de Barcelona el control de totes les insulines que es venien a España.

El doctor Carrasco va tenir una destacada activitat docent. El mateix any de 1922, a
l’Institut de Fisiologia, va donar un curset sobre els estudis del metabolisme a Estats
Units, aportant la seva experiència personal.16  També va contribuir a la difusió dels seus
coneixements sobre la diabetis i sobre la insulina mitjançant les seves publicacions,17 -18 -

19 -20 -21 -22  i especialment el seu llibre Insulina. Estudio Fisiológico y Clínico.23

Pere González va crear el «Laboratorio González y Suárez» amb l’ajuda financera d’un
soci capitalista, i va millorar considerablement la preparació d’insulina, fins que, a finals
de 1923, va començar a arribar a Barcelona insulina fabricada a Anglaterra a gran escala,
amb la què la preparació de González no va poder competir. El «Instituto Bioquímico

Hermes» dirigit por el Dr. M. Busquets, va produir insulina que tampoc va poder competir
amb la qualitat de la insulina importada d’Anglaterra, E.U.A. i Dinamarca.

Carrasco el 1924 va crear i dirigir el «Sanatori per a Diabètics», situat al carrer Negrevernis
de la Bonanova, a Sarrià, primer centre sanatori que hi ha hagut al nostre país pel
tractament de la diabetis. L’objecte era començar els períodes de tractament actiu dels
diabètics realitzant l’estudi previ indispensable del metabolisme del malalt, del règim
alimentari i de la dosi d’insulina més convenient. La duració del tractament al Sanatori
era entre dos a sis setmanes Durant l’ingrés es feien glucosúries de cada micció i així
s’orientava el tractament isulínic. En aquest Sanatori també van treballar la doctora

Manuel de Fuentes i Sagaz
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María Cardona i Faura, i el que posteriorment seria el seu marit, el doctor Pere Camps i
Juncosa. Paral·lelament el doctor Carrasco, va obrir consulta privada a Provença, 326.24

Carrasco seguia les normes de Maclean per determinar la indicació i dosificació de la
insulina. Primer s’havia de fixar el règim alimentari apropiat. Si els símptomes eren molt
greus, s’havia de sotmetre al pacient a un règim rigorós, el número 2 de Maclean, i si el
pacient no estava sota vigilància rigorosa es considerava més segur començar amb el
règim número 1. Es mantenia al malalt uns dies així, sense insulina, i es tenia que
esbrinar quina quantitat aproximada de sucre eliminava el malalt per dia. Amb aquesta
observació, Carrasco es formava una idea aproximada de la quantitat d’insulina diària
necessària, atès que una unitat d’insulina augmentaria la tolerància en dos grams de
sucre. Calia estar atent ja que aquesta proporció variava molt entre els malalts i en
moments diferents del propi individu.

El 1925, gràcies a l’associació de cinc destacats metges catalans. Joan Puig-Sureda i
Sais, Francesc Gallart i Monés, Jacint Reventós i Bordoy, Joan Codina i Altés i Emili
Roviralta i Astoul, va néixer l’Institut Policlínic Sant Gervasi posteriorment denominat
Institut Policlínic Plató, primera institució basada en el concepte de medicina d’equip,
seguint així la filosofia que començava a implantar-se a les clíniques privades més
prestigioses del món. La nova clínica s’organitzà seguint l’exemple de la famosa Clínica
Mayo de Rochester, (Minnesota, EE.UU), corregint les deficiències que els cinc fundadors
de Plató van considerar convenients.25

La incorporació a la Clínica Plató del doctor Rossend Carrasco i Formiguera, va ser el 15
de novembre de 1927 i va significar, no solament l’entrada d’un gran especialista, sinó
també l’ingrés dels seus malalts en una clínica molt més gran que el seu Sanatori, on
Carrasco va poder comptar amb l’ajut dels integrants del Cos Facultatiu de Plató. Va ser
una entesa beneficiosa per les dues bandes.26

L’any 1931, l’Institut Policlínic Plató va donar un curs d’ampliació d’estudis. Es tractava
d’un curset sobre diabetis organitzat per el doctor Carrasco i Formiguera. En l’anunci del
curset publicat a Annals de Medicina27  hi consten els noms dels metges de l’Institut
Policlínic que hi van intervenir. Van ser M. Bellver, cap del Laboratori, Pere Camps, metge
del Departament de Diabetis i Metabolisme, Maria Cardona, metge del mateix
departament, Antoni Carreras, cap del Servei Municipal i del Departament de l’Institut
Policlínic de Dermatologia i Sífilis, Puig-Sureda, director del Departament de Cirurgia, i
Emili Roviralta, director del Departament de Cirurgia Infantil i Ortopèdia.

A més d’integrants del Cos Facultatiu de Plató, hi van participar Jesús Mª Bellido, catedràtic
de terapèutica, J. A. Collazo, catedràtic de bioquimica a Montevideo (Uruguay), A. Folch
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i Pi, cap  del Servei Dietètic de la Facultat de Medicina de Barcelona, J. Gómez Márquez,
Oftalmòleg de Creu Roja. L. Llabrés, metge de banys a València i August Pi i Suñer,
Catedràtic de fisiologia.28   La part teòrica tenia una durada aproximada de mitja hora i
era seguida de treballs pràctics. No cal dir que aquest curset va despertar un gran interès
entre els endocrinòlegs i va ajudar a la conscienciació de la importància de la malaltia i
del seu tractament.

Com reconeixement indiscutible de la vàlua del doctor Carrasco en el terreny de la
diabetologia, en estructurar-se la Universitat Autònoma el 1933, fou nomenat titular de
la càtedra de Malalties de la Nutrició, amb el nivell acadèmic de professor agregat. La
significació política familiar, la Guerra Civil Espanyola i l‘afusellament del seu germà
Manuel, dirigent d’Unió Democràtica de Catalunya, el va obligar a exiliar-se a Mèxic el
juny de 1939, sent professor de la Universitat de Puebla i de la Universitat Nacional
Autònoma. Posteriorment, a Veneçuela, va ser cap de les càtedres de fisiologia a Mérida
i a Maracay, i, de 1963-72, catedràtic de fisiologia de la Universitat Central de Veneçuela.
El 1970 va tornar del seu exili i al 1990 va morir a Barcelona. Es pot afirmar que el doctor
Rossend Carrasco i Formiguera, va ser pioner en l’aplicació de la insulina i que la seva
obra reflexa una gran connexió entre la clínica i l’hospital.
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Rossend Carrasco i Formiguera, absent en l’estudi.
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RESUM: Es fa un cop d’ull als editorials que publicava la “Revista Médica de Barcelona”
(1924-1936).
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RESUMEN: Se hace una ojeada a las editoriales que publicaba la “Revista Médica de
Barcelona” (1924-1936)

Palabras clave: Revista Médica de Barcelona. Editoriales. Prensa médica.

*

INTRODUCCIÓ

El primer número de la “Revista Médica de Barcelona” aparegué pel cap d’any de 1924
i l’últim, el 30 de juny de 1936. De caràcter mensual, es van publicar en total 150 núme-
ros. Havia estat projectada a la primavera-estiu de 1923. El 13 de setembre del mateix
any s’implantava la dictadura de Primo de Rivera, i al cap d’uns mesos sortia la revista.
Els promotors d’aquesta revista foren: Adolf Azoy Castañé, Francesc Carreras Verdaguer,
Màrius Cortés Lladó, Joan Cuatrecasas Arumí, Pere Domingo Sanjuan, Joaquim Escayola
Canals, Ferran Faixat Pla, Ignasi Figueras Bassols, Rafael Julià Rosés, Pere Martínez
García, Emili Mira López, Ferran Palomar Collado, Antoni Peyrí Rocamora, Tomàs Àngel
Pinós Marsell, Josep Puche Álvarez, Bel·larmí Rodríguez Arias, Carles Soler Dopff, Alfons
Torra Hubertí i Jacint Vilardell Permanyer.

Ben aviat la revista es va significar com un revulsiu en el camp de la crítica de la investigació,
de l’ensenyament i de la praxis assistencial mèdica. La seva influència es palesà en
l’aparició d’altres revistes com serien “Ars Medica”, “Revista de Cirugía de Barcelona” i
“La Medicina Catalana”. En cada número es publicava un editorial, cinc treballs originals,
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crítica bibliogràfica, necrologies i notícies de l’activitat mèdica a Barcelona i de
congressos.

Cada editorial era escrit per un ponent i abans de ser publicat es feia una sessió entre
tots els promotors i un cop discutits o modificats els seus punts bàsics era admés i
d’aquesta manera reflectia una opinió col·lectiva. L’únic editorial signat per Pere
Martínez Garcia, Emili Mira i Bel·larmí Rodriguez Arias correspon al novembre de 1924.
Van dedicar els editorials a temes ben diversos, però sempre relacionats amb la medi-
cina, i van tenir una projecció innegable i una gran ascendència en la política
medicosanitària. En aquest treball en fem una breu recensió dels que hem considerat
més interessants.

ANÀLISI DELS EDITORIALS (1924-1936)

Tot seguit fem la transcripció pràcticament literal de les idees exposades pel consell  de
redacció de la “Revista Médica de Barcelona” en diversos camps relacionats amb la sanitat.

Acadèmies: Tot i que som individualistes, a Barcelona hi tenim un nombre d’Acadèmies,
Societats, Instituts, ..., com no hi ha en cap altra ciutat del món. Molts són els que
aspiren a ser presidents, secretaris, o algun altre càrrec per lluir-se. I en vulgars societats
defensen a bombo i platerets intervencions desaprensives. No es vol la fusió de
corporacions i cada vegada hi han més societats. Encara subsisteix el prurit de
l’exhibicionisme pseudo-científic de propaganda il·lícita. Per això les corporacions
mèdiques barcelonines són motiu de preocupació. (1928, maig).

Han augmentat a Barcelona el nombre d’acadèmies, però no sempre ha estat en benefici
de la ciència. Sentim simpatia per les acadèmies, que són un sedàs de les idees pròpies
i alienes, on el sector més intel·ligent i actiu de la família mèdica alimenten el progrés.
Però algunes tenen horror a l’individu heterodox ja que són capelles on només hi caben
les doctrines dels seus afiliats. Actuen amb improvisació i amb pruïja exhibicionista. La
popularitat dels xarlatans no ha d’enverinar el nostre ambient. És precís una selecció
dels comunicants i dels temes. (1925, novembre).

Alcohol: L’alcohòlic no es reconeix i considera el diagnòstic com una ofensa personal.
És més difícil dir quan es comença a ser alcohòlic que diagnosticar una tuberculosi
incipient. També és difícil comptabilitzar les morts per alcohol ja que en les estadístiques
van registrades en altres malalties. L’alcoholisme és un perill social. Perillós per l’individu
que sucumbeix a les lesions i perillós per la societat. Cal lluitar contra l’abúlia del malalt
que prefereix gaudir de la malaltia destructora a sofrir la salut amb la privació del seu
estímul preferit. (1925, maig).
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Alumnes: Hi ha qui argumenta la plètora professional per demanar una limitació
d’alumnes a la facultat de medicina. L’ensenyament de la medicina a la nostra facultat
ofereix una proporció de metges capacitats no superior al 25 o 30% del total de llicenciats.
L’eficàcia docent és desconsoladora. Per aquesta raó caldria limitar el nombre
d’estudiants a aquesta xifra. Es dóna el cas de llicenciats que no han explorat mai ni un
malalt, ni han realitzat la més innocent de les intervencions de cirurgia menor. Per tot
això cal una limitació de matrícula a la capacitat docent. (1927, abril).

Cal fer una selecció dels alumnes. El metge ideal ha de ser savi, intel·ligent, bondadós i
enèrgic. Per avaluar la cultura es farà un examen escrit. El factor intel·lectual serà valorat
amb un examen psico-experimental, per tal d’eliminar als dèbils mentals. El factor moral
s’obtindrà amb una informació social oficiosa que assumiria la Facultat de Medicina. El
claustre en reunions freqüents podria esbrinar la laboriositat i afabilitat de l’alumne, si
no fos que els claustres acostumen a ser un planter d’odis i baixes passions. Si ingressen
bons alumnes a la facultat ells mateixos bandejaran als mals professors. (1928, juliol).

Analgèsia del part: Poden haver-hi discussions sobre la tècnica, però no hi ha lloc per les
objeccions de caràcter ètic o religiós. Per ser mare perfecta no cal patir esgarrifosos
dolors. Diguem no al fatalisme. El dolor equival a la contracció uterina, i els homes no
s’han preocupat massa per aquest tema. Practicar fòrceps, versions i raspats sense
anestèsia és cruel. (1924, agost).

Assegurança social: Ens trobem en l’era de les assegurances socials, i per tant hem
d’anar a la ràpida implantació de totes. Però això no ha de significar de cap manera que
per voler anar de pressa no s’hagin d’estudiar tots els extrems. (1931, octubre).

...conservar la medicina practicada fins avui, orientada cap a la medicina preventiva i
reduir al màxim els intermediaris amb la finalitat d’evitar l’encariment i l’entrebancament
de l’assistència, que perjudica al malalt i desprestigia el facultatiu. (1933, març).

En part l’assegurança social de malaltia ja és un fet a casa nostra. És una qüestió
d’ordre econòmic i polític. Ara només ens queda estudiar les seves variants i que no
lesionin certs interessos.

L’organització i aplicació de l’assegurança ha estat encomanada a la Caixa.

Però l’estament mèdic reclama una intervenció en la direcció de les assegurances
mèdiques. No volem la defensa dels interessos de classe, sinó fer compatible el lliure
exercici de la professió amb les noves estructures sanitàries. Entre altres aspectes s’ha
de respectar l’elecció del metge per l’assegurat. (1933, abril).
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Considerem les malalties com un mal que afecta no solament a l’individu que les pateix,
sinó al conjunt social del què forma part. (1934, agost).

Beneficència: Sigui per impuls filantròpic o per un darrer acte de contrició, alguns deixen
tota o part de la seva fortuna a institucions benèfiques. I a vegades aquestes quantitats
rebudes es destinen a motius estètics i ornamentals. En aquests casos totes les
corporacions mèdiques són moralment obligades a intervenir a favor dels malalts po-
bres. (1926, desembre).

Bibliografia: Als països ultranacionalistes i militaristes com són França, Gran Bretanya i
Alemanya, només esmenten els seus autors en la bibliografia. Cal ser eclèctic en la
medicina mundial. A nosaltres el nacionalisme bibliogràfic no ens afecta i això serà un
incentiu per la nostra redempció en el camp de la investigació pura i aplicada. (1927,
gener).

Bibliografia mèdica espanyola: La literatura mèdica espanyola és molt limitada a
l’estranger. I tampoc és coneguda i valorada entre nosaltres. Ni ens coneixen ni fem el
possible per a ser coneguts. En algunes de les nostres revistes no hi manquen a la
primera pàgina noms de positiu prestigi, però ni tan sols en són col·laboradors. Hi ha
revistes que han donat subscripcions de franc a les principals biblioteques mèdiques de
tot el món. Però algunes no les col·leccionaven ja que no havien estar sol·licitades.
Alguna cosa caldrà fer per acabar amb aquesta situació. (1928, gener).

Biblioteques mèdiques: No disposen d’una dotació suficient. I molts metges tampoc
han pogut seguir amb les subscripcions per la pujada continuada del preu de llibres i
revistes, especialment d’Alemanya i de Gran Bretanya. Però sense una biblioteca mèdica
es limitarà el treball útil d’un investigador. Caldria portar a Barcelona col·leccions com-
pletes de revistes importants. Tots hem d’ajudar materialment i moralment en la seva
creació i sosteniment regular. Ens hi va el nostre nivell cultural mèdic i la nostra productivitat
científica. (1931, agost).

Càncer: Es fan ressò d’un article publicat per Duran Reynals a la revista “Ciència”, on
l’autor diu que als Instituts contra el Càncer hi hagi gent ben pagada, i necessariament
ben pagada, per a que puguin fer una investigació conscient, sense que la seva atenció
sigui desviada per altres ocupacions materials. El concurs d’investigadors capacitats
junt amb els oncòlegs dedicats al tractament és una idea que cal imposar. (1929, gener).

Es demana a Barcelona un hospital de cancerosos, però hauria de ser un centre
d’investigació, amb selecte personal científic ben retribuït, i una instal·lació material
costosa. Si no és així un hospital per a cancerosos serà un establiment inútil on queda-

Josep M. Calbet i Camarasa



145Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 141-156, ISSN: 0213-0718

ran asilats els malalts. Cal consolidar i millorar els serveis que ja existeixen en els nostres
hospitals. La propaganda contra el càncer no ha de ser divulgativa entre el gran públic,
sinó entre els metges que així podrien fer diagnòstics precoços. (1925, abril).

Càtedres: Estem contra el sistema de les oposicions per a elegir el professor universitari.
És un pèssim sistema ja que el candidat ja és una figura de prestigi, i fer-li un examen
davant d’un tribunal és grotesc.

Aquest sistema és bo pel jove agosarat i aventurer. Les oposicions són admissibles en
càrrecs de col·laboració docent, entre els recent llicenciats, que encara no poden apor-
tar una història científica.

En canvi és bo persistir en la investigació i el treball continuat a l’espera de ser cridat
quan la Universitat necessiti una càtedra. Les oposicions a càtedra no serveixen per
descobrir la figura excepcional, ja que només és un sistema discret d’eliminar els ineptes.
En aquestes oposicions hi ha una preparació memoriosa, teòrica, de lectura de llibres i
revistes a casa, amb interrupció del treball diari durant mesos.

En moltes Universitats de l’estranger és el claustre el qui elegeix el nou catedràtic.

Tampoc som partidaris del catedràtic vitalici. El sosteniment en la càtedra cal guanyar-lo
dia a dia amb la màxima activitat i competència. (1933, gener).

Cirurgia: L’ensenyament de la cirurgia s’hauria de fer en un internat obligatori, assistint
a les operacions. Fer pràctiques en l’animal viu i que els mestres fossin ajudants dels
seus deixebles. (1926, març).

El cirurgià, més que el metge, actua d’una manera decisiva, havent de prendre ràpides
determinacions, i les conseqüències dels seus possibles errors són difícilment corregi-
bles.

En acabar la llicenciatura té un títol, però no és més cirurgià que un farmacèutic. Aleshores
s’instaura una lluita entre la seva consciència i les seves necessitats. I moltes vegades
queda vençuda la primera. I si cerca l’ajuda d’un cirurgià expert es desprestigia. Per tant
és precís que abans d’actuar faci una assistència activa durant un cert període en un
servei de cirurgia. Aleshores quedaria autoritzat temporalment (per exemple uns cinc
anys) per l’exercici. Al cap d’aquests cinc anys informes dels col·legiats i de les
corporacions, junt amb indagacions complementàries, el Col·legi li podria prorrogar
l’autorització per a exercir. (1928, desembre).
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Conferències d’importació: No sabem si són profitoses les conferències dels metges
estrangers que ofereixen el seu talent i laboriositat. El públic és heterogeni: Estudiants,
professionals, diletants, i els que venen acostumen a tenir una pèssima impressió de la
nostra cultura. I baixen el nivell de la conferència. Seria més útil que fessin una llarga
estada en els nostres laboratoris, i que els científics de casa anessin a Europa a explicar
el què fem aquí, ja que ignoren tot el que fem. (1927, març).

Congressos mèdics: Alguns es fan amb finalitat política i altres per un desig personal. Es
busca l’èxit immediat i la ressonància futura. Moltes comunicacions tenen poca qualitat,
i hi ha un excés de diversions i de turisme. (1925, setembre).

Curanderos: Hi ha dos classes de curanderos:

a/ Els que diuen que actuen per altruisme.
b/ Els que amb menys cinisme van a fer negoci.
Cal que els Col·legis de Metges reprimeixin, d’acord amb la legislació actual, tota classe
de curanderos. (1928, agost).

Dèficit mental: S’han d’organitzar escoles d’anormals, retardats i deficients pròpiament
dits. Propugnem l’assistència social de deficients i exdelinqüents, la implantació de
serveis penitenciaris científics i d’orientació professional, per a fer-los útils a la societat.
(1924, juliol).

Enginyeria sanitària: L’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona ha organitzat un
curset d’enginyeria sanitària. Es tracta d’una escola que avala i reconeix la importància
de l’especialització sanitària i es disposa donar la preparació suficient als seus propis
tècnics. Pot ser un antecedent del que podria ser l’Escola Catalana de Sanitat, que ha
de néixer com un brot vigorós. La càtedra Sanitat i Higiene industrial, de creació recent,
pot mostrar-se orgullosa de com ha estat atesa l’ampliació d’aquest ensenyament
monogràfic. (1934, juny)

Ensenyament mèdic: Segons l’Institut d’Orientació Professional hi ha set estudiants
dèbils mentals que estan cursant medicina a Barcelona. Quin esperit d’observació i
capacitat de síntesi poden tenir? Hem de reorganitzar l’ensenyament mèdic fent una
selecció d’estudiants i un nou pla d’ensenyament. Si això ja es fa en l’Escola d’Enginyers
perquè no s’ha de fer en la nostra facultat?. I per quina raó es dedica més temps a
l’ensenyament de l’anatomia que a la fisiologia? (1924, febrer).

L’autonomia universitària potser hauria estat l’eina més eficaç per a transformar les
Facultats. Els alumnes han de tenir una bona preparació en ciències i conèixer llengües:

francès, alemany, anglès,... Cal menys llatí i més ciències. Simpatitzem a
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Gran Bretanya l’ensenyament clínic no comença abans d’haver completat els cursos de
ciències fonamentals. Per a exercir la medicina general no es pot exigir un curs complet
de ginecologia, oftalmologia, dermatologia, ... i en canvi desconeixen la bacteriologia.
(1925, agost).

L’ensenyament mèdic no és possible fora de l’hospital, i allí la investigació mèdica té el
seu ambient més favorable. Allí els metges han de ser-hi tot el dia o tot el matí. Manquen
professors a full-time i ben retribuïts, i mecenes per la ciència que no exclou la
beneficència. (1926, juny).

La reforma del segon ensenyament és un dels problemes que més hauria de preocupar
al professorat de la Facultat de Medicina. La preparació fonamental de l’alumne és molt
important. (1927, novembre).

Cal estimular la disciplina interna i l’interès per aprendre, i evitar la disciplina externa i el
temor al càstig. (1924, juliol).

Escoles: Són albergs de personalismes, odis i passions, i l’origen de moltes aberracions.
Ser d’una d’aquestes escoles significa acceptar a la bestreta, com a dogma de fe, una
sèrie de principis bàsics que per regla general no tenen cap altre mèrit de ser oposats a
una altra escola. Podríem preguntar-nos dels que van darrera d’alguna nova adquisició,
quants treballen vertaderament per ella i quants ho fan per obtenir popularitat científi-
ca. (1925, octubre).

Farmacologia: Es manifesten partidaris de:

1.- Crear un centre que controli tots els productes farmacològics que es
venen al mercat.

2.- Rebutjar qualsevol producte de fórmula secreta.

3.- Publicar quins són els productes admesos i els rebutjats.

4.- Seleccionar les persones que hauran de fer aquest control. (1924,
novembre).

Fitxers mèdics: La pràctica de la medicina reclama la confecció de fitxes individuals o
història clínica.

Però en el cas dels metges particulars sorgeix el problema quan ells es moren. Voldríem
que en lloc de ser destruïts anessin a una concentració sistemàtica.

més ciències. Simpatitzem amb la Gran A la
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Quan un pacient porta la seva història clínica a un nou metge, facilita la tasca d’aquest.
Per això caldria tenir accés a l’arxiu mèdic particular pòstum. Arxius que podrien ser
purgats de generacions caducades. (1932, setembre).

Guerra bacteriològica: Diem amb pena profunda que potser un país podria fer ús dels
elements bacterians com arma destructiva. Ens horroritza pensar que les hores de treball
i les il·lusions dels nostres homes de ciència per a salvar una vida més, hagin de servir un
dia per a dallar voluntàriament milers d’elles en el moment del seu major esplendor. Això
no es pot concebre. Seria el major insult, seria l’antimonument més sarcàstic que la
humanitat podria aixecar als homes que més tendresa havien posat per a defensar-la de
les escomeses dels seus enemics naturals. (1935, febrer).

Hemo transfusió: Volem per la transfusió sanguínia el futur que es mereix. Les seves
indicacions són nombroses i provades. Però només es fa en els grans centres hospitalaris.
El metge pràctic te por dels seus accidents. Cal seleccionar donadors professionals,
amb bona salut, i una edat entre 20 i 35 anys. El títol de donador professional l’haurien
de donar a les Facultats de Medicina. I ser reconeguts i renovats amb relativa freqüència.
(1927, febrer).

Higiene industrial: En les Escoles on s’aprenen professions han de considerar la Higiene
com a doctrina que està al servei de salvaguardar la mà d’obra, per augmentar el
rendiment i per fer inicialment viable una explotació industrial.

La Higiene és una ciència complexa en la que hi han de col·laborar altres branques. Els
higienistes i sanitaris treballen junt amb enginyers, químics, arquitectes, ... El tècnic i
l’obrer s’han de convertir en propagandistes de la Higiene ja que en serà beneficiada la
economia industrial. (1931, novembre).

Hospitals: L’hospital és ambivalent: benèfic i científic, perquè el desvalgut que mor
abandonat és també un llibre clínic que queda sense obrir. A Barcelona hi ha 2.000 llits
quan n’hi hauria d’haver 8.000. Hi ha hospitals en condicions higièniques pèssimes amb
malalts amuntegats en sales amb poca llum. I a Barcelona això és més lamentable quan
es destinen sumes en ornat exterior d’un luxós hospital, la construcció del qual començada
fa anys, obeeix a una inexplicable inversió del sentit mèdic, que atén preferentment
l’estètica exterior que a un dels primordials deures socials. A més a més cal un cos
d’infermeria amb preparació tècnica elemental. No volem uns hospitals benèfics i uns
altres científics. (Referència a l’Hospital de Sant Pau) (1925, juny).

Hospital Clínic: Construït per l’estat va ser iniciat el 1888 i fou inaugurat el 1906. S’havia
previst per a 300 malalts, amb una consignació insuficient. També es va idear una Junta
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autònoma que tenia per objecte rebre donatius i poder atendre a més malalts. El 1925
s’hi va establir la calefacció central. L’hospital no pot seguir solament amb les aportacions
de la caritat privada.

Ara l’estat contribueix amb 360.000 pessetes per sostenir un hospital de 800 llits, que
funciona tot l’any. I a Madrid inverteix 700.000 a l’hospital San Carlos, que només funciona
durant l’any escolar. Al nostre hospital també hi contribueix la Generalitat, l’ajuntament de
Barcelona i altres ajuntaments amb caràcter voluntari. És precís que l’estat i la Generalitat
posin per sempre unes bases econòmiques suficients. (1935, març).

Literatura mèdica: S’han de fer manuals pràctics de les diferents especialitats, que les
Societats que les representen podrien encarregar a un petit grup dels socis més destacats.
Les publicacions estrictament originals no disposen de cap organisme que les
subvencionin. I algunes cases comercials les han utilitzat per a fer propaganda dels seus
productes. I tots necessitem una campanya de divulgació que hauria de fer una Entitat
creada amb el suport de totes les Societats de Medicina. (1930, març).

Al costat de l’obra científica que no troba editor hi ha les que sota una aparença seriosa
es publiquen amb tècniques més o menys censurables. També hi ha autors de mèrit
indiscutible que es presten a escriure per a la propaganda d’una casa de productes.
(1930, abril).

Malalties venèries: La prostitució no ha d’estar inscrita ni registrada, però sense l’acció
tutelar mèdica la prostitució s’abandona i no és tracta. Un metge especialista ha de
signar sobre el seu estat sanitari. Tots els sifilítics han de ser tractats creant sifilocomis
gratuïts. Cal diner i personal especialitzat, malgrat les subvencions teòriques de
l’ajuntament, diputació i estat. (1924, maig).

Mare soltera: La protecció de la soltera prenyada evita l’avortament provocat. I això
significa vides perdudes i possibles conseqüències patològiques a la mare, sense entrar
en l’aspecte moral. La soltera mare no pot ser mirada amb desdeny. Queda entre
l’infanticidi i el menyspreu social, entre amagar la deshonra i macar-se amb l’avortament.
En moltes ocasions la mare soltera abandonada acaba en la prostitució. Ella necessita
recolzament material i moral. Els Asils Maternals poden fer, en aquest sentit, una gran
obra mèdica i social. (1929, febrer).

Maternitat: Cal una assegurança social de maternitat, amb assistència en l’embaràs,
en el part i repòs posterior. I un subsidi que compensi el jornal que deixa de cobrar. I
atendre solteres i casades. Així s’evitaria l’avortament provocat de les solteres que avui
tan practicat està. (1926, novembre).
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Medicaments: El 16 de juliol de 1927 sota la direcció del Dr. Murillo Director general de
Sanitat s’anunciava que l’Institut Tècnic que també dirigeix comprovaria les vacunes i els
medicaments. Això ha de garantir el dret que tenen els malalts de que els medicaments
estan en plena possessió de les seves virtuts. Es farà un control químic i es comprovaran
les seves accions farmacològiques. Però hi ha molts específics que no tenen composició
química coneguda ni acció terapèutica contestable. L’Institut s’hauria d’inhibir davant
d’aquests productes, renunciant a cobrar en aquest peritatge, i denunciar als que siguin
perillosos per la salut. (1927, octubre).

Medicina i lògica: S’ha elogiat l’ull clínic dels grans metges com si depengués d’innates
i obscures aptituds, tan poc objectivables com les de l’artista. Per això s’ha dit que la
Medicina és un art i una religió. Manca saber pensar. La lògica, el mètode i l’honradesa
fugen del metge desil·lusionat. De cent treballs publicats en les nostres principals revis-
tes mediques només vint-i-dos contenen conclusions i d’aquestes només sis les
fonamenten. Els nostres treballs són defectuosos i tenen una absoluta manca
d’originalitat. (1925, octubre).

Mestres: Tenim mestres que no volen ensenyar, ni deixar investigar seriosament, per
l’exclusiu temor d’una futura competència professional. Però també hi ha col·laboradors
i deixebles que obstaculitzen passivament el treball d’un mestre per por a una explotació
científica. Això ens porta a l’individualisme. (1927, gener).

Metge particular: Cal que els metges facin la història clínica dels seus malalts. Abans de
donar l’alta mèdica el metge hauria de lliurar a l’interessat o a la família les dades
fonamentals de la malaltia, que podria servir per si va a un altre metge en una nova
ocasió. Els informes confidencials només es poden donar al parent més proper. (1928,
juny).

Metges estrangers: La lluita antisemítica desenvolupada a Alemanya ha fet que molts
metges estrangers vulguin exercir entre nosaltres. L’idioma i el títol sense validesa són
obstacles. Però si hi ha el cas d’un professor de prestigi que vulgui una càtedra, o dirigir
una clínica, i que fa menyspreu dels nostres serveis i organització, no ho podem acceptar.
Tots s’han d’adaptar a la nostra legislació.

Una cordial acollida als que vulguin oferir-nos els seus valuosos coneixements, i la nostra
repulsa pels presumits savis importats. (1933, agost).

Mútues: El moviment mutualista creix, principalment a les ciutats i disminueixen els
clients “lliures” que puguin elegir metge. I la competència en aquest camp fa disminuir
les quotes de les iguales. Estem contra les iguales de les persones riques. Hi ha famílies
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que pertanyen a dues o tres mútues i fan consultes en sèrie de la mateixa especialitat i
queden totalment desorientades. El metge de la mútua disposa d’una menor quantitat
de temps disponible i un menor interès professional. Amb l’avenç de l’onada mutualista
s’impedirà al metge lliure guanyar-se el pa i haurà acabat la nostra professió com una
activitat digna de ser valorada en el terreny social. Però acceptem l’assistència benèfica
oficial i gratuïta. (1927, desembre).

Obrers: Imposar l’examen psicofisiològic sistemàtic dels obrers. Així no hi hauria tantes
malalties professionals ni accidents de treball, i el rendiment d’un taller o fàbrica seria
més gran. (1924, juliol).

Obstetrícia: S’ha aconseguit que la cirurgia sigui practicada i exercida en clíniques, però
l’obstetrícia és exclusivament domiciliària. El part amb freqüència necessita una
terapèutica activa. Pocs tocòlegs aconsellen l’hospitalització quan preveuen una possible
intervenció, que hauran de fer en un medi inadequat i sense narcosi. Hem d’exigir
l’hospitalització en la majoria dels casos obstètrics. (1929, juny).

Organització sanitària: Demanen un ministeri de Sanitat. Però abans és precís un pla
d’ordenació oficial:

1.- Personal tècnic més nombrós i menys burocràtic. I menys complex en
categories i destins. Procurar l’especialització.
2.- Fer una estadística sanitària curosa (població, matrimonis, natalitat,
morbiditat, mortalitat). Lluitar contra malalties evitables: pel·lagra, lepra,
goll...
3.- Estimular la higiene personal i col·lectiva. Protecció social escolar i en
el treball.
4.- Lluitar contra les plagues socials. Tuberculosi, venèries, alcoholisme.
(1924, abril).

Premsa mèdica: Cal fomentar i defensar els interessos científics i materials de la premsa
mèdica. Elevar el seu prestigi impulsant la publicació de treballs originals. Difondre la
seva producció, i evitar les nombroses publicacions paràsites de l’anunci comercial gens
discret. (1927, juny).

Professió: S’està transformant l’actuació professional del metge. S’esvaeix el paper
personal i subjectiu del metge en front a l’avanç dels dominis tècnics cada cop més
perfectes. El metge antic, greu i solemne, ha donat pas a un professional que manipula
complicats instruments. Ara és un simple mecànic del cos humà.
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En general el metge desconeix la transcendència del seu paper social, i aquest
desconeixement disminueix la sensació de responsabilitat i l’eficàcia de la seva influència.
(1928, març).

Es possible que hi hagi plètora professional. Cal lluitar contra l’ intrusisme i els curande-
ros. També contra els salaris que donen als metges algunes mútues mèdiques. I contra
el professor que només dedica una hora a l’ensenyament. (1927, maig).

Qualsevol metge és al mateix temps un pedagog des del moment que és, i ha de ser, un
sanitari, és a dir un soldat de la medicina social, que aspira a curar la societat dels mals
que l’afligeixen. (1932, juny).

Fer quedar bé el company sigui com sigui, pot condicionar a actuar contra la nostra
consciència. És poc científic i manifestament immoral. (1924, juny).

Psiquiatria forense: L’anamnesi de l’explorat ha de ser minuciosa i completa, tot aportant
tests mentals, clínics o biològics. Fer un examen neurològic rigorós, i el diagnòstic ha de
ser clar i concís. (1926, abril).

Reconeixement prematrimonial: Hauria de ser exigible des d’un punt de vista mèdic i
considerar-lo ineludible i coercitiu. La propagació d’una malaltia no pot estar recolzada
en un contracte ni en l’heretgia d’acollir-la en un sagrament. La llei que protegeix l’individu
des que és concebut també hauria d’autoritzar la seva concepció. (1926, febrer).

Segon ensenyament: El segon ensenyament afecta a l’estructura didàctica universitària.
Els alumnes no tenen prou preparació en física i química quan entren a la facultat de
medicina. No dominen idiomes estrangers tan útils i necessaris per a obtenir informació
bibliogràfica. Dividir el batxillerat en elemental i universitari és un error. L’ensenyament
universitari només es pot donar a la Universitat. El què cal és donar coneixements bàsics,
educació del sentit crític i crear un esperit científic. Així mateix s’hauria d’imposar un
examen d’ingrés a la facultat de medicina. (1927, novembre).

Setè Congrés de Metges de Llengua Catalana: A la sessió de clausura es designen els
temes de la ponència dels següents. Tots els grups d’especialistes demanen ser escollits.
Pensem que s’haurien d’inclinar per candents qüestions sanitàries o epidemiològiques
que es poden donar en l’interval, o be pels problemes de caire professional. Així amb un
o dos temes es guanyaria en profunditat i podrien ser tractats des de totes les vessants
que signifiquen les especialitats. (1932, maig).
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Treball: Ajustar el treballador i el treball és la clau per aconseguir el benestar nacional.
La higiene del treball no és només la neteja. S’ha d’aconseguir l’acoblament entre el
productor i el producte, i incentivar l’ interès per a treballar amb gust, i disminuir la fatiga.
El millor treball per a cada home, i el millor home per a cada treball. Així hi hauria un millor
rendiment en quantitat i qualitat. (1924, setembre).

Treball científic: Els obrers de la Ciència necessiten un sosteniment econòmic. Alguns
tenen sous concedits d’una manera irregular, o premis en metàl·lic, no per l’esforç
realitzat, sinó pel resultat tangible. Hi ha metges investigadors i que tenen una clientela
particular. Però el temps dedicat a una activitat resta de l’altra. I els càrrecs vitalicis
s’arrosseguen cap el funcionariat. Hi ha poca divulgació dels premis que a més a més
són de poca importància material, i un menyspreu per la tasca infecunda. (1925,
desembre).

Tuberculosi: La mortalitat per tuberculosi és elevada, generalitzada i contínua. Cal una
inspecció dels habitacles, de les escoles i les indústries. El model d’assistència social
dels tuberculosos a Catalunya de la Mancomunitat és bo, però insuficient i amb
pressupostos irrisoris. (1924, octubre).

Universitat Autònoma de Barcelona: Des d’ara la Facultat de Medicina tindrà una llibertat
il·limitada per elegir el seu alt professorat. S’haurà de ser estricte en la valoració intrín-
seca dels elegits. Ara per arribar al professorat només serà pel qui presenti un treball
científic ampli i pur, i evidenciï unes possibilitats pedagògiques. I si això no es compleix
es permetrà corregir l’error amb la màxima llibertat.

Veiem amb profunda satisfacció la desaparició de l’ensenyament lliure que atorgava
permís a l’alumne de cursar una llicenciatura tan objectiva com la medicina sense trepitjar
una clínica o un laboratori. També és una conquesta el sistema de treball i d’assistència
dels alumnes. (1933, setembre).

Vivisecció: S’han obtingut transcendentals ensenyaments amb l’experimentació ani-
mal, i especialment amb els mamífers. (1926, maig)

CONCLUSIONS

Aquesta revista, com ja hem dit al començament va ser ideada el 1923, quan feia un any
que havia desaparegut la “Gaceta Médica Catalana”. La “Gaceta Médica Catalana”
havia estat dirigida amb mà de ferro des del 1881 per Rafael Rodríguez Méndez, i en
morir aquest el 1919 la va continuar dirigint Rosal·lí Rovira Oliver, fins el 1922. La seva
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desaparició va ser exigida per Trinidad Ruiz de los Cobos, vídua de Rafael Rodríguez
Méndez. Va ser aleshores quan la medicina catalana es va quedar òrfena d’un instrument
periodístic que li donés una projecció internacional. A omplir aquest buit vingué la “Re-
vista Médica de Barcelona”. Aquesta publicació es proposà des del primer moment
augmentar el nivell d’exigència científica de tots els seus col·laboradors.

Alguns dels treballs publicats van ser encarregats pel consell de redacció a la persona
que millor coneixia el tema. Però a la vegada, aquest consell de redacció, exercia el dret
a revisar-lo en profunditat. D’aquesta manera es va estimular la investigació clínica a
casa nostra. Perquè la majoria d’articles feien referència a aspectes relacionats amb
l’exploració, diagnòstic i terapèutica clínica. I els articles que no aconseguien un
determinat nivell no eren publicats.

Per altra part la redacció de la revista es va esforçar per introduir-se en els circuits de
l’alta literatura mèdica d’Europa i Amèrica. Així va oferir subscripcions als centres
internacionals dedicats a catalogar bibliografía mèdica i sanitària. Aquest propòsit es va
assolir a mitges, ja que no va ser fins entrats els anys trenta del segle XX, quan els de fora
van començar a apreuar la nostra producció científica. I en aquesta situació i moment va
esclatar la guerra el 1936. Les conseqüències d’aquesta guerra, i sobretot pel seu final,
mai podrán ser valorades en tota la seva magnitud, en el camp de la ciència mèdica
catalana.

Pel que fa a la “Revista Médica de Barcelona” una bona part dels membres del consell
de redacció hagueren de passar a l’exili extern o a l’intern. Tota una il·lusionada dinàmica
científica va quedar escapçada. Una completa xarxa d’estructures sanitàries bastides
des de la Revolució del 1868 van quedar limitades o desaparescudes. Vingueren els
anys de la por i de la corrupció. Va ser l’època del bastó i la pastanaga que metges
mediocres van mossegar amb gust per aceptar càrrecs i responsabilitats que mai haurien
d’haver aconseguit.

I és per això que avui el pensament i la ideologia que ens van deixar els homes de la
“Revista Médica de Barcelona” és encara, en gran part, un programa. En certa manera
és, a més a més, un projecte en el què podem recolzar la nostra trajectòria científica
futura. Un testimoni en el què podem i haurem d’emmirallar-nos.
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ASPECTES MÈDICS DEL MANUAL D’EXCURSIONISME
D’EN J. M. BATISTA I ROCA (1927) (I)

SABATÉ i FORT, Jesús

RESUM: La persistència de la mèdicina pràctica la trobem en bona part de la literatura
divulgativa catalana, en aquest cas ens centrem en el llibret MANUAL D’EXCURSIONISME
del qual és autor en J.M. Batista i Roca, editat l’any 1927 a Barcelona, que es tracta d’un
manual pràctic sobre el món del senderisme, tan en voga avui en dia, alguns dels aspectes
mèdics dels quals es tracten en aquesta comunicació, sobretot els referents als aspectes
tècnics.

Paraules clau: Senderisme; Primers Auxilis; Excursionisme; Socorrisme, segle XX.

RESUMEN: La persistencia de la medicina práctica la encontramos en buena parte de la
literatura divulgativa catalana, en este caso nos centramos en el libreto MANUAL DE
EXCURSIONISMO del cual es autor J.M. Batista i Roca, editado el año 1927 en Barcelona.
Se trata de un manual práctico sobre el mundo del senderismo, tan en boga hoy en día,
algunos de sus aspectos médicos se tratan en esta comunicación, sobre todo los
referentes a los aspectos técnicos.

Palabras clave: Senderismo; Primeros Auxilios; Excursionismo; Socorrismo; segle XX.

*

D’ençà la publicació del nostre treball Un manual casolà de Medicina “El llibre del
Prior”1, a partir del Libro de los Secretos de Agricultura, Casa de Campo, y Pastoril2 ., així
com en d’altres treballs anteriors3 ., l’interès per la Història de la Medicina es decantà, en
part, vers la vessant de la literatura paramèdica i l’anomenada “medicina domèstica”,
dedicada a la divulgació de receptes i consells mèdics útils en l’àmbit de la llar, de
manera que en aquesta comunicació al XVII Congrés d’Història de la Medicina Catalana
volem palesar l’evolució i la persistència d’aquesta literatura en el decurs del temps fins
arribar els nostres dies.
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Jesús Sabaté i Fort

El motiu d’aquesta comunicació és explicar un resum des d’un punt de vista mèdic del
llibret MANUAL D’EXCURSIONISME del qual és autor J.M. Batista i Roca4; l’obra està
editada per l’Editorial Barcino, Portaferrisa, 17, l’any 1927 a Barcelona. L’unitat estudiada
és la segona edició. Es troba inscrita dins de la Colecció Popular Barcino, i es tracta del
núm. 14 de l’esmentada colecció. Tenia un cost de 2.50 ptes, preu que podem observar
a la portada del llibret. El nombre de pàgines totals del manual són 157, inclós l’índex.

Així podem dir que es tracta d’un manual pràctic sobre el món del senderisme, tan en
voga avui en dia; el llibre està estructurat en 14 parts, precedit per un preàmbul o pròleg
de títol “Als excursionistes” i un “Àpendix” al final.

D’aquesta forma els 14 punts són els següents:
I.- Preparació de l’excursió. Càlcul d’itinerari.
II.- Guies i mapes.
III.- La marxa.
IV.- Els camins i l’orientació. Marxes de nit.
V.- Avaluació de distàncies.
VI.- Senyals.
VII.- L’equip.
VIII.- El menjar.
IX.- Higiene de la marxa.
X.- Primeres cures.
XI.- La tenda i el campament.
XII.- Jocs i deports.
XIII.- Previsió del temps
XIV.- L’esperit de l’excursionista.

Tot i que les referències a la salut les trobem sobretot als capítols IX i X que tracten de la
higiene de la marxa i les primeres cures, les quals les volem tractar en la segona
comunicació que porta el mateix títol, també hem volgut recalcar altres aspectes inherents
a aquesta salut o prevenció de malalties que trobem en d’altres parts del llibre.

Referent al pròleg, “Als excursionistes”, comença fent una definició d’aquest esport i
després el compara amb d’altres potser més populars o més de moda però sense tanta
tradició o valors afegits a la seva pràctica. Així el defineix d’aquesta manera:
“L’excursionisme és l’esport a qui el nostre poble per tradició i per naturalesa  sent
major afició, el més antic i el més important de tots els que hom practica entre nosaltres”
i referint-se a la salut diu el següent: “L’excursionisme, en canvi, és realment un esport
veritable, puix els seus entusiastes són els mateixos que el practiquen, obtenint així un
positiu benefici per al llur desenrotllament corporal i la llur salut, i adquirint o enfortint
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certes virtuts morals d’alta importància individual i col·lectiva- constància, companyonia,
disciplina, confiança amb les pròpies forces”. Dins d’aquest pròleg també trobem
referències mèdiques que seran ampliades més endavant, com aquestes: “Pot prendre
mal un dels seus companys i cal que sàpiga com fer-li una cura d’urgència.” Ens recalca
l’importància a nivell català del manual d’aquesta manera “Aquest llibret no té altra
finalitat que exposar senzillament alguns d’aquests coneixements, els quals es troben
en tots els manuals que corren entre els excursionistes d’altres països, però que fins
ara, almenys d’una manera sistemàtica, no havien circulat entre els del nostre.” D’altra
banda també parla que no inclourà les excursions d’alta muntanya perquè necessiten
un equipament i tècniques diferents.

Tot seguint els capítols del llibre arribem al tercer, que tracta “la marxa”; aquest ens diu
que “El caminar, que ens sembla cosa senzillíssima, és una funció fisiològica d’una
complicació extraordinària, en l’execució de la qual pren part tot l’organisme”. Fent una
classificació fisiològica segons la duració de la marxa, ens classifica “la fadiga” en:

a) Periode d’entrar en calor.
b) Periode de fadiga latent.
c) Periode de fadiga visible.
d) Periode d’esgotament.

També un apartat referent a Parades i Velocitat de marxa en els desnivells. Càlcul
d’horaris.

Més endavant trobem el capítol VII: L’equip. Tot seguit anomenarem el més remarcable:

El vestit: La roba interior és bo que sigui de llana, perquè així absorbeix la suor, s’asseca
fàcilment i evita els costipats. Les bandes no sols protegeiexen d’esgarrinxades, punxades
i cops a les cames, sinó que les sostenen i defensen contra la la fadiga. Hom ha de
posar-les encavallades sobre les sabates.

El calçat: “Els mitjons han d’ésser de llana, car els de cotó poden perjudicar els peus que
suen”. “Cal tenir compte que els mitjons no facin arrugues, les quals en una marxa llarga
poden encetar el peus”. “Una sabata massa gran és la causa de moltes butllofes al peu.
Massa justa, ocasiona constants molèsties”.

El sarró d’esquena: “Els tirants han d’ésser ben amples en tros de sobre l’espatlla però
hom els ha d’estrènyer en passar per sota l’aixella, per tal d’evitar un fregadís que la
podría encetar. Els tirants solen ésser de corretja, a voltes encoixinada en el tros de
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sobre la clavícula. Seria millor encara que fossin d’un trenat ben ample i flexible, a fi
d’evitar la compressió de les venes que hi passen”.

“El sarró d’esquena carrega tot el pes damunt les espatlles i muscles del clatell, i per
això aquests són els primers es dolen d’una càrrega massa forta. Per a evitar-ho, ha
estat proposat d’enganxar les dues puntes inferiors del sac al cenyidor, i els tirants en
comptes de tornar enrera per sota l’aixella, que baixessin pel davant fins a venir-se a
cordar al cenyidor, també per davant”.

Sobre el tema de la nutrició, aquest és tractat en el capítol VIII, El menjar, en què trobem
definicions i frases que tracten la qüestió de manera molt entenedora:

Bases científiques de l’alimentació: Un maquinista sap perfectament la quantitat d’aigua
i de carbó i la qualitat del lubrificat que cal posar a la seva màquina per tal que marxi bé.
En canvi la majoria de la gent no té gens de compte en l’aliment que pren. Quins aliments
cal per a viure?

a) Aliments reparadors.
b) Aliments productors de calor i força.
c) Aliments excitants de la mucosa intestinal.
d) L’oxigen, sense el qual les combustions internes es farien malament.

L’alimentació de l’excursionista: 3.500 calories com a mitjana. Begudes: L’aigua i
l’alcohol.

“Per terme mitjà l’excursionista necessita cosa d’un litre i mig d’aigua per dia.”
“El vi mentre sigui de bona qualitat, no és nociu si hom no en beu massa.”
“Els licors alcohòlics no són bons per als excursionistes, contra ço que alguns creuen”.

En aquest punt del llibre és quan més s’endinsa en els aspectes mèdics i de salut, tot
seguit explicarem el què ens explica sobre aquest món de l’excursionisme:

IX. Higiene de la marxa

Els peus: L’atenció principal de l’excursionista ha de fixar-se en els seus peus. Mentre
estiguin en bon estat, ell marxarà. Un petit mal al peu, farà fracassar els millors projectes.
La major part de les vegades el mal és degut a manca de compte o negligència, i per això
en l’exèrcit alemany el tenir mal als peus era castigat com a falta a la disciplina militar.

Jesús Sabaté i Fort
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El mal al peu pot venir de diverses causes. Ja hem parlat de les sabates, i tothom sap que
és un disbarat de començar una excursió llarga amb sabates noves que no han estat
provades i que tenen la pell enterca. Les parts de les sabates que apretin el peu han
d’ésser estovades a cops de martell.

Es molt aconsellable portar unes espardenyes de recanvi per posar-se-les a la fi de la
jornada o en arribant al campament per estar dins de la tenda, si hom fa camping. Es
cosa que descansa molt els peus.

Els mitjons són causa de moltes butllofes i encetats als peus. Cal que siguin tous, de
llana, i que no formin arrugues ni tinguin forats ni sargits mal fets. Si noteu que un sargit
o forat us molesta, abans que us enceti el peu, convindrà que gireu el mitjó del revés, o
que el canvieu de peu. Si el peu no té prou coixí dins la sabata, cal posar-se dos parells
de mitjons, de llana el que està en contacte amb la pell, i el de fora pot ésser de cotó: així
hom evita millor el fregadís.

Si hi ha possibilitat, la millor cosa és posar-se cada dia mitjons nets, sigui canviant-los, o
bé rentant al final de la jornada els usats durant el dia, o almenys penjant-los durant la
nit per tal que s’assequin bé i picant-los l’endemà al matí abans de posar-se’ls.

Comentari personal: Avui en dia hi ha roba d’un determinat material que supera aquestes
dificultats.

Els peus han d’esser rentats sovint; les ungles ha d’ésser tallades rectes, perquè pugin
també dels costats, i així no tallin la pell.

Quan hom està de marxa, cal rentar els peus o friccionar-los amb esperit de vi a la fi de
cada jornada. Si hom pateix de tenir la pell tendra que fàcilment s’irriti o enceti, és bo,
ultra rentar-se ben sovint els peus, posar-los cada dia durant deu minuts en un bany
d’aigua i força alum5 . Havent de fer una marxa llarga, serà bo de preparar-s’hi amb
anticipació, banyant-se’ls diàriament des de quatre dies abans, en una solució d’aigua
i formol6 ; o banyar-los abans de la marxa en aigua calenta i untar-los després amb
vaselina7 , greix o sabó moll fent sabonera; o posar dins dels mitjons pols de taní8  ben
fina, o untar-los amb sabó corrent, greix, mantega, o una pomada de sulfat de zenc9 .

Si hom sua de peus és bo prendre banys d’aigua amb pols de carbonat de magnèsia10 ,
o fregar-los amb una solució de perclorur de ferro11 , o en una solució feble de formol i
enfarinar-los amb una barreja de talc12  i salicilat de bismut13 .
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Si durant la marxa els peus s’escalden, és convenient descalçar-se i untar la part irritada
amb algun greix o sabó, o posar-ne al mitjó.

Si es fa una butllofa, a la fi de la jornada es travessa amb una agulla de cosir (que
prèviament s’haurà cremat a la flama d’una espelma) des d’un costat a l’altre. La regió
de la butllofa s’unta amb vaselina i pot ésser recoberta amb una bena de tela fina. La
pell no ha d’ésser arrencada mai.

Si s’ha fet una llaga (se’n solen fer darrera i damunt el taló), es aconsellable desinfectar-
la, rentant-la bé amb una solució de sublimat en aigua14 , deixar-la assecar i posar-hi un
tros de gassa o bena ben neta, sobre la qual hom posa greix per tal de facilitar el
lliscament de la sabata.

Si es formen ulls de poll, durícies, etc., cal consultar un pedicur.

Beure: L’aigua forma el 66% del pes del nostre cos. La pèrdua de 4 litres i mig de les
nostres reserves d’aigua (per l’esforç, suor, etc.), és un perill; la pèrdua de 7 litres causa
la mort. Un litre pot perdre’s sense notar-se res, al cap de 12 quilòmetres de marxa.
Alguns lleugers símptomes de fadiga per la set apareixen mentre hom desprèn un segon
litre, i al cap del 24 quilòmetres ja apareix la set de necessitat, per bé que els senyals
d’exhauriment són lleus. És en perdre’s el tercer litre, en acostar-se als 36 quilòmetres
de marxa, que l’exhauriment augmenta i és manifest, i en perdre el quart litre, en haver
fet prop dels 50 quilòmetres, si encara hom no ha pogut beure, s’està ja en perill.

És per això que en una marxa d’uns 25 quilòmetres, en què no hi hagi proporció de trobar
aigua pel camí, l’aigua de la cantimplora ha de reservar-se fins a haver fet la meitat del
camí. L’aigua que hom porta serà suficient aleshores per arribar al campament sense
notar els símptomes de l’exhauriment.

Casos així, però, són extremats. En el nostre país sovint hom trobarà aigua i podrà beure.
Amb tot, hom ha d’acostumar-se a no beure massa aigua, evitant l’anomenada set de
costum. Un litre després de 12 quilòmetres, begut  en diverses vegades, és el màxim que
cal. La quantitat total a beure durant el dia és de 1 ½ a 2 litres. Millor que beure és
glopejar i gargaritzar aigua per fer-se passar la set.

Quan hom està molt acalorat, exhaust o excitat, l’aigua que arriba a l’estómac –
especialment si és fresca- hi resta i no passa al sistema circulatori, i per tant no desapareix
la sensació de la set. En aquest cas, cal prendre una poca quantitat d’aigua calenta amb
sucre.

Jesús Sabaté i Fort



163Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 157-168, ISSN: 0213-0718

És bo, durant la marxa, portar una pedra rodona a la boca, que obliga a tenir-la closa, i
així hom evita que s’assequi i que augmenti la set.

Quan hom està cansat cal menjar quelcom abans de beure. Estant suat, cal beure a poc
a poc i a glops.

Cal anar amb molt de compte amb l’aigua que hom beu al camp. Es millor abstenir-se,
per set que un tingui, que no pas beure aigües brutes i agafar una infecció. Les aigües de
pluja, embassades, enllotades o tèrboles, etc, són especialment perilloses.

En cas d’aigües dubtoses, la millor cosa és bullir-les. Les aigües tèrboles per contenir
substàncies orgàniques en suspensió, són clarificades tirant-hi alum5. Un filtre per a
aigües tèrboles pot ésser construït, amb un pot mig ple de sorra, i altre pot sense fons en
el qual és abocada l’aigua tèrbola. L’aigua neta és la que surt sobre la sorra.

En beure aigua d’un torrent, tingueu compte prendre-la més amunt del lloc on renteu els
plats.

Accidents de la marxa.- La millor cosa per evitar accidentes és un bon entrenament i
una perfecta disciplina de marxa. Cal tenir present algunes altres observacions per a
casos especials:

a) Cansament.- Es produït per la fadiga de la marxa. No és nociu, ans el contrari.
Desapareix després de menjar amb gana i de dormir bé una nit.

b) Cruiximent.- Es causat per una llarga caminada o esforç inusitat. Es manifesta per un
dolor viu, especialment als muscles de les extremitats inferiors i ronyons, acompanyat
sovint de lassitud, i malestar general. Quaranta vuit hores de repòs són suficient per a
fer-lo passar – llevat que fos un primer grau del cruiximent febril, amb mal de cap,
esgarrifances, febre, molta set i molèsties digestives, estat en què caldrà avisar el metge.

c) Exhauriment.- L’exercici augmenta la quantitat dels residus procedents de les
combustions internes, els quals són metzines que ha d’ésser eliminades per la suor,
orina, etc. Si llur eliminació és insuficient o llur producció excessiva, ve un emmetzinament
de l’organisme. L’home devé exhaust i magre i és camp abonat a totes les malalties.

Un síncope de fadiga pot sobrevenir als qui emprenen la marxa sense haver reposat prou
durant la vigília o sense haver menjat, etc. Si hom té ja una altra afecció (p.e. lesió
cardíaca), aquest síncope pot tenir greus conseqüències. El tractament és el general a
tot tipus de síncopes. Cal socórrer el malalt ràpidament, ajeient-lo on es trobi, a l’abric
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del fred o la calor, fent-lo respirar aire pur i afluixant-li tots els vestits que el puguin
oprimir. El cap ha d’estar quelcom més baix que els peus.Tirar-li aigua fresca a la cara,
donar-li bufetades amb força moderada o batre-li la cara amb un mocador moll. Friccions
al pit i membres amb la mà o una franel-la molla d’alcohol. Picar-li fort el palmell de la
mà. Fer-li respirar olors fortes (vinagre, èter, amoníac) o fer-li pessigolles amb una ploma
o palla dins el nas o al fons de la gola.

Ordinàriament el malalt surt del seu entorpiment al cap de dos o tres minuts. Solament
aleshores, donar-li un cordial (cafè, te, alcohol). Escalfar-lo bé, i mantenir-lo ajegut fins
que resti ben refet.

Si a pesar de tot, el síncope continua, no perdre temps i practicar la respiració artificial
(veurem els tipus que ens marca el llibret en la comunicació II).

d) Insolació.- Es deguda a l’acció directa i perllongada dels raigs solars. Es manifesta per
mal de cap, vèrtigs, zum-zum a les orelles; la cara vermella, injectada, la vista extraviada;
caminar vacil·lant, a voltes al·lucinacions i deliris. El malalt finalment cau; pot tenir
convulsions i morir si no rep assistència.

e) Acalorament (vulgarment es confon amb la insolació).- Es motivat per una acumulació
considerable de calor en l’organisme, per causa de la calor humida ambient, per no
circular l’aire en camins fondos, etc. o per causes personals (alcoholisme, exercici o
menjar excessiu, manca de dormir i de repòs, etc).

Els símptomes són: fadiga i ensopiment; la cara congestionada i suor general i abundosa,
o bé la cara groga i la pell seca; mal de cap i set viva; opressió, vertígens, desmais;
finalment, el malalt vacil·la com si estigués borratxo.

En aquest primer grau l’acalorament pot desaparèixer fàcilment si hom s’atura i reposa,
es descorda el vestit i beu aigua.

Però si continua la marxa, l’estat s’agreuja. Al cap de poc, cau sense sentits, la pell
cremorosa, la respiració sorollosa i accelerada, les dents serrades. Si no és socorregut
bé i a temps, la respiració esdevé lenta, els pols feble i irregular; finalment sobrevé la
mort. D’altres vegades el malalt té nàusees, orina involuntàriament, i a l’últim, cedint els
membres, es desploma bruscament.

Per a prevenir-ho cal evitar les marxes amb massa calor, no caminar dejú, no menjar ni
beure en excés, fer les parades en llocs ombrívols i ventilats, no ajeure’s a terra. El cap
de colla ha de vetllar pels seus companys i si en veiés algun de massa cansat, farà que
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es descarregui del sac d’esquena, el qual dos dels altres, rellevant-se, podran portar
sostingut amb un bastó, o bé ordenarà un repòs i farà beure al malalt.

Si els símptomes ja són greus i l’home cau, cal actuar ràpidament. Treure-li el sac i
descordar-li els vestits, especialment els que priven la respiració. Ajeure’l sobre un lloc
alçat de terra, a l’ombra o bé fer-li un tolde amb una manta perque el sol no el toqui. Si
la cara és congestionada, el cap ha d’estar alt; si la cara és pàl·lida, el cap ha d’estar
més baix que el pit. Draps xops d’aigua fresca sobre el cap. Tirar-li força aigua a la cara.
Si hom disposa de poca aigua, deixar-la caure lentament i de ben enlaire amb la
cantimplora, i mentrestant ventar el malalt. Flagel·lar la cara i el pit amb un drap moll.
Fregar els membres per a activar la circulació de la sang. Mostasses als peus.

Fet això, generalment el malalt es reanima. Quan torni en si, fer-li beure una mica d’aigua
fresca amb cafè o vinagre; no pas res d’alcohol. Si fa molta calor, continuar les aspersions
d’aigua fresca. Si la pèrdua del coneixement és absoluta i la respiració dificultosa,
caldrà fer-li la respiració artificial.

Si a pesar de tot no hi ha millora, cal una injecció subcutània d’èter i una sagnia. Això és
cosa del metge, però en casos desesperats qualsevol pot obrir una vena superficial amb
la punta d’un ganivet prèviament cremat o bé fer un tall profund als lòbuls de les dues
orelles.

f) Congelació.- Es deguda a l’acció del fred, ajudada d’altres causes (mals vestits,
alimentació defectuosa, absència d’abric, fadiga excessiva, exhauriment físic o moral,
pluja, neu, vent, etcètera). Hi ha accidents locals: penellons, talls, etcètera; i finalment,
els membres gelats, que devenen lívids i insensibles, poden arribar-se a gangrenar o per
l’acció perllongada del fred o per l’exposisció sobtada a una elevada temperatura. Els
accidents generals s’estenen per tot l’organisme, paralitzant els muscles i el sistema
nerviós. Els símptomes són: entorpiment general, ensopiment de la intel·ligència,
dificultats a la vista, la llengua s’entrebanca, afebliment de les forces musculars, una
torpor invencible s’apodera de l’home, que vacil.la i, ràpidament, la paràlisi arriba al cor
i als muscles respiratoris i sobrevé la mort.

Els mitjans preventius són: un bon abric per tot el cos i extremitats, alimentació abundosa,
rica en greixos, i begudes calentes i excitants (te, café), no emprendre mai la marxa en
dejú, parades curtes en llocs arrecerats del vent, no jeure a terra ni adormir-se, canviar-
se els vestits en cas de mullena, dormir i reposar bé a la nit tenint abric suficient.

El tractament consisteix en retornar progressivament la calor i la circulació de la  sang a
les parts gelades i a tot el cos, evitant de portar bruscament el malalt a la vora del foc o
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a temperatures massa elevades; duent-lo, hom podria provocar gangrenes ràpides i
àdhuc atacs d’apoplexia.

El que cal fer, doncs, és portar la persona gelada a una cambra sense foc, despullar-la
dels vestits mullats i estendre-la damunt d’una taula o llit, o bé en cas d’urgència auxiliar-
la allà on hom la trobi, sobre un jaç de palla o de mantes. Friccionar de seguida les parts
congelades amb neu o gel, després amb draps molls d’aigua cada cop menys freda, i
finalment amb una franel·la seca. Si hi ha síncope o asfíxia, practicar la respiració
artificial mentre hom fa les fregues (ho veurem en la comunicació II).

Quan les superfícies congelades comencen d’ésser més flexibles, rosades, calentes i
sensibles, i sembla que la circulació general comença de voler renéixer, hom deixarà de
fer fregues i posarà al malalt compreses tèbies, cada cop més calentes.

Solament quan la temperatura del cos és ja normal, posar el malalt vora el foc, o millor en
un llit escalfat. Donar-li begudes tèbies i estimulants (te o cafè amb un xic d’alcohol).
Després, una alimentació reconfortant.

Cal saber que els asfixiats pel fred poden ésser reanimats després de moltes hores de
mort aparent, si hom te paciència de fer-los la respiració artificial i de rescalfar-los
progressivament tal com resta dit, durant temps suficientment llarg.

Com a conclusió destacar tota la riquesa del lèxic català utilitzat en el llibre, així com la
persistència de molts aspectes referents a l’actuació davant la urgència mèdica en
aquest cas a la muntanya. Tot i que encara alguns d’aquests aspectes poden estar
desactualitzats, en línies generals no podem considerar el tractat massa allunyat dels
paradigmes  vigents i d’avui en dia.
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y un Vocabulario de seys Lenguas, para declaración de los vocablos de dicho Libro; y al fin de èl se hallaràn las

materias que el Autor trata; con una Rueda perpetua, para conocer los años abundantes, ò esteriles. Barcelona: En

la Imprenta de MARIA ANGELA MARTI Viuda, en la Plaza de San Jayme, Año 1762. Vendese en Su Casa, y en la de

Teresa Piferrer Viuda, en la Plaza del Angel: y à sus costas (sic).
3 SABATÉ i BOSCH, Josep M.: “Algunos datos para el estudio de la vida rural en el siglo XVIII” a Siglo XVII. S.A.D.
Seminario de Aplicaciones Didácticas 3. Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Barcelona. Tarragona, 1984; “El vino en la Medicina popular. Nota sobre los remedios caseros a través del Libro

Jesús Sabaté i Fort
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del Prior” a Món Mediterrani. Jornades sobre la viticultura de la conca mediterrània. Facultat de Filosofia i Lletres.
Universitat de Barcelona. Tarragona, 1986; “Otras aplicaciones del vino y sus derivados en la medicina popular, con
algunas curiosidades más obtenidas del Libro del Prior” a Món Mediterrani. Jornades sobre la viticultura de la conca
mediterrània. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat de Barcelona. Tarragona, 1986; i “De la literatura agrària a
Catalunya a les acaballes de l’Antic Règim” a El món rural català a l’època de la revolució liberal. Vol. II. Comunicacions.
UNED. Centre associat. Cervera, 1991.
4 Josep Maria Batista i Roca. Barcelona, 1895 - Barcelona, 1978.Historiador, etnòleg i polític. Estudià dret i lletres
a la Universitat de Barcelona, on fou un dels fundadors de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya (1917). Residí
alguns anys a Londres i a Oxford, on es dedicà a l’etnologia. Publicà un catàleg de les obres lul·lianes d’Oxford (1915-
16), i començà les seves recerques, continuades posteriorment, sobre la situació dels exiliats catalans a Anglaterra
i al sud de França durant el s XIX. Publicà també Rabindranath Tagore, poeta bengalí (1918). Fou un dels introductors
de l’escoltisme als Països Catalans, i el 1927 fundà l’organització dels Minyons de Muntanya. El mateix any publicà
el Manual d’excursionisme, i fou un dels fundadors de la revista «Excursionisme». El 14 d’abril de 1931 organitzà
amb Pere M. Rossell i Vilar i amb Miquel A.Baltà una mena de guàrdia cívica entorn de Francesc Macià, i fou el
creador (1930) de l’agrupació patriòtica Palestra. A Anglaterra, on s’exilià el 1939, fou professor d’història al Trinity
College de Cambridge, on escriví el capítol sobre la problemàtica hispànica a l’inici de l’edat moderna per a The New

Cambridge Modern History. També a Anglaterra, promogué la formació d’una escola d’investigadors anglesos sobre
temes catalans i fou un dels promotors de l’ Anglo-catalan Society. El 1940 fou secretari del Consell Nacional de
Catalunya a Londres, i posteriorment fou el principal promotor del Consell Nacional Català. L’any 1976 tornà de l’exili.
Contribuí a la coneixença del problema català en els àmbits internacionals i fou també un dels creadors i impulsors
de la Unió Federalista de les Comunitats Ètniques Europees.
5 L’alum és un tipus de sulfat doble compost pel sulfat d’un metall trivalent, que no té per què ser l’alumini, i un altre
d’un metall monovalent. També es poden crear 2 solucions: 1 solució saturada en calent i una solució saturada en
fred. S’utilitza químicament per clarificar l’agua mitjançant floculació.
6 Les disolucions aqüoses al 40 % de formaldehid es coneixen amb el nom de formol, que és un líquid incolor d’olor
penetrant  i sofocant; aquestes disolucions poden contenir alcohol metílic com estabilitzant. Antigament s’utilitzava
una disolució del 35% de formaldeihid en aigua com desinfectante.
7 La vaselina és una barreja homogènia d’hidrocarburs saturats de cadena llarga. Generalment, cadenes de més de
25 àtoms de carboni, que s’obtenen a partir de la refinació d’una fracció pesada del petroli.
8 Els tanins són un grup de substàncies complexes de composició diversa però caracteritzada per la presència de
fenols. Estan presents en molts vegetals, generalment en les fulles, fruïts immadurs i a l’escorça dels arbres.
Químicament no són cristal·litzables i són insolubles en la major part dels dissolvents orgànics. La principal aplicació
dels tanins és en l’adobat de pells, en aquest cas només s’empren els de determinades espècies vegetals com
l’alzina, pi o el castanyer. També es fa servir com a mordent en els tèxtils i en medicina per a tractar les cremades.
9 El sulfat de zinc és un compost químic cristal·lí, incolor i soluble en aigua. La seva fórmula química és ZnSO

4
.

10 El carbonat de magnesia d’ alta puresa es utilitzat avui en dia com antiácid.
11 El clorur férric en solució al 40% s’utilitza com coagulant pel tractament d’aigües i efluents.
12 El talc (de l’àrab, talq) o esteatita és un silicat abundant, que es fa servir per a la fabricació de lubricants, a les
industries paperera, del cautxú i tèxtil, per a ceràmica i cosmètica.
13 Salicilat de bismut és una medicina utilitzada per tractar les nàusees, indigestions, cremor de pit, malestar
estomacal, diarrea i altres malestars temporals del tracte gastrointestinal.
14  La barreja d’aigua de cal camb una solució de sublimat (1 per 300), s’utilitzaba com excitant en el tractament
de les úlceres venèrees.

Aspectes mèdics del manual d’excursionisme d’en J. M. Batista i Roca (1927) (I)
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L’ANTIGA FARMÀCIA VILARDELL DE BARCELONA.
NOTES HISTÒRIQUES

PUJOL i ROS, Joan

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: En aquest treball s’analitza els orígens de la Farmàcia Vilardell de Barcelona,
un dels establiments farmacèutics modernistes més notables de la Ciutat Comtal. Fun-
dada pel farmacèutic francès Juli Trenard, fou adquirida per la família Vilardell l’any
1928, iniciant una nissaga de farmacèutics que l’han regentat fins els nostres dies. Es fa
esment de les diverses generacions de professionals que hi van exercir fins el moment
del seu tancament definitiu l’any 2004, després de més d’una centúria al servei dels
barcelonins.

Paraules clau: Farmàcia Vilardell. Juli Trenard. Joan Vilardell i Garriga. Clara Vilardell i Albareda. Modernisme.
Barcelona.

RESUMEN: En este estudio se analizan los orígenes de la Farmacia Vilardell de Barce-
lona, uno de los establecimientos farmacéuticos modernistas más notables de la Ciu-
dad Condal. Fundada por el farmacéutico francés Juli Trenard, fue adquirida por la
familia Vilardell en el año 1928, iniciando una genealogía de farmacéuticos que la han
regentado hasta nuestros días. Se comentan las diversas generaciones de profesiona-
les que ejercieron en el establecimiento, hasta el momento de su cierre definitivo en el
año 2004, después de más de un siglo de servicio a los barceloneses.

Palabras clave: Farmacia Vilardell. Juli Trenard. Joan Vilardell i Garriga. Clara Vilardell i Albareda. Modernismo.

Barcelona.

*

INTRODUCCIÓ

Medicament, segons la definició del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona,
és “una substància o preparat que té propietats curatives o preventives, s’administra a

les persones o als animals i ajuda l’organisme a recuperar-se dels desequilibris produïts

per les malalties o a protegir-se’n”. El medicament es pot conèixer pel nom científic o pel
nom comercial.
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Així mateix, segons el diccionari de medicina de l’Enciclopèdia Catalana, hom defineix Farmàcia
com a “ciència i art de conèixer les substàncies d’acció terapèutica, d’obtenir-les o de combinar-

les per tal de preparar els medicaments” o també “establiment o oficina de farmàcia, on el

farmacèutic, també anomenat apotecari, prepara i expèn els medicaments o el material de

cura”.1 Aquests dos termes, que avui formen part de la vida quotidiana, han arribat als nostres
dies després d’una llarga evolució que s’inicià el segle XIII. És en aquest moment, quan es
produeix la separació entre medicina i farmàcia, al Regne de les Dues Sicílies de Frederic II. A
través d’unes ordenances medicinals, es va prohibir que els metges exercissin la farmàcia,
que obressin professionalment en connivència amb els farmacèutics i que aquests exercissin
la medicina. Les raons fonamentals foren de tres tipus. En primer lloc, l’abundància de textos
cientificotècnics feia recomanable una separació entre els que es dedicaven al diagnòstic i al
pronòstic de les malalties i els qui preparaven els medicaments. En segon lloc, un seguit de
disposicions del Vaticà, van impedir l’exercici de la medicina als clergues. Durant l’Edat Mitjana,
ells van ser els qui van conservar bona part dels coneixements hel·lènics i hel·lenístics (i per
tant del pensament sanitari) a les seves abadies i monestirs. I en tercer lloc, la irrupció de la
burgesia durant la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement va establir una separació entre les
professions, en el contex d’un nou ordre social en què ja no existeixen només guerres i
religions, sinó que els mercaders i artesans començaven a ser molt importants.

Sovint es creu que, dels del punt de vista social, la farmàcia prové de la medicina, però no
és així. La farmàcia és una professió lligada a artesans i comerciants, a mercaders de
drogues medicinals i d’espècies i a artífexs intel·ligents, que irromp a la història en el
segle XIII.

Aquesta separació s’estén de mica en mica per tot Europa, tret de les Illes Britàniques i,
posteriorment, de les seves colònies americanes, i afavoreix l’aparició de les farmacopees.
Aquests llibres, autoritzats i imposats per les autoritats civils, obligaven els metges a receptar
i els farmacèutics a preparar els seus medicaments. D’aquesta manera l’activitat científica
és converteix en oficial per defensar els interessos dels pacients. Tots els components dels
medicaments estaven, teòricament, ben identificats i inscrits en llibres oficials.

Malgrat això, sempre hi havia algun particular o expert, que poseïa el secret d’altres
medicaments diferents dels coneguts i els oferia als seus conciutadans com si fos una
panacea. Aquests ajuts farmacològics eren els anomenats “remeis secrets”, la
composició dels quals era i és desconeguda, encara que el seu ús estigués autoritzat per
reis o governants.

És conegut el pes del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona, fundat l’any 1445, on la unió
dels seus integrants, de caràcter gremial, era molt consistent. Encaixat fortament en el
context municipal, membres del gremi d’apotecaris formaven part del Consell Municipal

Joan Pujol i Ros
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de Barcelona, on hi tenien responsabilitats al Consell de Cent, i on la seva influència va
variar segons el moment polític i econòmic de l’època.

És doncs, en aquest context, que el Col·legi d’Apotecaris de Barcelona edita, l’any 1511,
la Concordie Apothecariorum Barchinone in medicis compositis liber, la segona
farmacopea editada a Europa, que fou estampada per l’impresor barceloní Carles
Amorós.2 Sota aquestes condicions, el Col·legi d’Apotecaris barceloní es mantindria
recolzat pels seus col·legiats fins a finals del segle XVIII, moment en que es desintegrà
l’estructura gremial. Aquest panorama canvia en el moment que l’apotecari desapareix
i neix la figura del farmacèutic.

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

El model medieval d’apotecari, evoluciona vers l’especialització al llarg del Renaixement
i l’Edat Moderna, de forma lenta i conservant essencialment els mateixos components
fundacionals. A grans trets, és un procés tendent a l’homogeneïtat de la professió. Pel
camí s’abandonen competències com la de la cereria. S’alliberen del lligam que tenien
amb altres comunitats professionals com serien la dels propis candelers de cera, els
adroguers, els confiters, els herbolaris i, en general, tot un conjunt de sabers i persones
practicants de la medicina anomenada popular, que es queda fora dels estaments més
avançats.3

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

I parlem de canvi lent, per exemple, prenent el cas de la reforma del model de formació
dels apotecaris. Un model que anirà evolucionant lentament des de mitjans del segle
XVIII i al llarg del segle XIX, i que s’institucionalitza, després de llargs debats i polèmiques,
amb la creació del Col·legi de Sant Victorià i, sobretot, amb la Llei Pidal de 1845 i la Llei
de Moyano de 1857, i les progressives reformes que es donen quan es creen les primeres
facultats de farmàcia.4

L’antiga farmàcia Vilardell de Barcelona. Notes històriques



172 Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàgs.169-184, ISSN: 0213-0718

Joan Pujol i Ros

També cal parlar d’un altre procés de molt progressiva i polèmica instauració. Just quan
s’havia començat a dibuixar un model contemporani de farmàcia, s’inicia un altre gran
esdeveniment. És l’aparició del medicament industrial, primer fet en laboratoris annexos
a les farmàcies i després ja com a una indústria independent.5

Tota aquesta evolució, des de la rebotiga de l’apotecari de model medieval al laboratori
farmacèutic que fabrica medicaments de forma industrial, serà el que d’una forma directa
i continuada viuran els farmacèutics Vilardell.

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

6

Per les seves diferents característiques evolutives cal situar la nissaga Vilardell en el
segon grup, al costat d’altres famílies catalanes com ara la dels Cuatrecases de
Camprodon,7  els Rabassa de Calella,8  els Arsaguet de Manresa,9  els Forès-Carulla de
l’Espluga de Francolí,10 i tantes d’altres que arreu de Catalunya conformaren la xarxa
professional de la farmàcia en tot el territori.

Avui, el farmacèutic, ja no és només a l’oficina de farmàcia. El trobem a les administracions
públiques, als centres de control, a les indústries dirigint-les o treballant-hi al costat
d’altres professionals sanitaris d’especialitats diverses, a les farmàcies dels hospitals,
als centres de docència superiors i als de recerca. Continuen ocupant-se de l’ésser
humà que vol guarir o prevenir la malaltia i la seva atenció es duu a terme a través de
l’especialització en el medicament.

JULIO TRENARD MACHIRAU, EL FUNDADOR

La farmàcia fou fundada pel farmacèutic francès Julio Trenard Machirau (Machirán)11 a
finals del segle XIX. S’instal·là als baixos d’un edifici que havia projectat, l’any 1882,
l’arquitecte Joaquim Bassegoda, al xamfrà dels carrers que aleshores s’anomenava
Corts Catalanes, número 296, amb Claris. Julio Trenard havia nascut a Santiago de
Cuba, el 20 de maig de 1865. Era fill del farmacèutic francès, Pere Trenard Eufoux i de
Josefa Machirau Bondias, que aleshores exercia la seva professió a l’illa, on s’hi havia
instal·lat després d’emigrar de França.

Inicià els estudis de batxillerat a Tarragona i va obtenir el grau de batxiller a València, el
30 de juliol de 1888. Inicià els estudis de farmàcia a València l’any 1888 i els continuà a
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Barcelona a partir de l’any 1889. Es llicencià en farmàcia a Barcelona, el 22 de novembre
de 1894.12

Desconeixem la data concreta d’obertura de la farmàcia, però tot fa pensar que fou l’any
1895. De fet, hi ha constància documental que l’any 1896, dos anys després de la seva
llicenciatura, Julio Trenard publicitava l’establiment amb aquestes paraules:“ Trenard,

D. Julio. Farmacéutico. - Cortes, 296”. I uns anys més tard, concretament el 1908, tornem
a trobar un altre anunci que diu textualment: “Trenard y Machiran, José Julio. Farma-

céutico. cp. años 13 de abril. Esposa: Dña. Teresa Linares. cp. años 15 de octubre.

Hijos: José Carlos, Luís y Julio. Dom y desp.: Cortes 650. Resd y veran.: Caldetas”¨.13

Julio Trenard fou president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i en aquest sentit
es pronunciava sobre el Col·legi Provincial de la següent manera: “Viva y palpitante en la

mente de cuantos sienten fervientes ansias de resurgimiento profesional, la impresión

de los beneficiosos resultados obtenidos con la colegiación de las clases médicas, a

pesar de las dificultades inherentes á toda entidad que debe vencer perjuicios y cortar

abusos de todas clases, con entusiasta aplauso se ha recibido por la clase farmacéutica

de esta provincia el acuerdo tomado, en principio, por los representantes de la misma,

en sesión convocada y celebrada el dia 15 del actual, por y en el Colegio de Farmacéuti-

cos de Barcelona, de dar nuevo impulso y aumentar las energías vitales del no fenecido,

aunque aletargado, por causas que no son del caso mentar, Colegio Profesional dde

Farmacéuticos de Barcelona, que fue declarado Corporación Oficial por R. O. del Minis-

terio de Gobernación, de fecha 23 de abril de 1904”.14

L’any 1912 fou elegit tresorer de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i l’any 1913 en fou president.15

En el moment de la seva mort, el 16 de març de 1930, a l’edat de 66 anys, era Soci
d’Honor del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i se’l definia com a “aristòcrata

intel·lectual”. El Col·legi va acordar que el seu nom s’inscrigués en la làpida de
farmacèutics il·lustres de l’esmentada corporació, perdurant així el nom de qui va defensar
el despatx de beneficència pel Col·legi.16

L’ESTABLIMENT

La Farmàcia Vilardell és “sens dubte, l’establiment més important de l’època modernista,

tant per la seva vistositat exterior, com per l’alta qualitat del disseny i l’execució interior,

però a més a més pel generós espai que realça l’impressionant mobiliari”.17 Amb aquestes
paraules, Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de Barcelona definia l’espectacularitat
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arquitectònica i artística d’aquesta antiga oficina de farmàcia, que ha estat al servei dels
barcelonins durant més d’una centúria.

La farmàcia instal·lada en una de les cantonades del carrer Pau Claris amb la Gran Via
de les Corts Catalanes, ocupant tot el xamfrà de la banda de mar, conté un dels conjunts
més complets de mobiliari farmacèutic de la Ciutat Comtal, notable no tant sols pel seu
extraordinari treball de fusteria artística de les prestatgeries i dels taulells, sinó que
també per la refinada i elaborada factura de les làmpades metàl·liques que reprodueixen
el conegut símbol professional de la copa d’Higea enroscada per la serp.

A cada cantonada del xamfrà hi llueixen uns magnífics braços en ferro forjat i il·luminats
a l’interior, que sostenen les creus vermelles. La façana disposa de set sortides a l’exterior
entre portes i finestres, i entre obertura i obertura, està decorada amb grans plafons de
caoba policromats amb garlandes i sanefes amb motius vegetals i marc de talla,
parcialment coberts amb pa d’or.

A l’interior, amb una decoració modernista espectacular, reflecteix un estil poc local que
s’apropa més a un eclecticisme clàssic. Hi predominen els tons foscos i això li atorga una
solemnitat que imposa. La característica que predomina és l’abundància de fusta talla-
da, amb diversos motius geomètrics, florals —sanefes de flors i fulles— i també animals
—mussols, cargols i cigonyes— que enriqueixen els prestatges i armaris que folren les
parets frontal i laterals de la botiga on destaquen dos plafons laterals, iguals, decorats
amb una cigonya i una copa bellament estilitzades i dos medallons centrals en talla, amb
les efígies de Galé i Hipòcrates. A les prestatgeries es mostra una col·lecció de pots de
farmàcia de diferents mides i formats de principis del segle XX, originaris de Manises.

Dins de la botiga hi trobem tres taulells, un taulell central gran, magnífic, dissenyat per Antoni
Gaudí a la seva etapa inicial, amb columnes i baranes laterals, tot ell absolutament cobert de
talla, amb el sobre en marbre verd fosc i una caixa enregistradora National de l’època,
encastada al bell mig. Els altres taulells, més petits i situats un a cada lateral, estan bellament
adornats per dues imponents làmpades de bronze que reprodueixen el motiu farmacèutic
més característic, la serp enroscada al voltant de la copa. Tots ells disposen de calaixos a la
part del darrera, i un dels taulells laterals està preparat per tenir-hi el llibre receptari.

La rebotiga és molt àmplia, amb dos taulells en forma de “L” on antigament es
preparaven les fòrmules magistrals. Està envoltada de prestatgeries on s’hi podia
admirar una col·lecció formada per pots de ceràmica amb boca ampla i tapa, i flascons
d’opalina amb tap de broc gros i petit, tots ells de diferents mides i amb la mateixa
decoració a base de sanefes geomètriques en colors negre, coure i teula, amb el nom
del producte que contenien a la part central.
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LA NISSAGA VILARDELL17

La farmàcia fou adquirida l’any 1928 per Joan Vilardell i Garriga, primer membre de la
nissaga, a Lluís Amargós i Bertran, l’antic propietari.18 Lluís Amargós i Bertran va néixer a
Barcelona el 17 d’agost de 1886 i era fill del farmacèutic de Barcelona, Lluís Amargós i
Samaranch. Es llicencià en farmàcia el 27 de setembre de 1905 i tingué una vida
professional molt activa.19

Fins a l’any 1914 va exercir a la farmàcia del seu pare, a la plaça de Santa Anna, any en
què va adquirir la de Julio Trenard Machirau. L’any 1926 consta com a subdelegat del
districte de l’Hospital. Entre 1909 i 1922 tributa pel laboratori annex, situat a la plaça
de Santa Anna, núm. 9, que va mantenir fins l’any 1933. Aleshores era proveïdor oficial
de la Casa Reial. L’any 1943 el trobem exercint la professió a Madrid.20

Joan Vilardell i Garriga

Joan Vilardell i Garriga va néixer a Barcelona el 23 de març de 1899. Era el petit de divuit
germans, dels quals només dotze van arribar a l’edat adulta. Fill de Magí Vilardell i Bosch,
natural de Moià (Bages) i de Matilde Garriga i Ballvé. El pare era fuster i va traslladar-se
de ben jove a Barcelona per establir-hi el seu taller de fusteria; quan va morir era el
president del gremi de fusters de la Ciutat Comtal.

Va obtenir el grau de batxiller, a Barcelona, el 20 de juliol de 1917.21

En quedar orfe de pare als nou anys i de mare als divuit, va treballar en diversos oficis,
entre d’altres, d’aprenent de farmàcia, i d’aquesta manera va poder pagar-se els seus
estudis de farmàcia fins acabar la carrera, l’any 1926.

El servei militar li va interrompre els estudis quan el van quintar i fou destinat a Melilla,
després del Desastre d’Annual, on va prestar el servei com a sanitari de l’exèrcit.

A la tornada va acabar la llicenciatura amb excel·lents qualificacions, obtenint el títol
universitari el 6 d’abril de 1926.23 Per celebrar-ho va fer un viatge de final de carrera a
Paris amb els seus companys i tres catedràtics. L’any 1927 es va doctorar a Madrid.

Durant la carrera va obtenir una plaça d’alumne intern a la Càtedra de Microbiologia,
àrea dins la qual va desenvolupar els seus primers treballs, juntament amb l’anàlisi
clínic. El 30 de juny de 1927 obté per concurs una plaça de professor al Laboratori de
Química Biològica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, on durant el curs
1927-28 organitza i imparteix a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, en qualitat de
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químic-farmacèutic del servei, un curs d’anàlisi química adaptat al programa de doctorat
de medicina, dirigit pel Dr. Francesc Gallart i Monés, amb la col·laboració del cap del
laboratori de l’Hospital, el Dr. F. Coma.22

El 15 d’abril de 1928 signa la cessió de la titularitat de la farmàcia situada en el número
650 de la Gran Via de les Corts Catalanes, atorgada pel doctor Lluís Amargós i Bertran. El
preu que va haver de pagar per la cessió va ser de 75.000 ptes, una quantitat molt
considerable en aquella època. Els seus germans i sobretot Pere Viñas,23 fundador dels
Laboratoris Viñas, van deixar-li els diners per pagar el traspàs, deute que ell va anar
retornant fins que va quedar totalment saldat l’any 1935.

El contracte de lloguer del local data de l’1 de juny de 1928, és de durada indefinida i el
seu preu és de 18.000 pessetes anuals, a pagar per trimestres avançats.

La certificació de l’obertura de la farmàcia és del 16 de juny de 1928, girant la visita
d’inspecció per ordre del departament de “Beneficència e Higiene de l’Ajuntament de

Barcelona”, Florenci Coma i Roca, metge, i Josep Vidal i Munné, veterinari, “según trata

el artículo cuarentidós de las Ordenanzas de Farmacia y R.O. de veintitrés de julio de

1925, y el setentidós de la Institución General de Sanidad”.

Entre els anys 1928 i 1935 va haver-hi períodes en què la farmàcia Vilardell estava oberta
les 24 hores. Hi ha constància d’aquest fet a partir d’una pòlissa d’assegurança de la
Mutualitat Catalana Mercantil i Industrial d’Accidents de Treball de l’1 d’abril de 1933 on
hi consten 22 treballadors assegurats amb un total de 38.446 pessetes en concepte de
salaris i una prima mensual d’assegurança de 37,20 ptes.

L’any 1932, Joan Vilardell era vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona. A partir del 1934 inicia l’activitat del seu laboratori, annex a la farmàcia,
fabricant les seves especialitats, que es comencen a vendre a les principals farmàcies.24

L’any 1936, en esclatar la Guerra Civil, li van incautar la farmàcia, col·lectivitzant-la i
obligant-lo a regentar-la com a empleat. Posteriorment el van treure de la farmàcia i ell
se’n va anar a treballar com a tècnic farmacèutic a “Productes Permanyer”, una indústria
alimentària de la família, amb el carnet de treball de data 28 de setembre de 1938.

En acabar la Guerra Civil l’any 1939, va necessitar un document notarial testificant
l’autenticitat del seu títol de doctor en farmàcia, amb totes les dades del registre de la
Universitat de Barcelona i del Col·legi de Farmacèutics dels anys 1926 i 1928.

Altrament, una de les primeres innovacions de Joan Vilardell va ser la fabricació d’unes
maletes molt grans que eren farmacioles de viatge, anomenades “La farmaciola de
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l’automobilista” i també unes caixes de fusta molt voluminoses anomenades “Equipos

Roseflor” que contenien tot el material necessari i previsible per atendre els parts, quan
aquests s’assistien a domicili.25

El 10 d’octubre de 1963 va ingressar com a membre numerari a la Societat Catalana de
Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

El doctor Joan Vilardell i Garriga va morir a Barcelona el 13 d’octubre de 1968. El va
succceir la seva filla, Clara Vilardell i Albareda.

Clara Vilardell i Albareda

És el segon membre de la nissaga. Filla de Joan Vilardell i Garriga i de Martina Albareda
i Santiveri, va néixer a Barcelona el 29 de juliol de 1933.

Va obtenir el grau de batxiller a Barcelona, l’any 1950. Aquest mateix any, inicià els
estudis a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en farmàcia l’any 1956.26

Va exercir més de trenta-cinc anys com a farmacèutica titular de l’establiment,
compaginant les seves responsabilitats amb les del Laboratori Vilardell, iniciat pel
seu pare.

L’any 1985, Clara Vilardell va endegar una profunda restauració i rehabilitació de la
Farmàcia Vilardell, sota la responsabilitat dels arquitectes Josep M. Blanco i Guillén i
Bernat García i Rojo fruit de la qual es van recuperar, amb l’ajut de fotografies de l’època,
els frisos amb motius vegetals que ornaven el sostre i que havien desaparegut engolits
sota diverses capes de pintura. Aquesta restauració va merèixer el reconeixement de la
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia al millor establiment farmacèutic restaurat
durant aquell any.

L’any 2004, en retirar-se de l’exercici professional Clara Vilardell, la farmàcia va tancar
definitivament i d’aquesta manera es donava per acabada la història d’aquest magnífic
establiment modernista situat al cor de l’Eixample barceloní.

DE LA REBOTIGA AL LABORATORI

De la mateixa manera que molts altres farmacèutics establerts a la ciutat, el Dr. Joan
Vilardell s’afegeix al grup dels que inicien la preparació d’especialitats en el laboratori
annex a l’oficina.
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A finals del segle XIX i principis del XX, el món farmacèutic va registrar una gran transformació,
fins i tot en l’àmbit legal. En aquest període  van coexistir les fórmules magistrals, els
preparats oficinals, els remeis de composició secreta i les primeres especialitats
farmacèutiques que eren demanades pels malalts (al tenir-ne coneixement a través de
la publicitat) i receptades pels mateixos metges. L’específic, que en aquest moment era
el rei de la farmàcia, va tardar a imposar-se. Així, l’any 1936, només representava un 50
per cent de la venda total de les farmàcies catalanes.

L’any 1919 es va publicar a l’Estat espanyol el primer reglament que definia i regulava
l’elaboració i venda de les especialitats farmacèutiques per laboratoris desvinculats de les
oficines de farmàcia, ja que la llei no obligava que el propietari del laboratori fos farmacèutic.

L’escassetat d’ingredients deguda a la Segona Guerra Mundial va provocar una forta
disminució de la producció d’especialitats farmacèutiques. A partir dels anys cinquanta, el
medicament i la indústria farmacèutica van rebre un nou impuls gràcies al naixement de la
sensibilitat social, l’aparició de noves especialitats molt eficaces (era l’època dels primers
antibiòtics) i la constitució de la Seguretat Social. És en aquesta època que molts petits
laboratoris annexos a una farmàcia es van convertir, llavors en indústries importants. En
són un exemple: Almirall, Carreras, Gelos, Grifols, Iberhis, Juanola, Lacer, Prodes, Vilardell i
Viñas. També se’n van crear de nous, com ara Ausonia, Berenguer, Ern, Fardi, Farma Lepori,
Ferrer, Frumtost, Hosbon i Salvat. A més a més, a partir dels anys seixanta, el govern va
autoritzar l’entrada d’empreses estrangeres: Merck, Sharp & Dohme, Glaxo, Syntex, Schering
Plough, Welcome, ICI i Beecham.27

Barcelona, però, ja no era el pol d’atracció com havia estat durant el primer terç del segle
XX. Algunes d’aquestes empreses es van instal·lar a Madrid perquè estaven més a prop
del centre de poder i de l’administració sanitària. Amb el temps, alguns laboratoris
catalans van ser adquirits per firmes estrangeres.

La indústria farmacèutica catalana té, en gran part, un origen semblant al que van viure
altres països europeus avançats. Molts dels grans laboratoris de mitjan segle XX i de
l’actualitat van néixer com a dependència annexa d’una farmàcia o com a ampliació del
negoci d’una drogueria. Amb el pas dels anys alguns d’aquest laboratoris han estat
absorbits per empreses estrangeres. D’altres, en canvi, mantenen la seva independència
i ocupen un lloc notable en el mercat, com és el cas del Laboratori Vilardell, o bé Grifols,
avui un dels laboratoris de major importància estratègica del món.

Finalment, una altra categoria d’establiments, en el seu moment molt prometedors, van
acabar desapareixent. Podem citar com exemple els Laboratoris del Dr. Andreu, que
l’any 1972, quan era la primera empresa de productes farmacèutics de l’Estat espanyol,
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va vendre un 88 per cent de les seves accions a Cros, S. A., llavors la primera indústria
química de Catalunya. Un altre cas podria ser el dels Laboratoris del doctor Robert, que
amb el pas dels anys va ser absorbit pel Laboratori Ferrer als anys seixanta.28

Així doncs i en aquest context, comença a preparar especialitats farmacèutiques pròpies,
inicialment i fins obtenir la llicència del seu propi local l’any 1934, les elabora al laboratori
annex de la farmàcia del seu amic Jaume Ciurana.40 Va arribar a tenir un vademècum
amb unes 15 especialitats farmacèutiques, de les quals les més conegudes i que han
perdurat al llarg del temps son els Supositoris de Glicerina Vilardell, que han celebrat el
seus 75 anys de comercialització, i Dentsana, les pólvores per la neteja i emblanquiment
de les dents. N’hi van haver d’altres que en el seu moment tenien una gran demanda
comercial, com les Polipeptones iodades per a l’asma, el Silican per l’acidesa gàstrica,
l’ungüent Monei per les hemorroides, el Neometilén per les infeccions de les vies urinàries,
el Yodo Vera, el Yodo Vera Arsenical i el Codofán per a la tos, entre d’altres.29

L’any 1965 una llei obliga als laboratoris annexos a oficines de farmàcia a establir-se com
a entitats independents42 i aleshores el doctor Joan Vilardell compra uns terrenys a Esplugues
de Llobregat, al carrer de Sant Gabriel, número 16, on hi edifica un laboratori nou, traslladant-
hi totes les instal·lacions productives i els magatzems. L’any 1994, en un procés constant
de creixement i modernització, el laboratori Vilardell es trasllada a un nou edifici, a Sant
Feliu de Llobregat, al carrer de la Constitució, números 66-68, molt més en concordància
amb les necessitats actuals, tant des del punt de vista tècnic com productiu.

Malgrat el tancament de la farmàcia Vilardell, la nissaga continua amb Clara Oller i
Vilardell, la tercera generació de farmacèutics, ara però, a càrrec de la direcció
farmacèutica del laboratori Vilardell des de l’any 1984, que continuen amb la producció
i comercialització dels coneguts Supositoris de Glicerina Vilardell creats pel Dr. Joan
Vilardell i Garriga, ara fa més de setanta-cinc anys.

Clara Oller i Vilardell va néixer a Barcelona el 28 de juliol de 1958. Filla de Miquel Oller i
Solà i de Clara Vilardell i Albareda. Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barce-
lona, l’any 1983.

EL FUTUR DE LA FARMÀCIA VILARDELL

Amb el tancament de la farmàcia, la propietària va manifestar la seva intenció de que
aquest ric patrimoni no es devalués amb el pas del temps i va iniciar les gestions necessàries
per preservar-lo en un futur pròxim. En retirar-se de l’exercici professional, Clara Vilardell i
Albareda va demostrar la seva finor d’esperit, el seu amor a la professió i, sobretot, el
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respecte envers l’extraordinari llegat artístic que li havia transmès el seu pare. És per això
que ha volgut que tot el conjunt artístic de la farmàcia Vilardell no patís cap mena de
dispersió ni acabés en mans alienes al món de la farmàcia, per la qual cosa va iniciar els
tràmits administratius necessaris per cedir-lo a la Fundació Concòrdia Farmacèutica.30

Una vegada les gestions van arribar al seu termini, la Fundació Concòrdia Farmacèutica,31

els objectius de la qual són els de salvaguardar i donar a conèixer el patrimoni farmacèutic
català i el de potenciar i enriquir el Museu de la Farmàcia Catalana de la Universitat de
Barcelona, té acordat d’incorporar la Farmàcia Vilardell com a peça cabdal de les noves
instal·lacions que el museu tindrà al Parc Científic de Barcelona, i així se’n assegura la
pervivència i podrà ser exhibida, contemplada i estudiada per tothom que vulgui gaudir
d’un extraordinari i singular moblatge farmacèutic de finals del segle XIX.

Finalment, l’estiu de 2005, després d’anys d’estira-i-arronsa amb els responsables de
patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona,32 un equip d’especialistes format pels
restauradors Miquel Oller, Sergi Servera, Pep Andreu i Jean Luc Gálvez, van desmontar
amb molta cura, peça per peça, tot el mobiliari interior de la farmàcia Vilardell, moment
que s’aprofità per sotmetre tot el conjunt artístic a una profunda restauració tant pel què
fa a tractaments de desinfecció com de restauració pròpiament dit. Finalment, van su-
pervisar el seu trasllat als magatzems del Parc Científic de Barcelona, on actualment
reposa a l’espera de la seva definitiva ubicació.33
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Gobernación. Dirección General de Sanidad. Inspección General de Farmacia. Inspección Provincial de Barcelona.

Laboratorio Vilardell, datat a Barcelona el 2 de gener de 1956, pàgs. 13-29.
30. En són un exemple d’aquesta dispersió de fons històrics: l’interior de la farmàcia Almirall, que fou totalment
mutilat o bé el de l’antiga pastisseria Llibre i Serra, en què els succecius propietaris han tapat l’antiga decoració
històrica. En canvi, l’antiga farmàcia Bolós ha resolt el seu futur d’una forma més que satisfactòria o bé el cas de
l’antiga botiga de l’herbolari del Pi, instal·lada avui en el Poble Espanyol, on encara pot ser admirada.
31. Concòrdia Farmacèutica és una fundació privada de tipus cultural que té com a objectius principals: salvaguardar
i donar a conèixer el ric patrimoni històrico-professional farmacèutic català i potenciar el Museu de la Farmàcia
Catalana, de la Universitat de Barcelona. La Fundació es regeix per un patronat del qual en formen part totes les
entitats públiques i privades de Catalunya relacionadesamb la farmàcia. Per acomplir els seus objectius, Concòrdia
Farmacèutica accepta, classifica i conserva donatius de materials, llibres, documents, especialitats, etc., procedents
de farmàcies i laboratoris. La seva col·lecció d’especialitats antigues està integrada, virtualment a: http://
estel.bib.ub.es/Pharmakoteka, base de dades amb més de 1.500 referències. A la seva pàgina web:
www.concordiafarmaceutica.org, s’hi presenten intessants documents i materials dels fons propis i de diversa
procedència. També col·labora amb estudiosos i entitats, oferint-los els seus fons per a exposicions i treballs de
recerca. Finalment, el seu finançament prové de les aportacions econòmiques dels seus col·laboradors i de les
entitats que li donen suport. Vegeu: SUBIRÁ i ROCAMORA, Manuel. “Fundació Concòrdia Farmacèutica (1998)” a
Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, Barcelona, 2009; 11: 37-41.
32. La farmàcia Vilardell fou inclosa en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat de
Barcelona, l’any 1993. (Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català DOGC núm. 1.807 d’11
d’octubre de 1993).
33. ARXIU FARMÀCIA VILARDELL. Informe del desmuntatge de la Farmàcia Vilardell. Barcelona, setembre de
2005. Vegeu també: PERMANYER, Lluís. “Inminente cierre de la centenaria farmacia Vilardell del Eixample” a  La

Vanguardia de 26 de març de 2004, suplement Vivir, pàg. 3.
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Vista exterior i interior de l’antiga Farmàcia Vilardell cap a la dècada

dels anys cinquanta del segle passat (Arxiu: Clara Vilardell i Albareda)

L’antiga farmàcia Vilardell de Barcelona. Notes històriques
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A sobre: laboratori annex on va

néixer l’actual Laboratori Vilardell.

A sota: Joan Vilardell i Garriga,

iniciador de la nissaga  de

farmacèutics Vilardell.

(Arxiu: Clara Vilardell i Albareda)

Joan Pujol i Ros
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NOTA SOBRE LA REVISTA “ARS MEDICA”

CALBET i CAMARASA, JOSEP M.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Resum: Sinopsi breu sobre el contingut de la revista «Ars Medica», editada a Barcelona

entre els anys 1925 i 1936. Notícia dels seus fundadors, principalment els doctors Bartrina,

Battestini, Carulla, Mas Oliver, Otero, Salarich, Trias de Bes i Vanrell.  El 1932 reduí el

format. Relació, per ordre d’autors, de tots els treballs publicats en aquests anys, amb

gairebé tres-centes entrades. Autors més actius: Lluís Barraquer Ferré; Antoni Caralps

Massó; Joan Comas Camps; Santiago Dexeus Font; A. Ferrer Cajigal, B. Perpiñà Robert,

Emili Mira López; Jaume Peyrí; Joaquim Salarich; Joan Vanrell.

Paraules clau: Revista Ars Mèdica. Premsa mèdica catalana.

Resumen: Sinopsis breve sobre el contenido de la revista «Ars Medica», editada en

Barcelona entre los años 1925 y 1936. Noticia des sus fundadores, principalmente los

doctores Bartrina, Battestini, Carulla, Mas Oliver, Otero, Salarich, Trias de Bes i Vanrell.

El 1932 se redujo el formato. Relación, per ordre de autores, de todos los trabajos

publicados en estos años, con casi  tres cientas entradas. Autores más activos: Lluís

Barraquer Ferré; Antoni Caralps Massó; Joan Comas Camps; Santiago Dexeus Font; A.

Ferrer Cajigal, B. Perpiñà Robert, Emili Mira López; Jaume Peyrí; Joaquim Salarich; Joan

Vanrell.

Palabras clave: Revista Ars Médica. Prensa médica catalana.

*

“Ars Medica. Revista de Medicina, Cirugía y Especialidades” feia una edició mensual i

aparegué a Barcelona el juny de 1925, a imatge i semblança de la “Revista Médica de

Barcelona”. Tot fa pensar que ambdues redaccions mantingueren una relació amistosa i

correcta. Fins i tot alguns redactors de la “Revista Médica de Barcelona” van col·laborar a
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“Ars Medica”. Amb format 280 x 210 mm. tenia la redacció i administración al C/ Balmes,

152 i fou impresa per Badia del C/ Dr. Dou, 14, i posteriorment per La Tipogràfica del C/

València, 184. Els seus fundadors i principals redactors foren Josep Maria Bartrina Thomàs,

Nicolau Battestini Galup, Vicenç Carulla Riera, Joan i Pere Mas Oliver, Antoni Otero Sánchez,

Joaquim Salarich Torrents, Lluís Trias de Bes i Joan Vanrell Cruells. Les principals seccions

foren: treballs originals, pràctica mèdica, crònica, revista de revistes, notícies (congressos,

cursos, cursets, oposicions...), i bibliografia. Molt influïda per “Revista Médica de Barcelo-

na”  també inserí editorials que solien anar signades per un redactor. Els treballs originals

portaven una àmplia bibliografia i un resum en francès, italià, alemany i anglès.  El 1932

reduí el format i van projectar una edició catalana però per “dificultats econòmiques” es

van limitar a posar un resum en català dels treballs originals.  Félix Herce s’encarregà de

donar notícia de l’activitat mèdica a Madrid. Diego Ferrer i Fernández de la Riva hi va inserir

en fascicles un “Atlas de Histopatología”. Es va publicar fins el maig de 1936.

Oferim tot seguit alguns reportatges i editorials que poden tenir algun interès: Lluita
contra en càncer (1925-VI i XI), Ramon Turró (1925-VIII), Homenatge a Cardenal (1925-X),

plètora professional (1926-III), el problema social de les malalties venèries (1926-VII),

Laennec (1926-XII), Rudolph Matas (1927-X), Ludwig Aschoff (1928-IV), reforma
universitària (1928-VIII), necrologia de L. Barraquer Roviralta (1928-X), l’assegurança
social  (1929-I), Fernando Widal (1929-X), Àngel Ferrer Cagigal (1929-XI), Jaume Ferran
Clua (1929-XII), el metge funcionari (1931-II), projecte d’estatut de la Universitat Catala-
na (1931-VII), lliga catalana contra el reumatisme (1931-VIII), lliçó inaugural de Jaume Pi
Sunyer i Bayo, al curs de Fisiologia de Xile (1934-II), Sanatori Puig d’Olena (1934-II), Orfila
(1934-IV), Salvat Navarro exposa al Patronat Universitari les necessitats de la càtedra
d’Higiene (1934-V), Mme. Curie. In memoriam (1934-VII), cancerologia (1934-IX), Cajal
(1934-XI), Institut de Medicina del Treball (1935-X), la Fisiologia a Catalunya (1935-XI),

necrologia d’Enric Ribas i Ribas (1935-XII), la reposició del Patronat Universitari (1936-II),

assegurança social de la malaltia. La posició catalana (1936-III), el Dr. Corachan (1936-V).

Treballs originals publicats a la revista i ordenats per ordre alfabètic dels autors. En

algun cas el títol del treball ha estat resumit.

Aimes, A.: Tratamiento quirúrgico en las artropatías crónicas no tuberculosas (1934-III)

Alexandresco, George; Lautier, Marie; Lautier, R.: Reumatismo crónico experimental
(1934-XII).

Alzina Melis, J.: Prevención de la deficiencia infantil (1926-VI); Sobre la melancolía
presenil (1930-VI); Delincuencia y frenistenia (1930-X).

Armangué Feliu, Manuel: Algunas consideraciones sobre el diagnóstico etiológico y la
terapéutica de las meningitis agudas. Un caso de meningitis por el diplococo crasus (1927-

VII); La acción terapéutica de los colorantes y del azul de genciana en particular (1929-I).
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Aris, M.: Cuerpo extraño intralaríngeo (1926-XII); Intento de suicidio (1933-III).

Arruga: La operación de Gonin en el desprendimiento de la retina (1932-I).

Artigas, Vicenç: Etiología y patogenia de la esofagitis crónica (1932-XI).

Aubertot, V. (de Royat): El baño carbo-gaseosos en los hipertensos (1929-VII).

Baena Ruiz, Mariano (Granada): La querato-conjuntivitis linfática (1930-VIII).

Balius Sabata, Ramon: Tratamiento quirúrgico de una anquilosis de codo (1933-II).

Barberá, José: Diagnóstico de la litiasis biliar según la dosis de colesterinemia (1932-X).

Bard, Leopoldo (Buenos Aires): La situación civil de los toxicómanos (1931-XI).

Barraquer Barraquer, Ignasi: ¿Será glaucoma? (1927-I).

Barraquer Ferré, Lluís: Arterio-block o endoarteritis obliterante generalizada (1927-III); Diag-
nóstico del coma apoplético (1927-IV); Sobre la patogenia del arterio-block (1927-XII); Los
nuevos conocimientos sobre la etiología de la epilepsia (1928-II); Diagnóstico de la hemiplejia
histérica (1929-II); Algias lumbares y abdominales de interés quirúrgico (1930-V); Semiología
del reflejo plantar patológico (1930-XII); Exploración moderna en neuropatología (1931-XI),

estudios experimentales de fisiopatología de los lóbulos frontales (1932-VII); Disquinesia
facial bilateral encefalítica (1933-V); De la cirugía del simpático (1933-XI); Amiotrofia de
distribución particular (1934-XI); Distrofia adiposo-genital (1935-V); Las polineuritis (1936-I)

Barraquer Roviralta, Lluís: Patogenia de las trofoneurosis (1927-VI).

Bartrina Soler, Lluís: La diatermia en la cirugía del cáncer inoperable (1930-VIII); Trata-
miento de las lesiones cavitarias pulmonares por el “plombaje” (1931-I).

Bartrina Thomàs, Josep M.: Técnica y resultados de la prostatectomia (1928-X); La
resección del estómago por úlcera gástrica y duodenal (1929-IX); La clínica vista a través
de un caso clínico (1932-XI).

Battestini Galup, Nicolau: Tratamiento del ulcus gastro-duodenal agudo (1928-I).

Begut, M. (Algèria): Hipótesis sobre el papel de la presión osmótica en los fenómenos
microbianos (1927-VIII).

Berini Ferran, J.: Disociación farmacológica del síndrome ocenoso (1931-V).

Bilbao, Rafael (Madrid): La reacción de fijación del complemento con antígeno
gonocócico (1930-IV).

Blumenthal, F. (Belgrad): Origen y biología de los tumores malignos (1934-IX).

Bofill Deulofeu: Cultivo experimental de tejidos y su importancia en cancerología (1934-IX).

Boix Pou, Manuel; Zorraquín, Guillermo (Buenos Aires): Contribución a la patología del
colon (1933-XII).

Bonafonte, Mateo: Tratamiento de la incontinencia de la orina en la mujer (1925-VI);

Tratamiento de las anexitis (1925-VIII).

Bosch Avilés: Diagnóstico precoz de las roturas traumáticas del bazo (1933-VI).

Bosch Solà, Pere: Tratamiento del coriza con diatermia (1928-IX).

Breton Plandiura, Marian: Patogenia y tratamiento de la  gangrena de las extremidades
(1928-VIII); Disectasia del cuello vesical (1933-IV).

Bugnard, Louis; Soula, Camille (Tolosa de Llenguadoc): La colesterina (1931-XI).

Nota sobre la revista “Ars Medica”
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Callís Farriol, Lluís M.: Historia de la necropsia clínica (1930-I).

Cambies, J. (París): Radiología del apéndice (1927-X); La espondiloterapia (1928-III).

Campos Martín, Juli: La sanocrisina en el tratamiento de la fimia laríngea (1925-X);

Cirugía ósea de oído (1928-VI); Palatoplastias (1929-VII).

Campos Martín, Rómulo: La reacción de fijación de complemento en la blenorragia y sus
complicaciones (1932-IV); La asociación quirúrgica-radium en el rinofima (1936-II).

Campos Martín, R.; Gallego Calatayud, Silverio: La cuarta enfermedad venérea (1932-

XII), Tratamiento de la linfogranulomatosis inguinal subaguda (1933-II).

Caralps Massó, Antoni: Toracoplastia extrapleural y tuberculosis pulmonar (1929-VIII);

La anatomía del sistema motor extrapiramidal (1929-IX); Frenicotomia radical (1930-III);

La operación de Jacobaeus (1932-X) i (1934-IV), La retractiloterapia quirúrgica electiva
en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar (1933-VI); Valor de la parálisis
diafragmentaria terapéutica en tuberculosis pulmonar (1933-IX); El shock en cirugía de
la tuberculosis pulmonar (1934-VIII).

Cardenal, Carles: Herpes zóster generalizado (1932-III).

Cardoner  Quintana, Enric; Cardoner Planas, Antoni: Exploración, fisiopatología y diag-
nóstico de las afecciones anales (1928-XII).

Carrasco Cadenas, M. (Madrid): Concepto actual de la diabetes sacarina (1929-V).

Carrasco Formiguera, Lluís: La radiografía en el diagnóstico del mal de Pott (1928-III);

Radiología del apéndice (1931-III), Radiologia del osteosarcoma (1933-IX); Ingestión de
un tubo de radium (1934-VI).

Carreras Verdaguer, Antoni: Procesos precancerosos de la piel (1927-II); Dermatosis
piógenas y su tratamiento (1928-II); Tratamiento de las tiñas por el acetato de talio
(1930-III).

Carro, Santiago: La miastenia gástrica de algunos gastro-enterostomizados (1933-XII).

Carulla Riera, Vicenç: Terapéutica interna con substancias radioactivas (1926-V); Consi-
deraciones críticas sobre etiología del cáncer  (1927-XII); Carcinomatosis metastásica de
los huesos y tratamiento con radiaciones (1934-VII), Cancerología experimental (1934-IX).

Carulla Riera, V.; Cuevas, Basilio A.: Técnica para el sero-diagnóstico del cáncer (1934-IX).

Casanegra, Augusto (Buenos Aires): Las complicaciones quirúrgicas en la evolución de
la diabetes (1932-III).

Casimiro i Casimiro, Frederic: El bocio en las Guillerias y en Collsacabra (1934-XI).

Castay (Tolosa de Llenguadoc): Tumores sólidos benignos para-mediastinales (1936-II)

Cervera Astor, Leandre: Tiroides y síndromes pluriglandulares(1929-III); Técnica y efec-
tos de la simpáticodiaftéresis o supresión del simpático vascular de las glándulas
germinativas (1929-V), Una curiosa deformación esquelética (1934-I).

Chiray, M.; Marie, J.: Los accidentes de la proteinoterapia láctica (1925-XI).

Civit Llobet, Lluís: Abdomen agudo (1928-VIII).

Codina Altés, J.: Correlaciones fisiopatológicas entre el hígado y el aparato circulatorio
(1935-V).

Josep M. Calbet i Camarasa
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Collazo, J.A.; Goslino, A.: La vitamina D en el aceite del lobo marino (1931-II).

Colombes, F.H.; Fabre, P.; Rescanieres, A.: Química de los líquidos del duodeno (1933-V).

Comas Camps, Joan: Complicaciones de la laparotomía ginecológica (1925-VII); Cura-
ción espontánea del intestino invaginado (1926-IV); Tratamiento de las metritis crónicas
(1926-VII); Cuándo y cómo debe el médico intervenir en los casos de aborto complicado
(1927-V), Cáncer de útero (1927-XI); Lucha contra las enfermedades venéreas (1929-

VII); Miomas del útero (1930-V) i (1930-VIII); Opoterapia en la insuficiencia y supresión
de la función ovárica (1935-VI).

Compañ Arnau, Vicente: Disurias postoperatorias en los prostatectomizados (1928-V);

Litiasis renal bilateral (1930-X).

Conill, Victor: La glándula intersticial del ovario (1926-X).

Corachan Garcia, Manuel: La craneotomía en la epilepsia (1925-X); El VIII Congreso de
la Sociedad Internacional de Cirugía (1929-X); Tratamiento de la peritonitis neumocócica
(1930-VIII); Torsión del gran omento (1930-X), Estado actual de la cirugía biliar (1934-V).

Corachan Llort, Manuel: Tratamiento quirúrgico de las neuralgias de la cara (1936-I).

Corachan Llort, M.; Serra Salsas, F.: La ventrículografia de los tumores benignos del III
ventrículo (1935-I).

Cortés, Cristià: El reflejo solar (1926-XI).

Cuatrecasas, J.: Síndromes vegetativos del reumatismo (1931-VI); Estudio del síndrome
de Pins (1933-IV).

Cuatrecasas, J; Berini, J.: El bacteriófago en la fiebre tifoidea (1926-XII); Valor clínico
del signo de Hill y Flack (1928-I).
Cuevas, Basilio A.: Las principales reacciones serológicas en cancerología (1934-IX).

Dargallo Hernández, Remigi: Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el método de
Manoukhine (1925-VIII); Imágenes de doble nivel en los derrames pleurales (1926-I);

Tratamiento del acceso asmático (1927-I); Tratamiento de las hemoptisis (1928-VI).

Dausà Olivé, J: Pleuresia enquistada (1930-IV).

Delmas, Paul (Montpeller): Evacuación extemporánea del útero al final del embarazo
(1928-V); La extracción de nalgas (1934-IV).

D’Esaguy, Augusto (Lisboa): Importancia de los ganglios epitrocleanos bilaterales en el
diagnóstico precoz de la sífilis (1929-III); Reaparición de un acné vulgar después de dos
inyecciones de “914” (1931-I).

Deselaers, Huberto: Corrección de un defecto de labio superior (1933-IV).

Dexeus Font, Santiago: Roturas uterinas espontáneas (1926-IV); Quistes del ovario y
embarazo (1926-XI); Acerca de la técnica del raspado digital  (1927-I); ¿Cómo diagnos-
ticar una infección puerperal post-partum? (1927-V); Taquicardia paroxística irreductible
en una embarazada de 4º mes (1929-XII); Rotura uterina después de la versión interna
con huevo íntegro y raquianestesia (1931-V).

Dexeus Font, S.; Farriols Centena, Josep: Estadística de la Obra Maternal del Instituto
de la Mujer que Trabaja (1927-XII).

Nota sobre la revista “Ars Medica”
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Dexeus Font, S.; Salarich Torrents, Miquel: Absceso ovárico (1929-XI).

Dexeus Font, S.; Salarich Torrents, M.; Paré Ferran, M.: La Obra Maternal del Instituto
de la Mujer que Trabaja (1931-VIII).

Domènech Alsina, F.: Valor e indicaciones del drenaje del peritoneo (1925-VIII).

Donati, Mario (Torí): Tuberculosis renal  (1930-IX).

Ducuing, J. (Tolosa de Llenguadoc): Flebitis pélvicas post-operatorias (1929-XII), Contagiosidad
de las flebitis post-operatorias (1934-V); Tratamiento quirúrgico de las adenopatías cancero-
sas (1935-IX); Diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago (1935-IX).

Duerto, José (Hospital Militar de BCN): La anestesia local en cirugía mastoidea (1929-

VII) i (1929-XI); Otitis medias supuradas y los rayos ultravioleta (1930-IX); Las neuralgias
cráneo-faciales de origen nasal (1931-VI); Complicaciones de las etmoiditis (1931-XII),

El problema adenoideo (1932-VIII).

Echevarría Martínez, E. (Saragossa): Valor de la reacción de Wolff y Junghans para el
diagnóstico del cáncer de estómago (1927-VI).

Escudero, Pedro (Buenos Aires): La hiperglucemia diagnóstica (1930-I); Reacción
paradojal de la hiperglucemia diagnóstica (1930-II).

Estapé Pañella, Francesc: Corrección real y aparente de la arritmia de fibrilación por la
quinidina (1929-V); Extrasístoles frustrados y ataques de Morgagni-Adams-Stokes  (1930-

I); El síndrome circulatorio de las nefropatías (1930-VII), Parasistolia perpetua (1935-IV)

Euzière: El síndrome simpático cervical posterior (1934-VI).

Faure, Maurice (París): Treinta años de tratamiento antisifilítico de la tabes (1927-II).

Farrerons Co, Xavier: ¿Qué es alergia? (1934-III); El polvo de casa en la etiología del
asma bronquial (1934-IV).

Faure, M. (París): Las neurosis (1926-II).

Fernández Pellicer, E.: La calcemia (1925-X).

Ferrer Cagigal, Ángel: Edema agudo de pulmón. Su tratamiento (1827-X); Aneurisma
del cayado aórtico (1928-IV); Piezas anátomo-patológicas del sistema nervioso central
con quistes hidatídicos (1929-VI); Técnica para los cultivos de tejidos, seguida por el
profesor Borrel, de Estrasburgo (1929-XI).

Ferrer Cagigal, Ángel; Cortés Lladó, Cristian: Endocarditis de forma prolongada (1927-X).

Ferrer Cagigal, A.; Ferrer, Diego: Histología de las placas seniles (1932-I) .
Ferrer Cagigal, A.; Perpiñà Robert, B.: Los conceptos de artritis, reumatismos y
seudoreumatismos (1928-X); Los síntomas dependientes de la alteración del sistema
palidal en los síndromes extrapiramidales (1929-XII); La paraplejia pottica del adulto
(1931-I); Clínica de las lesiones en encéfalo (1932-IV).

Ferrer Fernández de la Riva, Diego: El sistema retículo-endotelial (1927-VII); Contribución
al conocimiento de la tuberculosis miliar (1928-III); Sobre esclerosis (1931-II); Histopatología
de la tuberculosis cerebral (1931-IV), Gran esclerosis de miocardio (1932-VII).

Ferrer Fernández de la Riva, D.; César del Castillo: El empleo de la cagigalina en la
coloración específica de las grasas (1928-VI).

Josep M. Calbet i Camarasa
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Ferrer, Diego; Siper, S.; Lorda, V.: Nueva modificación al método rápido del Rio Hortega
(1929-III).

Ferrer Solervicens, F.; Monguió, J; Bas,J.: Bronquiectasias inflamatorias (1930-XII).

Fiessinger, Nöel (París): Investigaciones sobre la tendencia hidrópica (1927-IX).

Forgue, E. (Montpeller): La organización de la lucha anticancerosa (1928-IV); La técnica
de la raquianestesia (1928-XII); Orientación actual de la anestesia general (1934-I).

Gallart Monés, Francesc: Problemas quirúrgicos del aparato digestivo (1927-V); Peritonitis
aguda, supurada, generalizada (1929-VI); Insuficencia hepática en clínica  (1930-VII); Se-
cuelas de la colecistectomía (1932-X); Diagnóstico precoz del cáncer del recto (1932-XII).

Gallart Monés, F.; Foncuberta Casas, J.: La insuficiencia hepática (1931-III).

Garcia-Tornel Carrós, Llorenç: La acidosis en Cirugía (1926-I); Crítica del tratamiento no
operatorio de las hernias por las inyecciones proliferantes (1930-V).

Garriga Puig, Bonfill: Sarcoma primitivo de la región inguinal (1928-X).

Garriga Roca, M.: La anamnesis en Ginecología (1925-IX); Los círculos viciosos en
ginecología (1926-X).

Gausa, Pere: Tratamiento endoscópico transuretral de la hipertrofia prostática (1935-II).

Georg Von Wendt (Helsinki): ¿Es la vitamina D una sustancia uniforme? (1931-VII).

Gil Vernet, Emili: Diabetes y gestación (1932-I).

Gil Vernet, Salvador: Métodos y procedimientos pedagógicos de enseñanza (1927-XI);

Pielografías hechas con Abrodil (1930-XII); La prostatectomía perineal para-rectal (1931-XII).

Giraud, Gaston (Montpeller): Los corazones grandes (1929-I).

Giraud, G.; Ravoire, J.: El porvenir de los hipertensos (1935-X).

Gispert Cruz, Ignasi: Fisiología y exploración del simpático (1936-I).

Goday Casals, Salvador: Tratamiento quirúrgico de las laringitis estenosantes no
diftéricas (1926-VIII); La diarrea verde en la lactancia natural (1927-X).

González, Pere: La neurovacuna y la vacuna jenneriana (1926-VIII).

González Galván, José M. (Sevilla): Colopatías y diatermia (1934-II); Diarreas tratadas
por la dieta de manzanas (1934-V); Los mio-síndromes gástricos (1935-X); Tratamientos
poco conocidos de la úlcera gastro-duodenal (1936-V).

Grau Barberà: Poiquilodermia secundaria (1933-X).

Grau, Josep M.; Duran Reynals, F.: Tratamiento de la fiebre tifoidea por el bacteriófago
de d’Herelle (1926-III).

Grifols Roig, J. A.: Nuevo aparato para la transfusión sanguínea indirecta (1928-V).

Grifols Roig, J.A.; Hellmuth Hempel: Determinación colorimétrica del nitrógeno (1925-

VIII); La desalbuminación del suero (1926-XI).

Grote, Luís R. (Francfort): La insulina en la diabetes (1931-III).

Guilera Molas, Lluís: Contribución al estudio del cáncer (1927-II); Tratamiento local de la
blenorragia femenina por las candelillas de protargol-tiramina (1927-IX); El sistema
linfático y las defensas antiblásticas (1934-IX).

Gutiérrez Arrese, Dámaso (Madrid): La crisoterapia en la colitis crónica (1933-XII).
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Hédon, L. (Montpeller): El cociente respiratorio del perro despancreatizado y su interpre-
tación (1934-I).

Ibarrola, Ricardo (Madrid): Restricción y administración del cloruro sódico en las nefritis
(1929-VII); La frenicectomia en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar (1929-VIII); El
laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis (1929-X); La puericultura en los distritos
rurales (1930-VIII).

Imbert Casacuberta, Francesc: Indicaciones quirúrgicas de las anurias (1929-II).

Ivany, B. (Budapest): El aparato endocrino y las mutaciones del virus tuberculoso (1930-XII).

Jiménez Oliveras; Hernández Díaz (Sevilla): Un caso de encéfalo-mielitis diseminado
(1933-VIII).

Juncadella Ferrer, Enric: Patogenia del dolor en el angor pectoris (1935-VIII).

Kernohan, J.W.; Ody, F.A.: Clasificación histológica de los tumores de la médula y del
filum terminale (1933-VIII).

Kraus, R.: Etiología de los tumores malignos (1926-II)

Laignel Lavastine, M. (París): Introducción al estudio de las psiconeurosis (1927-I);

Relación entre el simpático y las psiconeurosis (1927-X).

Laignel Lavastine, M.; Vinchon, J.: La heredo-sífilis (1929-XI).

Laubry, Ch.: Patogenia del pulso alternante (1935-IV).

Lautier, R.: La vacunoterapia de la corea de Syndenham (1934-VII).

Lériche, R. (Estrasburg): Sobre la radicotomía posterior y la ramisección en la enferme-
dad de Little (1929-II).

Levaditi, C; Nicolau, S. (París); Sanchís Bayarri, V. (València): La etiología de la
encefalopatía post-vaccinal  (1927-VI).

Lian, C. (París): Hipotensión arterial, crónica, permanente de naturaleza idiopática (1929-V).

Lipschütz, A. (Xile): Factores gonadales y extragonadales en la dinámica sexual (1930-IV).

Llorens Suqué, Antoni: Aplicación de tubos de radium en los procesos epiteliales cutá-
neos (1929-X); Aparato de centraje Roëntgen para irradiaciones oblicuas (1934-VII);

Terapéutica Roëntgen de algunos angiomas (1935-III).

Lope Onde, Joaquín: Tratamiento del varicocele (1926-XII).

Lorca Ruiz, Antoni: Quiste fetal calcificado retenido en el abdomen dieciocho años
(1930-III).

Lorda Audera, Vicenç: La “cagigalina” en la coloración de las grasas (1929-IX); Anatomia
patológica del páncreas en la oclusión intestinal (1935-VIII).

Lucena Raurich, Josep Maria: Megalonefropielectasia (1933-V).

Luys, George (París): La perforación de la próstata (1931-V).

Macías de Torres, E. (Oviedo): Indicaciones de la cesárea abdominal  (1930-VI); La
tensión arterial en el climaterio natural y después de la castración (1931-II); Sutura
uterina en la cesárea alta (1932-III); El cuerpo lúteo del embarazo (1933-X); Gestación
después de la radiumterapia (1935-XI).
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Madinaveitia, J.M.; Martínez Arvial, J.; Milicua, J.M.: Invaginaciones en adultos (1933-XII).

Marañón, Gregorio: Observaciones al artículo del Dr. Mira (1926-I).

Margarit Coll, Felip: Un caso anómalo de luxación congénita de la cadera (1928-X).

Marín, V.: Falsas imágenes de pleuresía mediastínica (1935-I).

Márquez, José G.: Lo que todo médico debe saber sobre el tratamiento moderno de las
dacriocistitis y el lagrimeo crónico (1928-II).

Martel, Th. (París); Subirana, A.; Guillaume, J.: Neurinoma del hipogloso (1933-XII).

Martí Granell, Antoni: Metabolismo basal en las enfermedades de la piel (1931-IX).

Mas Oliver, Joan: Dosificación de los anestésicos por vía raquídea (1930-VIII).

Mas Oliver, Pere: Hernias y accidentes del trabajo (1925-VII); Alcance y trascendencia
de la medicina del Trabajo (1929-VI).

Masmontiel, F. (París): Doble atornillado en fractura de cuello de fémur (1925-VI).

Masriera Rubio, Miguel: Catalasas en la sangre de los cancerosos (1934-IX).

Maza Subirats, Pere: Un caso de atrofia tipo Arán-Duchenne debido a esclerosis en
placas (1929-XII) i (1930-V); Síndromes piramidales (1930-IV).

Meyerhoff, Otto: Dinamismo químico de la contracción muscular (1931-I).

Mira López, Emili: Ideas modernas sobre los temperamentos (1925-X); Un nuevo auxiliar
de la investigación clínica: la automorbografía (1927-IV); Valor terapéutico de las inyec-
ciones endovenosas de soluciones hipertónicas en neuropsiquiatría (1928-II); Psicosis
traumáticas (1931-VIII).

Miserachs Rigalt, M.: 1000 determinaciones de grupos sanguíneos hechos a habitan-
tes de Cataluña (1934-VII).

Mistal, O.M. (Suïssa): Sección de adherencias en el pneumotórax artificial (1934-XII).

Mollá, Rafael (Madrid): Tumores del riñón (1925-VII); Sífilis del cuello vesical (1926-IV).

Moragas, Jeroni: Constitución en un caso de tuberculosis pulmonar (1933-VI).

Moragas Gràcia, Ricard: El Streptococcus mitior seu viridans (1925-IX); Influencia de las
estaciones sobre la fiebre Malta y fiebre tifoidea (1932-XII).

Morales Llorens, Antoni: Quiste hidatídico del hígado (1930-X).

Moutier, F. (París): Trastornos digestivos en patología digestiva (1930-IV).

Moxó Queri, Diego: Tratamiento de las colitis por las vacunas “per os” (1931-VI).

Nigoul (Tolosa de Llenguadoc): Gomas sifilíticos gigantes (1931-X).

Noël, Roberto; Martín, José F. (Lió): Datos relativos a la histofisiología del lóbulo hepá-
tico de los mamíferos (1927-IX).

Noguer Moré, Jesús: Exantemas sanocrisínicos (1926-II); La acción citofiláctica de las
sales halógenas de magnesio (1932-X); Valor terapéutico de dos nuevos medicamentos
(1932-XII); El Lubrokal en endocrinología (1936-III).

Noguer Moré, J.; Dausà, J.: La esporotricosis dermato-micosis en Cataluña (1934-II).

Noguer Moré, Santiago: Métodos biológicos en el tratamiento del cancroide y sus com-
plicaciones (1929-II).

Noguera, Enrique: El ejercicio médico en España (1930-V).
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Noguera Toledo, Julio (Madrid): Tuberculosis pulmonar de tipo traumático (1927-XII).

Nubiola, Pere: El problema bacilar anexial (1926-XII).

Núñez Domènech, J.: Valor terapéutico del Recresal (1933-IV).

Ody, F. (Ginebra): Toracoplastia paravertebral y supra escapular (1931-III); Cirugía del
simpático (1932-II), Tratamiento del vértigo de Menière (1932-VIII), Tratamiento quirúrgi-
co de la neuralgia paroxística parieto-occipital (1934-II).

Olivé Gumà, Cèsar: El divertículo de Meckel (1930-X); De las especialidades en cirugía
(1936-III).

Oliver Aznar, Eusebio: La Raza y las enfermedades (1928-X).

Oliveras Devesa, M.: Deformidades congénitas tributarias de piernas artificiales (1926-V).

Oller, Antonio (Madrid): La tuberculosis osteoarticular como accidente de trabajo (1928-

IV), ¿Puede considerarse la contractura de Dupuytren accidente de trabajo? (1929-III);

Cirugía de los órganos de movimientos (1931-IV), Sexto Congreso Intern. Medicina del
Trabajo (1931-X).

Oller Corominas, Fernando: Un caso de liquenificación verrucosa sin liquen plano ni en
su origen ni en su período de estado (1936-V).

Ombrédanne, L.: Las anomalías de la evolución de los repliegues genitales (1934-I).

Ondiviela, E.: Tratamiento quirúrgico del gonartrocace del adolescente (1926-X).

Otero, A. (Córdoba): Cistalgias y cistitis de la mujer en el período post-nupcial (1928-VIII).

Otero Sánchez, Antoni: Nociones clínicas para el diagnóstico y tratamiento de urgencia
de los traumatismos renales cerrados (1927-III); Litiasis urinaria (1927-IX); Anomalias
congénitas génitourinarias en la mujer (1933-V).

Parés, M.; Lucena, J.: IV Congreso Internacional de Urología (1930-V).

Pauchet, Victor: Tratamiento quirúrgico de las úlceras gastroduodenales (1926-VI).

Paulís Pagès, J.: Fiebre ondulante febril  (1932-XI).

Peco, Gabriel; Puchulu, Félix (Buenos Aires): La glucemia postcincuentenaria (1929-XI)

Pedro Pons, Agustí: Pruebas diagnósticas de la adrenalina (1925-VII); Esplenomegalias
gastrorragíparas (1934-I).

Pedro Pons, Agustí; Valls Conforto, Antoni: La fiebre exantemática de Barcelona (1933-I).

Peña, Alfonso de la (Madrid): Tratamiento endoscópico de la retención de orina (1931-IX).

Pérez Albert, Alberto (Saragossa): Interpretación diagnóstica del vómito en los niños
(1927-VI); Patogenia del raquitismo (1928-IV).

Perpiñà, Benet: Las hemorragias encefálicas (1926-VIII).

Peyrí Rocamora, Antoni: Las reacciones del organismo en la sífilis (1929-VI).

Peyrí Rocamora, Jaume: Kraurosis, leucoplasia, queratoma en el pene (1925-VI); Las
piodermitis vegetantes (1926-IX); Heredosífilis (1927-V); Evolución en el tratamiento de
la lúes (1929-VIII); Etiología del eczema de localización inicial en las manos (1931-V);

Lucha antivenérea en Barcelona (1931-VII); Ritmo de aplicación y dosado de los prepa-
rados arseno-benzólicos (1935-VI).

Peyrí, Jaume; Carulla, Vicenç: Sobre el papel de la pigmentación actínica (1932-IX).
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Peyrí, Josep M.; Tragant, Josep: Reacciones endocrinas y su terapéutica en dermatolo-
gía (1926-VII).

Pi Figueras, Jaume: Gastropexia por el procedimiento de Lambert (1932-V); Torsión del
epiplón y apendicitis aguda (1934-V).

Pi Figueras, J.; Llauradó, A.: La colostomía derivativa en el tratamiento de la rectitis
hipertrófica estenosante (1935-XI).

Pi-Suñer Bayo, Jaume: Un caso de hemofilia (1927-XI); Sobre la hiperglucemia diagnóstica
(1930-IV).

Pittaluga, Gustavo: La contribución de los médicos al estudio de la genética (1927-VII)

Policard, A. (Lió): El osteoblasto en la osteogénesis (1926-III).

Polo Guillemín, J. (Castelló): Pústula maligna y su tratamiento (1927-VIII).

Ponjoan Sabater, Albert: El embarazo tubárico (1925-IX); Cirugía conservadora en
Ginecología (1928-XI).

Prat Puig, D.: Vacunación antivariólica por vía intracutánea (1931-IX).

Prim Rosell, Joan: Abscesos de Douglas de origen apendicular (1935-XII); Sobre la
apendicitis aguda (1936-III) i (1936-IV).

Puchulu, Félix (Buenos Aires): Curación por vómica de un absceso amebiano del hígado
(1929-XII).

Puig Sureda, J.: Cirugía del intestino (1925-IX); Tratamiento quirúrgico de la úlcera
gastroduodenal (1931-VII).

Puigvert Gorro, Antoni: Anestesia local del pene (1930-IX); Cuerpos extraños en la
vejiga (1931-VII); Medios de contraste para la urografía (1932-VII), Diagnóstico precoz en
un tumor de riñón (1933-XII).

Quadras Bordes, M. Lluïsa: Cáncer del meato urinario (1931-XI).

Ramon Roda, J.: La operación del estrabismo y el myocampter (1932-XI), Proyector de
operaciones Zeiss (1932-XII).

Raventós Moragas, Antoni: La vacunoterapia en la blenorragia (1926-IX); Sarcoma de
la lengua (1928-V).

Reitg Puig, L.G.; Prats Canet, J.M.: Efecto diurético de algunas hormonas (1933-X).

Rémond, A. (Tolosa de Llenguadoc): Patogenia de los accidentes urémicos (1927-XI).

Rémond, A.; Colombiés, H: Tasa de colesterina y del nitrógeno residual, indicadores del
valor funcional del hígado (1927-II); Granulo-glioma (1927-VIII); La intoxicación por el
veronal (1928-XI).

Rémond (de Metz); Mériel: Falsa imagen quística dada por la radiología en un cáncer
primitivo de pulmón (1929-I).

Rémond (de Metz); Cantegril, E.: Potasio, división celular y cáncer (1930-V).

Rémond (de Metz); Colombiés, H.; Aujaleu, E.: Zona y varicela (1929-V).

Rémond (de Metz); Colombiés, H.: Tratamiento de la encefalitis epidémica (1925-XI);

Metabolismode la guanidina (1930-II).

Rémond, A.; Dumas, A.: La sífilis en la cirrosis de Laennec (1926-V).
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Rémond, A.; Sendrail, Marcel: Las condiciones humorales de la cancerización (1925-X).

Rémond (de Metz); Sendrail, M.; Roudil, V.: La función retículoendotelial y la génesis del
cáncer (1929-IX).

Reverter Girona, Josep M: Riñón en distopia lumbar baja (1827-VI).

Reynaldo dos Santos (Lisboa): La radiografia de las arterias y la terapéutica intra-arterial;
la vía aórtica (1929-V).

Ribas i Ribas, Enric: Tratamiento quirúrgico de las peritonitis agudas (1930-VII).

Ribó Rius, Lluís: Diagnóstico diferencial entre osteomielitis y ostitis fibrosa quística (1927-

VIII); Pié plano y su tratamiento ortopédico (1927-XII).

Rimbaud, L. (Montpeller): Hipertensión arterial (1927-IX); Diagnóstico de los grandes
hígados (1928-XI); Tensión en la insuficiencia cardiaca (1930-III).

Rimbaud, L.; Chardonneau, L.: La hipertensión arterial y el nitrito sódico (1926-IV).

Rio Hortega, Pío del: Histologia de los tumores nerviosos (1934-IX).

Roca de Vinyals, R.: La reacción de Ascheim-Zondek  (1935-VI).

Rocha Carlotta, Alfred: Secreción pancreática en los colecistectomizados (1932-X).

Rocher, H.L.; Malaplate, A. (Bordeus): Formas agudas pseudo apendiculares de la
peritonitis tuberculosa (1929-V).

Rocher, H.L.; Guerin, Robert: Desprendimiento epifisario de la espina ilíaca
anterosuperior por contractura muscular (1932-X).

Rodrigo Sabalete, Pedro (Cadis): Inervación vegetativa del tono de las musculaturas
estriadas (1930-VI).

Rodrigo, P: ; Pérez Llorca, J.: Sobre el fenómeno de Marcus Gunn (1930-I).

Rodríguez Portillo, Manuel: La neumonía central en la infancia (1927-VII); El interrogatorio
en clínica. Su rehabilitación (1928-II); La fiebre en su doble aspecto clínico-terapéutico
(1928-IX); Terapéutica racional de la fiebre (1928-X); La oxigenoterapia por vía parenteral
(1929-I); Concepto clínico de la septicemia (1929-V); El diagnóstico en su aspecto médico
social (1930-V); Pronóstico del enfermo según terreno y aptitud morbosa (1930-VI).

Rosell Cardús, José M.: La obesidad desde el punto de vista de su tratamiento (1927-III).

Roura Rosés, J.: Punción diagnóstica del fondo de saco de Douglas (1925-VI).

Roviralta Astoul, Emili: Tres casos de retraso de consolidación tratados con el silicato
de cal (1930-VI); ¿A qué edad deben ser operadas las fisuras palatinas? (1931-XII).

Ruiz Arnau (Madrid): Cambio de orientación en el tratamiento de la miopía escolar
(1927-III).

Rusca Vilardell, Joan: Origen y evolución de los islotes de Langerhans en el embrión
humano (1930-II).

Saavedra, J. de (Coimbra): El corazón mixedematoso (1934-III).

Saforcada Ademà, Manuel: Los locos delincuentes y su custodia (1927-IV).

Saforcada, M: Torras, Óscar: Comentarios psiquiátricos al nuevo Código Penal Español
(1930-I).

Sala Parés, Carles: Nuevo procedimiento de osteosíntesis mediante injerto óseo (1929-II).
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Salamero Castillón, Francesc: Los abscesos subfrénicos y su tratamiento (1928-VI);

Inflamaciones de la glándula parótida (1928-XI); Hernias del Douglas (1929-V);

Hidronefrosis experimental  (1930-II); Gastrostomias (1933-I).

Salamero Castillón, F.; Sala Roig, J.: Trastornos digestivos reflejos de origen genital
(1929-XI).

Salamero Castillón, F.; Serrallach Julià, F.: Pielografía endovenosa (1931-III).

Salarich Torrents, Joaquim: Un caso de fractura de Boyer (1927-I); Fractura del cóndilo
interno del húmero (1928-VIII); Tres casos de fractura doble diafisaria del antebrazo.
Osteosíntesis (1929-I); Enfermedad exostosante (1930-VIII); Osteomielitis en cabeza
femoral  (1931-XII); Fractura de esternón (1932-IV); Aneurisma de la arteria poplítea
(1932-IX); Apendicitis gangrenosa en un saco de hernia crural (1936-III).

Salarich Torrents, Miquel dels Sants: Inyección transabdominal uterina de hipofisina
para tratar la hemorragia atónica post-partum (1930-V); Un caso de inversión uterina
(1931-XII); Caso de cesárea por antigua coxalgia (1933-X).

Salarich Torrents, M.; Viscasillas, Federico: Cesárea por cardiopatía descompensada
(1935-III).

Salvat Navarro, Antonio: Examen crítico de los métodos para la confección de las vacu-
nas bacterianas (1927-VIII).

San Ricart, Ramon: Caso de meningoencefálocele operado (1929-III).

Sánchez Cuenca, B. (Sevilla): Relación entre las sustancias reductoras del plasma
sanguíneo y del músculo estriado (1928-II).

Santiñà Bragulat, Joan B.: Caso de parálisis de las cuerdas bucales (1934-VIII).

Savy, Paul (Lió): El escepticismo en terapéutica (1927-VIII).

Schwartz, A. (París): Tratamiento quirúrgico del cáncer de recto (1926-VII).

Schwartz, Anselme; Schi, Louis : Infecciones genitales de la mujer de origen intestinal
(1934-I).

Solà Surís, Joan: Mixosarcoma del intestino delgado (1931-VIII).

Soldevila, José M. (Madrid): Valor diagnóstico de la colecistografia en las afecciones de
la vesícula biliar (1928-I); Caso de mesenteritis retráctil (1933-III).

Soler Julià, Joan: El Drenaje pelvi-vaginal en Ginecología (1927-X); Tratamiento de las
hemorragias de origen ovárico por la insulina (1929-VII); Conservación del útero en el
tratamiento de las anexitis bilaterales (1931-III); Tratamiento del cáncer de útero (1932-

II); Diagnóstico del dolor en la fosa ilíaca derecha en la mujer (1933-III).

Soler Julià, J.; Vanrell, J.: Secreción mamaria independiente de gravidez, consecutiva a
castración quirúrgica (1930-II).

Soler Roig de Elizaicín, J.: Anestesia general por vía rectal (1930-IX); Neuralgia de trigémino
(1932-VI).

Soler Terol, Marian: El desprendimiento epifisario de la cabeza femoral (1927-IV); La
luxación congénita de la cadera (1928-IV); La osteocondritis infantil de la cadera (1929-

VIII), Fractura de Monteggia (1931-IX).
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Soula, C. (Tolosa de Llenguadoc): La rehabilitación de la esparteína (1926-VIII).

Subirana Oller, Antoni: Asociaciones paralíticas unilaterales de los nervios craneales,
sin trastornos sensitivos (1936-I).

Subirana Oller, A.; Guillaume: Trastorno vestibular y diagnóstico de la esclerosis en
placas (1930-II); Síndrome  vestíbulo-espinal de Barré (1931-I) i (1932-V).

Suñé Medan, Lluís: Sinusitis fronto-etmoido-maxilar latente (1928-V).

Suñer, Enrique (Madrid): Sistema gradual dietético (1929-VII).

Suriñach Oller, R.: Soplos cardiopulmonares (1926-X).

Tapie, J.; Garipuy, A. (Tolosa de Llenguadoc): Las lesiones anátomo-clínicas de la gota
(1935-XII).

Taure Gómez, Manuel: Evolución del intestino posterior en el embrión humano (1929-X).

Tavares, Amandio; Carvalho, Roberto (Oporto): Estudio de la osteocondritis deformante
infantil (1928-XII).

Taverna Torm, Miquel: Exploración del sistema vegetativo con el uso de un preparado
orgánico de médula suprarrenal (1929-VI).

Teran Valls, Màxim: Un caso de vía vaginal consecutiva a cesárea segmentaria (1935-V);

Hemorragia en la distocia (1936-II).

Terrades Pla, Francesc: Diagnóstico y normas de tratamiento de la rotura del embarazo
ectópico (1927-VII); El tratamiento de elección en los miomas uterinos es quirúrgico
(1928-III); El drenaje abdominal en Ginecología (1928-XII); El embarazo ectópico en el
primer trimestre (1929-III); Tratamiento de las desviaciones uterinas (1929-IX); Normas
conservadoras en las operaciones ginecológicas anexiales (1930-X).

Terray: Reumatismos crónicos (1933-IX).

Tolosa Colomer, E.; Alsina Bofill, Josep: La predominancia motora de la siringomielia
(1930-I).

Torelló Cendra, Miquel: La vacunación contra la difteria (1928-XII); La vacunación
antituberculosa (1929-II); Insulina en los casos de desnutrición de origen digestivo en el
lactante  (1930-IX).

Torres Marty, Luís: El síndrome de obstrucción vesicular (1933-XII).

Tragant i Carles, Josep: La frecuencia del síndrome hiposfixia en Patología (1827-II).

Trenchs Codoñés, Josep: Osteosíntesis con hilos metálicos y pinza de Lambotte (1928-XI).

Trias de Bes, Lluís: Reumatismo cardiaco evolutivo (1926-III); Tratamiento de la insufi-
ciencia cardiaca (1927-II); Las insuficiencias cardiacas irreducibles (1928-VIII); Formas
arrítmicas de la neurotonia cardiaca (1930-IX); Tratamiento de las endocarditis reumáti-
cas evolutivas (1933-XI).

Trias Maxenchs, Alfons: Estudios fisio-terapéuticos sobre la adrenalina (1927-I).

Trias Pujol, Joaquim: La exostosis osteogenética (1925-XI).

Trueta Raspall, Josep: Estudio de las fracturas aisladas del escafoides del carpo (1929-

I); Dos casos de afección de Kienböck  (1939-IV); Quistes esenciales de los huesos
(1930-XII); Exostosis subungueales posttraumáticos del primer dedo del pie (1932-VIII);
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Artrodesis por enclavijamiento según la técnica de Robertson-Lavalle, en la tuberculosis
osteo-articular (1932-III); Tratamiento de las parálisis postpoliomielíticas con
trasplantaciones tendinosas (1935-X).

Vallribera Gorina, J.M.: Radiología de la mucosa gástrica (1932-II).

Vanrell Cruells, Joan: Complicación vascular por inyección bismútica intramuscular (1926-

IX); Estado actual de la lucha antivenérea en España  (1927-I); Conducta ante un caso
de embarazo extrauterino (1927-III); Presentación de un nuevo modelo de sonda
intracervical  oclusora para la insuflación tubárica y la útero salpingografía (1927-IX);

Cómo debe organizarse en España la lucha antivenérea (1927-IX); Estudio de la hístero
salpingografía (1928-IX); Embolización mínima de lipiodol en el curso de la histerografia
(1930-VIII); Tratamiento médico de las anexitis (1932-VIII); Tumores primitivos del ovario
(1932 IX); Quiste dermoide ovárico grande (1935-II).

Vanrell, J.; Miserachs, M.: La histidinuria como prueba diagnóstica del embarazo (1935-X).

Vanrell, J.; Rusca, J.: Diagnóstico de la blenorragia femenina mediante las toxinas solu-
bles del gonococo (1935-V).

Vaquez, H.; Donzelot, E. (París): Tratamiento de la arritmia completa (1926-I).

Vázquez Sans, Juan: Organogenia del neumogástrico (1929-IV).

Verdaguer Salieti, Joan: Las asociaciones terapéuticas en neurología (1934-V).

Vila Abadal, Lluís: Neoplasias y cuerpos extraños en esófago (1925-VII); Otalgias (1927-

III); Tuberculosis laríngea (1927-XI); Sintomatología de las complicaciones graves de la
otitis media supurada (1928-I).

Vilaclara, Joan M.: Endocrinología y psiquiatría (1935-I).

Vilanova Montiu, X.: El tratamiento antisifilítico bajo el control sifilimétrico (1926-XI).

Vilanova Montiu, Xavier; Catasús, J.M.: Valor de la reacción de Vernes para la sífilis
(1931-V).

Vilanova Montiu, F. Xavier; Raventós Moragas, Antoni: La quimioterapia de la bleno-
rragia (1927-IV).

Vilardosa Llubés, Enric: Asma y turbinectomia (1930-V); Parálisis recurrencial de origen
aneurismático (1931-VIII); La Difteria  (1935-XI).

Vilardosa, Enric; Núñez Domènech, Josep Maria: Difteria nasofaríngea simulando un
flemón periamigdalino (1934-V).

Vilató Gómez, Joan: Tratamiento electroterápico de la hemiplejia (1936-I).

Xercavins Romeu, Francesc: Paraplegias agudas (1936-I).

Yacoel, M.J. (París): Hipertensión en la menopausia (1925-VI).

Ymbert, F.: Diagnóstico precoz de la tuberculosis renal (1933-XI); Colibacilosis urinaria
(1935-IX).

La revista ha estat consultada a la biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona i a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Nota sobre la revista “Ars Medica”
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LA DARRERA TOPOGRAFIA MÈDICA DE MANRESA.
UNA OBRA INÈDITA DEL DR. JOAN SOLER I CORNET (1895-1971)

GUERRERO i SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Donem a conèixer l’esborrany d’una nova topografia mèdica manresana, escri-
ta pel Dr. Joan Soler i Cornet cap a l’any 1933. Aquesta “Topografia Mèdica de Manresa”,
inèdita, és la quarta de les existents. Com sol ser característic d’aquestes obres, fa una
bona descripció de la ciutat, dels seus habitants i dels diversos aspectes sanitaris.
Aporta una valuosa informació sobre la salut pública de la població del darrer quart del
segle XIX i, sobretot, del primer terç del XX.

Paraules clau: Topografia mèdica, Manresa, Joan Soler i Cornet, segle XX, salut pública de Manresa.

RESUMEN: Damos a conocer el borrador de una nueva topografia médica de Manresa,
escrita por el Dr. Joan Soler Cornet hacia 1933. Esta “Topografía Médica de Manresa”,
inèdita, es la cuarta de las existentes. Como suele ser característico de estas obras,
hace una buena descripción de la ciudad, de sus habitantes y de sus aspectos sanita-
rios. Aporta una valiosa información sobre la salud pública de la población del postrer
cuarto del siglo XIX, y sobretodo del primer tercio del XX.

Palabras clave: Topografía médica, Manresa, Joan Soler Cornet, siglo XX, salud pública de Manresa.

*

INTRODUCCIÓ

Les topografies mèdiques que apareixen a finals del segle XVIII i perduren fins a finals
del segle XX, constitueixen un nou concepte dins la literatura mèdica que reconeix la
importància del medi per a la salut i el desenvolupament de la malaltia.

El medi físic, geogràfic, geològic, la climatologia i els ecosistemes, poden condicionar i
emmarcar la salut de l’individu i la població, com també l’urbanisme, les aglomeracions,
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els costums i el treball. Les topografies mèdiques solen incloure aquests epígrafs i
aspectes demogràfics, socials, sanitaris i epidemiològics.

La demografia inclou l’estructura de la població, la natalitat, la mortalitat, el creixement
vegetatiu i altres apartats de no menor interès.

Els aspectes socials descriuen les activitats laborals que es desenvolupen a la vila o
ciutat objecte de l’estudi, els hàbits i costums, institucions i serveis, i tot allò que pot
influir en la vida dels que hi viuen.

Els aspectes sanitaris solen fer un cens del personal sanitari, dels hospitals, consultoris,
balnearis, manicomis i la seva activitat; també recullen dades sobre higiene, salubritat i
sanejament públic.

El capítol d’epidemiologia sol ser de gran interès perquè descriu i intenta analitzar les
causes de mort, les plagues, les epidèmies i la prevalença de diverses malalties.

L’Acadèmia de Medicina de Barcelona, al segle XIX vetllava no només per la praxis
mèdica sinó també per la salut pública, per la qual cosa va promoure les topografies
mèdiques per a millorar el coneixement del territori i conèixer professionals motivats que
poguessin esdevenir corresponsals de la institució. Per a aconseguir-ho va convocar
premis anuals que atreien alguns metges que feien noves aportacions de caràcter
geogràfic sanitari.

La primera obra guardonada de la què hom té constància és la “Topografia Mèdica de
Barcelona”, del doctor Francesc Arró i Triay,  l’any 1854, coincidint en el temps amb el de
la gran epidèmia de còlera.

Moltes comarques catalanes van aportar aquests tipus de treballs i el Bages no en va
quedar al marge. En un interessant treball, Jacint Corbella cita tres topografies mèdiques
sobre Manresa i quatre d’altres llocs del Bages: Navarcles, Sallent, Montserrat i
Talamanca1.

Les tres topografies mèdiques conegudes de Manresa van ser candidates de diverses
edicions del premi de l’Acadèmia de Medicina, els anys 1888, 1894 i 1905.

La primera, presentada pel metge Víctor Melcior el 15 de setembre de 1888 – any de
l’Exposició Universal de Barcelona – , descrivia la situació d’una ciutat que quasi arribava
als 19.000 habitants2. Víctor Melcior Farré era aleshores el metge titular suplent, i el
titular era el doctor Pallàs Pejoan, nomenats el mateix any. Melcior descriu en cent
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pàgines i onze capítols les dificultats d’una ciutat industrial amb greus problemes de
salubritat i manca d’infraestructura sanitària. No va obtenir el premi però sí una menció
honorífica.

La segona, presentada el 10 de maig de 1894 per un metge desconegut però que diu que
treballava per a la fàbrica Bertrand i Serra - sense especificar si era la Fàbrica Nova o la
del barri del Guix -, és un manuscrit de 41 pàgines3, molt menys ambiciós i no aconseguí
el premi.

La tercera, presentada el 20 de juliol de 1905 pel metge Pere Pallàs i Valls, és una obra
molt més extensa i elaborada, de 519 pàgines manuscrites i làmines annexes4, de major
volada i més minuciosa. Ignorem si va ser guardonada, però fou editada l’any 1906, no el
1909 com consta erròniament a la portada però correctament a la portadella5. L’edició
té 270 pàgines en rústica i paper de baixa qualitat, amb taules, addenda i fotografies
borroses. Té un gran interès historicomèdic.

Les tres topografies posen de manifest les mancances d’higiene, salubritat pública i
salut laboral de la població, des d’un criteri higienista, i abasten entre totes un període
d’uns vint anys de sanitat manresana entre abans de 1888 i 1905.

La troballa casual d’una topografia mèdica de Manresa força posterior té com a interès
principal observar els canvis sanitaris de la ciutat a partir d’unes referències ben
documentades.

LA TROBALLA

Fa un parell d’anys, quan en ocasió del cinquantenari de la Delegació del Bages del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona preparava el seu estudi històric6, vaig seguir el
rastre dels seus expresidents. Un d’ells fou el Dr. Joan Soler i Cornet, entre els anys 1954
i 1965. Morí sense descendència i un dels seus marmessors fou el Dr. Herms, que
custodià la que havia estat la seva finca i segona residència, el mas “El Graner” del
terme d’Avinyó. M’hi acompanyà i allà vaig poder consultar la documentació que m’oferí,
entre ella un extens document mecanoscrit, sense títol, però que des de l’inici del seu
pròleg ja diu que és una topografia mèdica de Manresa7.

Després de comprovar  que es tractava d’una obra inèdita, he procedit al seu estudi i a
dipositar una còpia a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, on a partir
d’ara ja s’hi poden consultar quatre topografies mèdiques de Manresa. També he
ingressat una còpia a l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (COMB).

La darrera topografia mèdica de Manresa. Una obra inèdita del Dr. Joan Soler i Cornet
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EL DOCTOR JOAN SOLER I CORNET

Joan Soler i Cornet neix a Manresa el 16 de març de 1895. És fill del destacat metge i
cirurgià manresà Francesc Soler i Jovés (1863 – 1932), director de l’Hospital de Sant
Andreu, entre altres responsabilitats professionals i públiques.

Joan Soler cursa els estudis primaris a la seva ciutat i el batxillerat i medicina a Barcelo-
na, on obté la llicenciatura el 30 d’agost de 1918.  Abans, el 1914, és ajudant del
Laboratori Microbiològic Municipal de la capital, on treballa a les ordres del seu director,
el Dr. Turró, i de l’ajudant tècnic Dr. González. Acabada la carrera, a partir de 1918
treballa a l’Hospital de Sant Andreu – aleshores l’únic hospital de Manresa - al costat del
seu pare, exercint la cirurgia de l’època, que incorporava la traumatologia. A partir de la
creació de la Clínica Sant Josep, el 1929, i del Sanatori de Sant Joan de Déu, el 1932,
també exercirà en aquests centres, alhora que actua com a forense. A la mort del seu
pare esdevé cap de cirurgia i director de l’Hospital el Dr. Joan Puig i Ball, amb qui col·labora
fins la seva mort, el 1938.

Passa la guerra civil al sanatori antituberculós improvisat al santuari del Miracle (Riner)
i a Manresa. Director de l’Hospital de Sant Joan de Déu i del de Sant Andreu, és un
cirurgià i personatge de prestigi que presideix l’Assemblea Local de Creu Roja de Manresa
des de 1942 fins 1970. És cirurgià del Dispensari Municipal, de Mútua General de Segu-
ros, de Mútua Manresana de Seguros Sociales i del Centre Mutual Artesà. L’any 1965
col·labora amb el Dr. Josep Badal a la creació del Banc de Sang de Manresa, ubicat a
Creu Roja.

L’any 1954 és fundador i president de la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi de
Metges  - que fins aleshores no tenia seu física -, fins 1965. Patró de Casa Caritat i
fundador de la Comissió Local “Pro – Beneficència”. Entre 1939 i 1971 és,
successivament, “vicecontador”, “contador” i vicepresident de Caixa d’Estalvis de
Manresa”.

Rep l’”Encomienda de la Orden Civil de Beneficiencia” l’any 1960 i, posteriorment, diver-
sos reconeixements i homenatges per la seva tasca professional i social. Personatge
destacat del seu temps, morí d’un infart de miocardi a Manresa el 23 de maig de 1971.

La seva glossa necrològica anà a càrrec del Dr. Simeó Selga i Ubach8. L’Ajuntament, a
iniciativa del Dr. Selga li dedicà un carrer, que va romandre sense placa fins el 2002,
quan el consistori accedí a la petició de l’autor del present treball d’ubicar-la a la vora de
la Creu de la Culla en un acte públic de reconeixement9.

Lluís Guerrero i Sala
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Joan Soler fou un metge pràctic i poc acadèmic, però malgrat això es doctorà amb la tesi
“Estudio de la apoplejía cerebral en la comarca de Bages”, de contingut modest, que
publicà el 192610. Va ser un dels impulsors de l’aparició de la revista “Annals de l’Hospital
de Sant Andreu”, en la què publicà un treball purament testimonial, una taula estadísti-
ca dels casos atesos pel Servei de Cirurgia del centre.

Desconec el moment exacte en què redactà la seva “Topografia Mèdica de Manresa”, ja
que no consta cap data al document. La intenció de l’obra fou, sense dubte, presentar-
la a un premi de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona11. Es tracta d’una obra més
important des d’un punt de vista de la medicina social que de la medicina científica de la
seva època.

ASPECTES GENERALS DE LA NOVA TOPOGRAFIA MÈDICA DE MANRESA

El document original està format per quartilles industrials de 217 x 156 mm en paper
blanc de poc pes i baixa qualitat, que estan agrupats en conjunts no homogenis de fulls
grapats al marge. La lletra és mecanogràfica, feta amb màquina domèstica, de baixa
intensitat gràfica, amb un cos aproximat de 12, interliniat a dos espais, marge esquerre
justificat i el dret en bandera.

L’obra està escrita en llengua catalana postfabriana, plena de correccions manuscrites
amb ploma, amb tinta negra, fetes per una altra persona amb un bon nivell de català i
sense coneixements mèdics. En realitat es tracta d’un esborrany, d’un text no polit.

Té 547 pàgines i, a més, consta d’alguns addenda entre els quals diverses  fitxes. N’hi ha
d’antropològiques d’infants vius, amb el nom de cadascun; altres són climatològiques,
demogràfiques, un “Plànol General de Manresa”, un plànol de l’escorxador i un altre del
cementiri.

Cada pàgina del cos de text està numerada en la seva part superior, amb el número entre
parèntesis. El document, malgrat la paginació, en alguns apartats no segueix del tot
l’estructura clàssica de les topografies mèdiques, i aquest fet, juntament amb l’absència
d’índex, crea una certa confusió.

El treball, com ja he dit, no té títol, però aquesta el·lipsi queda resolta a partir del primer
paràgraf del pròleg, on hi expressa la seva voluntat d’escriure una topografia mèdica i,
tota vegada que només parla de la ciutat de Manresa, el seu títol no hagués pogut ser un
altre que “Topografia Mèdica de Manresa”, acompanyat o no de subtítol.

La darrera topografia mèdica de Manresa. Una obra inèdita del Dr. Joan Soler i Cornet
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Els enigmes a resoldre són la data en què va escriure el text i si va respondre a alguna
intencionalitat. Soler acaba la carrera l’any 1918 i s’instal·la a Manresa. Una gran part
de les cites que fa corresponen als anys vint i no ultrapassen el 1932, data molt sovintejada
com a límit. En el capítol que dedica al tabac, diu “el present any de 1932”. Aquest text
extens va ser preparat, molt probablement, entre la fi de la seva tesi doctoral a mitjan els
vint i una data no gaire posterior a 1932, potser el 1933 i, en tot cas, bastant abans de la
guerra civil, quan l’autor acabava la tercera dècada de la seva vida. Es tracta doncs
d’una primera etapa en la trajectòria professional de Joan Soler en què es consolida
com a cirurgià i desenvolupa una cert neguit acadèmic. Val a recordar que el seu pare
mor justament l’any 1932 i que en un dels capítols diu que els germans de Sant Joan de
Déu han construït un sanatori, que s’inaugurà l’any 1932.

No sabem si el Dr. Soler va arribar a presentar aquest treball als premis de l’Acadèmia o
si va romandre al calaix; si més no, puc assegurar que no consta com a guardonat.

MÈTODE DE TREBALL

El Dr. Soler inicia l’obra amb un breu pròleg, en què cita les seves fonts bibliogràfiques,
molt migrades, ja que només fa referència a cinc autors12.

Comença la topografia descrivint el seu contingut, dient que constarà de les parts
següents: “Dades històriques elementals, geologia, mineralogia, flora i fauna,
meteorologia, serveis d’higiene de la ciutat, estudi etnogràfic dels seus habitants,
característiques de les malalties que pateixen els veïns d’aquesta ciutat, dades
demogràfiques sanitàries; un pla (sic) de la ciutat amb els seus carrers i places i vistes
fotogràfiques dels carrers i monuments més importants, els quals treballs són fets
expressament per a aquesta memòria”.  No he pogut localitzar les fotografies a les què
fa referència.

En fullejar la seva obra, hom pot observar que descriu l’àmbit geogràfic i geològic de
Manresa, la hidrologia, les característiques de l’atmosfera i  l’ecosistema. Tot seguit
ressegueix l’urbanisme i característiques dels habitatges, la història de la ciutat i en
descriu el patrimoni cultural.

Explica els caràcters físics i psíquics dels manresans i l’estructura demogràfica i social
de la població, la immigració, les tradicions, costums i aspectes antropològics culturals,
l’alimentació, l’abillament i altres. Desglossa les activitats en grans apartats, considerant
separadament l’agricultura, el comerç, la indústria i les professions liberals, especificant
les sanitàries.

Lluís Guerrero i Sala
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Així mateix descriu les institucions ciutadanes, els serveis sanitaris, educatius i benèfics,
els religiosos, els financers i els d’oci.

Analitza aspectes d’higiene i salubritat pública i dedica capítols a la il·luminació, el
clavegueram, les plagues, els urinaris públics, l’escorxador, els mercats, el cementiri,  els
mals costums i la marginalitat social.

Pel que fa a la patologia, analitza la mortalitat, descriu les epidèmies i constata l’existència
de malalties prevalents a la ciutat, entre les quals dedica petits capítols a les febres
tifoides, la tuberculosi, el càncer, la meningitis, la verola, la diftèria, el tètanus, les
infeccions puerperals, les malalties respiratòries, les de cor i vasos, les digestives, els
verms intestinals, les diarrees, les hèrnies, l’obstrucció intestinal, les apendicitis, les
cirrosis, les nefritis, les malalties congènites, la follia, l’alcoholisme, els suïcidis, les
morts violentes, la ràbia, la grip, la meningitis epidèmica,  la malaltia de Heine – Medin,
les encefalitis, les febres de Malta, el tracoma, les avitaminosis i el consum de tabac.

Acaba amb unes breus conclusions, massa simplistes. Aquesta és una descripció orde-
nada segons el meu criteri, ja que com ja he dit, el Dr. Soler ha deixat un esborrany  que,
malgrat tractar quasi tots els capítols i subcapítols clàssics d’una topografia, en alguns
epígrafs és una mica perdedor. Sens dubte necessità un supervisor que no sabem si va
tenir.

ASPECTES NO MÈDICS DE LA TOPOGRAFIA MANRESANA

La primera part del treball comença amb un resum històric. Cita com a font l’obra de
Sarret i Arbós - encara viu i actiu en aquell moment -, i parla de l’etimologia de Manresa,
de la prehistòria i protohistòria de la ciutat, seguint les fabulacions pròpies de l’època.
Ubica els lacetans i el seu poblat al Puig Cardener, “on avui hi ha edificada la catedral”
i diu que vivien en estat semisalvatge i eren gent rústica, pastors, miners i pagesos. Cita
els colonitzadors grecs, fenicis, la romanització, les invasions de vàndals i sarraïns, el
redreç comtal, el creixement del segle XIII i l’esplendor del XIV; de la Manresa d’aquell
segle gloriós diu que “progressà en totes les ramificacions de la civilització nacional
catalana”. Passa de pressa al temps de Joan II, a la guerra dels Segadors i a l’atac de
Pòpuli a Manresa durant la guerra de Successió. La guerra del Francés, les carlinades i
la guerra d’Àfrica. S’entreté en les visites d’Isabel II i Amadeu de Savoia a Manresa, amb
un cert delit monàrquic, per bé que catalanista. Parla breument de la Primera República,
del regnat d’Alfons XII, de les guerres colonials i el regnat d’Alfons XIII. Dedica un interès
especial a les epidèmies de còlera de 1854 (2.500 invasions i 1.529 defuncions), 1865
(231 casos i 122 morts) i 1885 (388 casos i 144 traspassos). També cita la febre groga de
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1870, la riuada de 1907 i l’epidèmia de grip de 1918, amb 279 defuncions. Els aspectes
sanitaris els trobarem desenvolupats més endavant.

Cal descartar que en les correccions de text hi participés Sarret, ja que hi ha errades en
algunes dates de fets històrics, que de cap manera hagués passat per alt.

Tot seguit fa relació del patrimoni immoble d’interès cultural, sobretot religiós, amb una
breu ressenya de cada edifici, extreta de l’obra de Sarret i Arbós13. Cita l’església de
Sant Miquel, la Seu, Sant Pere Màrtir, el Carme, la de Montserrat, la Mare de Déu del
Pòpul, el Remei, l’oratori del Sant Crist (Guix), la de Casa Caritat, la de les Reparadores,
la del convent de les Saleses, la dels Caputxins, Sant Bartomeu, la dels Infants, Santa
Clara, la de les Caputxines, la Cova, Sant Francesc de Paula, Santa Llúcia, Sant Andreu,
Sant Joan d’en Coll, Sant Ignasi, la de Valldaura, la de la Consolació, Sant Ignasi, el
Rapte, Sant Pau, Sant Ignasi Malalt, Sant Josep, la de Can Font, Sant Marc, la Guia i la de
les Josefines. Acaba aquest extens capítol sobre esglésies i oratoris, parlant de dos
monuments civils: la “Presó del partit” (on també hi havia el Jutjat de Primera Instància,
edifici avui dia conegut com l’antic Palau de Justícia de la Baixada de la Seu i futura seu
dels serveis territorials de la Generalitat) i la “Casa de la Ciutat”, l’Ajuntament14.

La descripció de la Seu ens aporta més indicis per datar la Topografia. No inclou la
declaració de monument històric – artístic efectuada pel govern de la Segona República,
l’any 1931; tal vegada no va trobar la documentació necessària o se’n va oblidar, ja que
després hi trobem algunes cites de 1932.

Esmenta breument la biblioteca ubicada a l’Institut i la de la Caixa de Pensions, l’Arxiu
Municipal, el teatre i cinemes. Jutja negativament el cinema: “Les funcions de cine
tenen, segons el meu parer, els següents inconvenients: materialment (i ho afirmen
eminents oftalmòlegs) perjudiquen l’òrgan de la visió, i moralment i intel·lectual,
instrueixen poc, eduquen menys i exciten les passions”.

En el capítol “L’estalvi a Manresa” cita l’existència des de 1865 de la Caixa d’Estalvis i
Mont de Pietat i la seva obra social, amb 10.028 impositors l’any 1931, una xifra creixent
i un capital de 7.000.000 de pessetes. Descriu les imposicions, llibretes de nounats, la
construcció de les “cases barates” del carrer de Viladordis, el pagament de pensions,
els donatius i la Junta de Govern. També parla de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis, i de la Caixa Postal d’Estalvis. També inclou en aquest capítol una relació de
les 29 Germandats o Monts de Pietat que té Manresa l’any 1932, “per a l’auxili dels seus
socis en els casos de malaltia”; diu el nombre de socis i les quotes que paguen. Pel seu
interès, atès l’objectiu, exposo els seus noms: Germandats de Sta. Llúcia, de Sant Pau
ermità, de Paletes, de Sant Salvador, de Nostra Dona del Carme, de Nostra Dona de

Lluís Guerrero i Sala



209Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 201-224, ISSN: 0213-0718

Montserrat i Sant Ignasi de Loiola, de Nostra Dona de la Misericòrdia, de la Sagrada
Família, de Nostra Dona de Valldaura, de la Puríssima Concepció, d’Amics de la Caritat,
Mont de Pietat Artesà, Mont de Pietat Musical de Manresa i Comarca, Mont de Pietat La
Nova Aliança, Germandat de Sant Magí, Creu Roja, Mont de Pietat Benèfic Manresà,
Mont de Pietat de la Caritat, Porvenir Juvenil Manresano, Mont de Pietat Local d’Oficials
Barbers “La Formiga”, Institut Espanyol, La Vertadera Unió Espanyola, La Catalunya,
Espanya, Universal, Única, Auxiliadora, La Puríssima, i Germandat del Sagrat Cor de
Jesús (sic). El nombre total de socis a Manresa era de més de 6.770, ja que el nombre de
socis de tres entitats resta en blanc; entre tots ultrapassarien els 7.000 socis en una
població de 31.187 persones, la qual cosa ens dóna una cobertura del 22,44%,
curiosament similar a la mutual del segle XXI. Les que tenien més socis eren, per ordre,
el Mont de Pietat Artesà (996 socis), La Vertadera Unió Espanyola, La Catalunya, l’Institut
Espanyol i la Germandat de Nostra Dona de Valldaura (372 socis). Les quotes oscil·laven
entre les 8 i 10 ptes., i alguna tenia diverses tarifes. D’aquestes 29 entitats diu que 20
tenen seu social a Manresa i 9 no, i afegeix “Totes pateixen, al nostre concepte, d’un
defecte important, com és no pagar als malalts crònics i especialment els tuberculosos;
amb referència a aquests últims cal fer constar que molts moren per falta de mitjans
econòmics”.

Assigna un extens capítol als centres escolars de Manresa, fa una història de l’ensenyança
des del segle XIII fins l’actualitat i fa una fitxa de cada centre, sigui públic o privat, amb les
seves mesures, obertures, vàters i lavabos, patis, nombre d’alumnes (898 públics i 2.901
privats) i professorat. Destaca l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, Agricultura i Indústries, i
també el Grup Escolar i Institut Nacional de Segona Ensenyança. Tracta el tema de la
inspecció mèdica escolar, obligatòria des de 1913, feta pels metges titulars o metges
inspectors escolars, que realitzen estudis biomètrics i determinen l’estat nutricional
dels infants i la idoneïtat de la indumentària, i la patologia, entre la qual inclou les càries,
les amigdalitis i adenopaties, entre altres. Analitza les qualitats d’edificis i instal·lacions
i en suggereix millores.

El capítol “Cos Municipal de Bombers de Manresa”  inclou una relació del seus mitjans
instrumentals i del seu personal, entre el què val a destacar Joan Miquel, metge del cos,
i el seu col·laborador, el sanitari Bartomeu Fornells.

Sobre “Beneficència” descriu les mancances socials de Manresa i algunes coses a
corregir. Cita les institucions i entitats que practiquen “la caritat pública”, les aportacions
que l’Ajuntament fa als metges titulars per aquest concepte (15.000 ptes), als metges
de dispensari (3.000 ptes.), llevadores (1.000 ptes.), farmàcies (3.000 ptes.), fórmules
de beneficència (2.200 ptes.) i per aliments (12.000 ptes.); també les subvencions, la
més important de les quals és la destinada a l’Hospital de Sant Andreu, de 16.000 ptes.,
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l’any 1932. Detalla el treball social de les Germanetes dels Pobres, de l’Asil d’Infant Orfes
(“Els Infants”), de Casa Caritat, de l’Hospital de Sant Andreu, de la Caritat Cristiana, de les
Conferències de Sant Vicenç de Paül, del Pa dels Pobres i de Creu Roja. En referència a
l’assistència benèfica de l’Hospital, diu que no existeixen estadístiques de la patologia
atesa, però que solen ser problemes mèdics, cirurgia urgent i traumàtics; especifica com a
més freqüents la tuberculosi en període caquèctic, l’arterioesclerosi cerebral amb lesions
focals, les malalties cardíaques no compensades, el reumatisme crònic, la demència amb
deliri agut i el càncer inoperable. Tanmateix, que entre les malalties agudes més sovintejades
hi sol haver les tifoides, pneumònies i reumatisme agut; entre la cirurgia urgent, les
trencadures estrangulades, l’empiema, la traqueotomia i el part distòcic. Descriu la
distribució i equipaments de l’Hospital i el personal que hi treballa, un metge director, un
metge per a les malalties internes, un cirurgià, un infermer practicant i dotze germanes
paüles. Les estades entre 1922 i 1926 van ser una mitjana de 26.413, amb una despesa
mitjana anual de 68.000 ptes., cobertes per l’Ajuntament, rendes i almoines.

ASPECTES HIGIÈNICS DE LA CIUTAT I ELS SEUS HABITANTS

En un altre capítol tracta de la “situació topogràfica” de Manresa. Diu que té 29.700
habitants, una dada que correspon a la segona meitat dels anys vint. En descriu la
geografia física, la climatologia, la geologia i paleontologia (extreta de l’obra de Pius Font
i Quer15), la mineralogia i l’aigua. En aquest darrer apartat parla de la Sèquia amb dades
de Sarret16 i del consum per habitant considerant un rentat diari i un bany per setmana;
afirma que la tifoidea, tan pròpia de la zona, es dóna en els que beuen aigües dels pous
i no dels que ho fan de la Sèquia, la qual cosa el duu a fer tot un seguit de consideracions
sobre la higienització i autopurificació de les aigües corrents comparant-les amb altres
de països d’Europa; es tracta d’una part ben documentada i argumentada, amb taules
d’anàlisis químiques i coneixements adquirits quan treballava amb el Dr. Turró. També
fa comentaris i deduccions sobre l’epidèmia de còlera de 1885. Al mateix capítol fa un
apartat sobre l’atmosfera i els seus paràmetres, que inclou algunes dades de fisiologia
respiratòria, fisiopatologia, descripció del cop de calor, de la intoxicació per monòxid de
carboni, el mal de muntanya, taules de resistència microbiana a la radiació solar, els
beneficis del sol en la salut, la fulguració i l’electrocució. Tanca el capítol amb una breu
nota sobre la flora (1.120 espècies) i la fauna (439 espècies).

La demografia ocupa un extens apartat que inicia amb el moviment de població, natalitat
i mortalitat entre tres quinquennis: 1871 – 1875, 1901 – 1906 i 1926 – 1930. La natalitat
per mil habitants és, respectivament, del 22,7; 27,91 i 16,81: n’analitza les circumstàncies,
renega del neomalthusianisme i diu que Catalunya és la nació d’Europa amb la natalitat
més baixa. Analitza els parts múltiples i fills naturals. També estudia la nupcialitat per mil
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habitants, que l’any 1897 és del 5,0; el 1901 del 6,28 i el 1930 del 7,69, progressivament
creixent. Amb desordre, entre la nupcialitat i la mortalitat insereix un apartat sobre la
talla de la població i dóna algunes dades antropològiques: diu que la talla mitjana
masculina dels soldats entre 1925 i 1929 és de 1,649, amb un perímetre toràcic de 0,863
i un índex de vitalitat robust, i ho compara amb altres llocs de l’estat a partir de les taules
antropològiques d’Hoyos Sáinz17, deduint que els manresans són els més alts de
Catalunya i els catalans, els més alts de l’estat, i en fa una anàlisi de les causes. La
mortalitat mereix un comentari a part.

Diu que la mortalitat “sota el punt de vista de la higiene i de la sociologia és el capítol
més important d’una topografia mèdica”. La mortalitat per mil habitants de Manresa
l’any 1871 va ser del 35,16; el 1901 del 27,39 i el 1930 del 15,07; mentre, l’expectativa
de vida és, respectivament, de 27,75, 32,95 i 49,89 anys. Això ho explica per una minva
important de la mortalitat infantil i d’algunes malalties de totes les edats. Entre 1926 i
1930, abans de l’any d’edat, el nombre de morts per problemes nutricionals i digestius
passa de 50 a 37; també hi influeixen les infeccions respiratòries i infeccions del cordó.
La mortalitat entre 1 i 5 anys en el mateix període és del 16,6 per mil, a causa de les
infeccions pròpies de la infantesa, tifus, tuberculosi i malalties respiratòries i digestives.
Entre els 5 i 20 anys les causes més freqüents són les citades suara, juntament amb la
tifoidea i la tuberculosi, i també l’osteomielitis epifisària, el raquitisme, l’albuminúria
ortostàtica i algunes malalties freqüents a la pubertat, com la clorosi, ara en regressió.
Entre els 20 i els 50 anys la taxa de mortalitat per mil habitants entre 1926 i 1930 és del
3,4; invoca com a causes les laborals, la multiparitat, la neurastènia, els problemes
nutricionals, les neoplàsies i altres. Entre els 50 i 80 anys moren, en el mateix període, el
8,9 per mil habitants, degut a  degeneració postclimatèrica, abusos dietètics, seqüeles
de malalties, bronquitis crònica, cardiopaties, insuficiència renal; diu que “és l’edat de
la gota” i que “comença l’arterioesclerosi” i és el període de màxima mortalitat. A partir
del 80 anys, en el quinquenni 1926 – 1930 la mortalitat és del 1,6 per mil, hi arriben més
persones que abans i la majoria moren per senectut, amb minva de totes les facultats
mentals i físiques.

En la part dedicada al “Moviment migratori” fa constar que Manresa ha passat dels
16.193 habitants de 1871 als 31.187 de 1932, malgrat les guerres i epidèmies que ha
patit, i que això ha estat motivat per la cerca de treball de gent del Pirineu català, del
Llevant espanyol i alguns del centre de la Península.

Dedica un altre capítol a l’etnografia, de la què diu que es divideix en etnogènia, etnografia
pròpiament dita i etnologia, i que la part que interessa més per a una topografia mèdica
és l’etnografia estricta, que inclou “les professions, estatges, alimentació, vestits, riquesa,
ús i costums, inclosos els divertiments, beneficència, moral, religiositat i criminalitat”.
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Les ocupacions dels manresans són, per ordre d’importància, la indústria, l’agricultura,
el comerç i les professions auxiliars i liberals18. Fa una relació de les indústries manresanes
i explica amb detall el peculiar negoci de la pólvora, basant-se en l’obra de l’erudit metge
Lluís Soler i Terol19, i el de la llana. Aprofita aquestes descripcions per exposar conceptes
d’higiene laboral relacionats amb algunes fàbriques, en especial les tèxtils, i fa una
detallada relació de les de filats i teixits, i de cintes de seda i de cotó. Observa que els
treballadors tenen una major prevalença de tuberculosi.

Pel que fa a l’agricultura diu que Manresa té 1.000 Ha de regadiu, 200 de conreu de
secà, 2.000 de vinyes i oliveres, 400 de bosc i 100 d’erms; produeixen vi, oli, blat, patates,
blat de moro i verdures. Ocupen famílies que manta ocasions comparteixen l’activitat
agrícola, cada vegada més mecanitzada, amb el treball a la indústria. Solen ser atesos
per traumatismes, tètanus, picades i hemorràgies cerebrals, aquestes darreres atribuïdes
aleshores a que els pagesos pateixen més de reuma i beuen més vi.

Del comerç afirma que Manresa és centre comercial del Bages, Berguedà i Solsonès, i
que compta amb bones comunicacions, la qual cosa promou una intensa activitat co-
mercial, sobretot de queviures, grans, farines, ferreteria i elements d’alumini, carbó, olis,
minerals, vi, verdures i teixits. No tenen especificitat patològica.

Les professions auxiliars i liberals que cita les integren el professorat, els periodistes, els
dependents, cinc advocats, procuradors, quatre notaris, un registrador de la propietat,
dinou metges, tretze farmacèutics, tres cirurgians odontòlegs i tres veterinaris. Hi afegeix
la descripció dels centres i entitats culturals.

Sobre l’alimentació a Manresa comenta que a la ciutat totes les classes socials mengen
quasi el mateix i que les diferències les marquen els condiments i la presentació: carn de
moltó, vedella, cansalada tendra, peix, llet, ous, granes i llegums, verdures, fruita, pa vi i
poc licor. Descriu dietes més pobres d’èpoques ja superades i que els pagesos ingereixen
una major proporció de porc. Hi adjunta taules calòriques d’aliments, de necessitats
calòriques (avui les consideraríem elevades), taules comparatives i de valor econòmic, i
reflexions sobre l’alimentació humana. Diu que “el règim vegetarià pur no és fisiològic, i
per tant és antihigiènic” i els que el practiquen “presenten una depauperació
extraordinària i fins certa debilitat intel·lectual, tant que la majoria semblen candidats a
tuberculosos o a ran d’un manicomi”.

Sobre l’abillament diu que les diferències d’abans han desaparegut i que tothom vesteix
igual, llevat del capell. Ataca els sostenidors estrets de les dones i les seves sabates de
taló alt com a elements antihigiènics, i el faixat dels infants més petits, en franca regressió.
També fa consideracions sobre l’aspecte físic i cosmètic.
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Dels estatges de Manresa el Dr. Soler assegura que, en general, han millorat d’acord
amb les regles de la higiene de les llars, tenen més llum i estan més airejats. De les cases
de la ciutat diu que no es porten a la pràctica les inspeccions sobre l’habitabilitat, la qual
cosa fa que algunes habitacions no acompleixin les normes. Les cases de pagès tenen
els animals a planta baixa, la llar a sobre i les golfes amb farratges i gra a dalt, situació
poc saludable a causa dels insectes i la proximitat als fems. Malgrat la millora, són
poques les cases fetes d’acord al Reial Decret de 1928 i proposa actuar per aconseguir-
ho.

També dedica uns epígraf als 124 carrers de Manresa, a les 20 places, passeigs, jardins
i arbredes. Fa un llistat de les vies i observa que per raó de l’orografia moltes són
estretes i costerudes, amb baixos amb poc sol i aire. Fa comentaris sobre la higiene de
les places on s’hi fa mercats i les condicions que haurien de tenir; creu que són més
salubres els mercats a l’aire lliure, ben inspeccionats, que els tancats. Quan parla del
Call dels Jueus fa una referència erudita al Receptari de Manresa i als personatges que
hi intervingueren; també aporta una relació de noms de jueus de la ciutat. Fa un apèndix
sobre “Excusats i orinadors públics”, amb la seva classificació, situació, qualitats i el
pèssim estat dels que són públics, uns col·locats als baixos de l’Ajuntament i altres, vora
l’església de Sant Domènec.

En el capítol que dedica al cementiri hi destaca la seva excel·lent ubicació, més baix que
la ciutat, allunyat i separat pel riu, ventilat i amb un sòl adient. Descriu la necròpolis i diu
que no disposa de crematori, procediment del que exposa avantatges i inconvenients,
concloent que la higiene de l’espai és correcta.

De l’escorxador diu que és espaiós, està ben agençat i que els seus desguassos tenen
aigua abundant i un bon drenatge, però que es presenten problemes quan es queda
sense aigua de la Sèquia perquè aquesta baixa bruta de fang i també quan la tanquen
per netejar la canalització. Hi manquen cambres frigorífiques. Proposa solucions per
aquests problemes.

Dedica un petit capítol a les clavegueres, i sentencia que la xarxa antiga és molt deficient
malgrat que darrerament es construeixen com està ordenat en el Reglament de Sanitat.
La Junta Municipal de Sanitat ha informat de les greus mancances de les instal·lacions
i és un tema pendent de resolució. També afirma que la neteja pública de l’espai urbà és
força deplorable, com la recollida i tractament de la brossa, per la què reclama la seva
cremació.

El Dr. Soler dedica un breu capítol a la prostitució, de la qual en culpa en part als homes,
però afirma que “certes alteracions anatòmiques fa que certes dones tinguin més
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predisposició a caure en aquest vici. Són dones que tenen un tipus baronívol que tenen
un orgasme semblant al de l’home”. Fa reflexions sobre el tema, diu que ha d’estar
controlada i que a Manresa hi ha cinc cases tolerades i unes cinquanta pupil·les
conegudes, però moltes altres que no ho estan i són freqüents les malalties venèries.

Sobre el consum de tabac diu que va en constant augment i que al partit de Manresa hi
ha un consum de 26,7 ptes. per habitant i any, similar al de l’estat però inferior al conjunt
de la demarcació de Barcelona, on és de 42,95. Descriu la composició química del fum
del tabac i parla del seus efectes fisiològics i tòxics, i dels quadres clínics del tabaquisme
agut i crònic. Defensa el tractament del quadre agut amb aigua iodada o taní, per via oral
o en ènemes, la respiració artificial, la càmfora, el cafè i l’atropina. Demana fer difusió
dels riscos del quadre crònic.

Abans d’entrar en els capítols destinats a la patologia dels manresans, val la pena fer
esment de l’espai que dedica a “les epidèmies que ha sofert Manresa”. Diu que la
primera és la gran pesta negra de 1348, que tornà a la ciutat a les darreries del segle XVI.
El 1348 ocasionà 2.600 morts entre els 5.000 habitants censats i la veïna vila de Santpedor
passà de tenir 600 famílies, a 138. Manresa es lliurà de la pesta de 1403, però quedà
desolada i empobrida. El 1413, 1422, 1468, 1508 i 1654 patí noves epidèmies pestilents.
En totes es prengueren mesures religioses i pregàries; per prevenir la de 1457 els
consellers van decretar que no es jugués ni blasfemés i la ciutat no va ser afectada.  La
pesta de Barcelona de 1530, que va fer traslladar la Diputació Catalana a Manresa, no
entrà a la ciutat. El 1650 la pesta assola Tortosa, Tarragona i Barcelona, i la Diputació es
trasllada a Terrassa i després a Manresa, que s’afecta el 1654 i moren 1.000 manresans
de 381 cases. Sobre el còlera diu que el 1854 Manresa té 2.050 invasions amb 1.529
defuncions; el 1865, 231 invasions i 122 defuncions, i el 1885, 388 i 169, respectivament.
De la verola afirma que el 1871 produí 43 morts, el 1874, 63; el 1875, 58; el 1888, 81; el
1893, 75; el 1896, 86, i el 1899, la darrera, 42; a partir de 1903 comença la vacunació de
6.197 persones i la malaltia s’eradica. De la febre tifoide endèmica a Manresa, culpa
l’aigua dels pous i diu que ha ocasionat brots importants i confon el nombre d’afectats
amb els de verola. Acaba el capítol sobre les epidèmies amb la grip de 1918 – 1919:
explica que va tenir tres onades, la primera del 28 de maig de 1918 al 24 de juliol, amb
247 invasions i 16 defuncions; la segona, del 21 de setembre al 8 de desembre, amb
6.000 invasions i 243 morts, i la tercera, entre el 13 de febrer de 1919 i el 9 de març, amb
431 invasions i 36 defuncions. Il·lustra l’epidèmia de grip amb una taula que dóna un
nombre de morts en la primera onada diferent al que descriu dins del text, i cita com a
font l’obra de Fius i Palà20.

El Dr. Joan Soler i Cornet dedica una part important de la seva Topografia Mèdica de
Manresa a descriure en petits capítols aspectes de diverses entitats nosològiques, entre
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les quals, successivament, exposa: febres tifoides, tuberculosos, càncer, meningitis,
verola, diftèria, tètans, infeccions puerperals, malalties de l’aparell respiratori, malalties
de cor i grans vasos, malalties de l’aparell digestiu, verms intestinals, diarrea, hèrnies –
obstrucció – apendicitis, cirrosi del fetge, nefritis i mal de Bright, vicis de conformació i
debilitat congènita, follia, alcoholisme, suïcidis, morts violentes, ràbia, grip, meningitis
cerebroespinal epidèmica, malaltia de Heine – Medin, encefalitis letàrgica, febre de
Malta, tracoma, i avitaminosi i malalties per carència (sic).

Sobre la febre tifoide exposa que mai no s’han infectat les aigües de la Sèquia de
Manresa i dels dipòsits públics, potables gràcies al procés d’esterilització natural. Descriu
la clínica i diu que cada any hi ha brots epidèmics entre agost i desembre per la
contaminació de pous i fruites i verdures crues. Solen morir de miocarditis tífica i
d’intoxicació general. Recomana normes d’higiene d’aigua i aliments en època epidèmica
i la vacunació a l’inici de la malaltia, malgrat tenir alguns dubtes sobre la seva eficàcia.
Creu que des de que en la tasca agrícola els fems han deixat pas a l’ús d’adobs químics,
la prevalença de la malaltia ha minvat, com també la refrigeració amb gel ha disminuït el
consum d’aigües de pous als estius.

Sobre els tuberculosos afirma que la malaltia produeix una gran mortalitat a Manresa,
on tenen els malalts a casa amb greu risc de contagi, llevat del cas de si són molt pobres
i no es poden mantenir, perquè aleshores els ingressen a l’Hospital. Els nens ingressen
al Sanatori de Sant Joan de Déu. Afirma que tots els nens nascuts a l’Hospital de Sant
Andreu reben la vacuna de Calmette; als no vacunats i més grans se’ls fa un Mantoux, i
si és negatiu, se’ls vacuna. Tot i amb això es lamenta de que a Manresa es vacuna poc
per manca de campanyes sanitàries, i també de que l’assistència dels tuberculosos està
exclosa de la cobertura mutual. Proposa una assegurança que cobreixi la malaltia. Entre
1926 i 1930 el nombre mitjà de defuncions per tuberculosi a la ciutat és de 42 a l’any. La
millora del nivell socio – econòmic i la higiene van minvant el nombre de casos.

Del càncer a Manresa afirma que la mitjana de defuncions entre 1926 i 1930 és de 37, un
75 per mil de la mortalitat total, amb tendència a l’alça. Els més freqüents són els de
matriu i els digestius. El diagnostiquen per exploració i mitjançant la determinació de
sang oculta en femta i estudis radiològics. Invoca com a etiologia  l’herència i els tòxics.
Diu que cal evitar els matrimonis entre fills de cancerosos i que els afectats inoperables
poden tractar-se amb ràdium i radioteràpia profunda, amb resultats migrats.

Descriu alguns tipus de meningitis, com la traumàtica, la tuberculosa, la cerebroespinal
epidèmica i les secundàries a altres processos, fins i tot a les enteritis per malnutrició
infantil, i el seu diagnòstic. Afirma que mai no s’ha vist a Manresa un cas de meningitis
cerebroespinal epidèmica, però sí de les altres.
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Sobre la verola recorda que des del brot a Manresa de 1901, amb 23 morts, no n’hi ha
hagut cap més cas. A la ciutat s’exigeix la vacunació i revacunació als infants per entrar
a les escoles i als obrers per fer-ho a les fàbriques, i està eradicada. Parla de l’encefalitis
post vaccinal, de la què no n’hi ha hagut cap cas local.

L’any 1901 la diftèria causà a Manresa vuit defuncions, però entre 1926 i 1930 la mitjana
de defuncions per any va ser de l’1,5 per mil (3 per mil de la mortalitat total). Exposa que
a la ciutat se sol fer diagnòstic clínic i no bacteriològic ni amb la reacció de Schick, per la
qual cosa sol haver-hi falsos positius. No vacunen amb l’anatoxina de Ramon i quan hi
ha un cas en un infant amb molts germans, se li administra sèrum antidiftèric com a
profilaxi dels demés. Proposa la seva eradicació mitjançant l’anatoxina i la reacció de
Schicla.

Dels tètans exposa que no n’hi cap cas de defunció a les estadístiques de la capital de
Bages i que donen a tots els ferits 20 grams de sèrum antitetànic Pasteur, una injecció
diària durant set dies, fins que la ferida està desinfectada. Reflexiona sobre el fet que
abans era freqüent entre els pagesos que caminaven descalços pels fems; ara tracta els
tètans amb sèrum antitetànic, 40 grs./dia i després amb la teràpia de Bacelli amb solució
fenicada a l’1%, i com a calmants, hidrat de cloral i opi.

Comença la seva dissertació sobre les infeccions puerperals afirmant que l’any 1901 hi
hagué a Manresa una mortalitat total de 637 defuncions, sis de les quals per aquesta
causa, que dóna una prevalença del 9,42 per mil. Segueix dient que la mitjana anual
entre 1926 i 1930 ha estat de 496 òbits, dels quals una mitjana de 5,4 han estat per
infecció puerperal, el 10,87 per mil de la població. Diu que els metges i llevadores ja
saben fer bé les cures asèptiques, però que hi ha negligències i precipitació que cal
evitar, ja que el tractament del quadre amb lligadura quirúrgica de les venes trombosades
és polèmic; la solució és extremar l’asèpsia.

Entre les malalties de l’aparell respiratori, agudes i cròniques, descriu la tuberculosi, el
càncer de pulmó, la hidatidosi pulmonar, la grip i els refredats, freqüents. Diu que ara
tothom escalfa els habitatges a diferència d’abans, que hi havia moltes més bronquitis
i pneumònies. Des de que s’ha posat la calefacció a les Germanetes dels Pobres ha
desaparegut “la mortalitat esfereïdora” dels hiverns. Diu que la mortalitat general de
Manresa ha baixat del 27 per mil de 1921, amb una vida mitjana de 37 anys, al 15 per mil
de 1930, amb una vida de 49, gràcies a la reducció de la mortalitat infantil i dels vells. Els
processos respiratoris secundaris no tenen bon pronòstic a Manresa a causa del fred i la
humitat de l’hivern, i dels carrers costeruts. Exposa que les pneumònies ara segueixen
un curs menys clar, més larvat, com les bronco - pneumònies, que no responen a les
injeccions de col·loides i sèrums antipneumocòcics.

Lluís Guerrero i Sala



217Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 201-224, ISSN: 0213-0718

De les malalties de cor i grans vasos en culpa sobretot al reumatisme agut i les infeccions
com el tifus i la sífilis, també el tabac i l’alcohol, i l’esclerosi vascular. Compara la
mortalitat per cardiopatia a Manresa, una mitjana de 56 a l’any entre 1881 i 1885, i 88
entre 1926 i 1930, que atribueix a l’envelliment progressiu amb increment de
l’arteriosclerosi; diu que d’això en parla a la seva tesi21. Afirma que la mortalitat màxima
a la ciutat es dóna entre els 50 i 70 anys, pels accidents vasculars cerebrals de la
senectut.

A propòsit de l’aparell digestiu exposa que l’abundor de càries té un origen poc segur,
que no creu que sigui per manca d’higiene ni de calci, ja que l’aigua potable és dura; tot
i amb això s’ha progressat en la conservació de les dents pel progrés de l’odontologia i
per l’estètica personal. A propòsit del càncer diu que n’ha assistit d’esòfag, que són
menys freqüents que els d’estómac; com són inoperables, els apliquen radioteràpia
profunda, però sense resultats.  Entre les malalties d’estómac descriu la hiperclorhidria
dels vagotònics i la dels llauradors, que fumen i beuen aiguardent i més de dos litres de
vi diaris. Diu que l’úlcera és molt freqüent i que malgrat el tractament higiènic – dietètic
i el quirúrgic, recidiva quasi sempre, produeix perforació i mort, o càncer, la més freqüent
de les neoplàsies. Sol veure peritonitis tuberculoses que tracta amb remeis generals i
helioteràpia local. La tuberculosi intestinal sol ser secundària a altres localitzacions de
la infecció. Els casos de disenteria amebiana o bacteriana s’han donat a Manresa
només en persones naturals d’Àfrica o Filipines, no entre els nadius. A la ciutat se solen
donar als estius enteritis disenteriformes en infants i adults, que no responen a la
vacuna antidisentèrica.

Dels verms intestinals assegura que abans es creia que els oxiürs, àscaris i tènies eren
la causa de la majoria de malalties infantils; ara, amb una millor higiene, n’hi ha menys
casos. El millor per prevenir-los és beure aigua filtrada. A Manresa hi ha casos d’oxiürs,
però les tènies són excepcionals; de triquinosi no n’han vist ni els metges locals ni el
veterinari inspector.

Dedica un espai a la diarrea, que relaciona amb l’època estival. En el cas dels infants,
s’ha associat a l’erupció dentària, que ha dut a l’administració de denticines, com bismut
o altres, quan les mares veuen que els seus fills tenen la bava que els crema. Ara això es
fa poc i sol ser més actual tractar la diarrea de putrefacció amb bulgarina. Això i els
controls de pes amb la balança han contribuït a reduir la mortalitat infantil. Admet, però,
que l’erupció dental pot causar, en alguns casos i per reflexisme,  diarrea i algun atac
eclàmptic en infants espasmofílics.

Destina un capítol a “hèrnies – obstrucció – apendicitis”. Exposa que les hèrnies són
freqüents i recomana tractar-les amb cirurgia radical, advertint als pacients que no en
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tenen cap cura, o es deixen explotar amb braguers o injeccions esclerosants, que
destrueixen els teixits i dificulten el tractament quirúrgic. L’obstrucció intestinal pot ser
secundària a molts processos; tots tenen indicació quirúrgica, llevat de la paràlisi intes-
tinal; a vegades, per alleugerir, es poden fer anus contra natura. Assegura que l’apendicitis
és molt freqüent, que moltes vegades se’n operen de cròniques que no ho són; en els
casos aguts, si s’operen en el període tòxic d’infecció, es produeixen moltes defuncions.
No troba equivocat pretendre operar preventivament a tots els infants.

De la “cirrosi del fetge” diu que és rara a Manresa i que es dóna més entre els llauradors
alcohòlics, per bé que creu que l’alcohol no justifica totes les cirrosis i que algunes
podrien estar relacionades amb infeccions i irritacions.

Sobre les “nefritis i mal de Bright” escriu que la litiasi úrica és freqüent a Manresa en
persones entre els 40 i 60 anys de nutrició endarrerida, però són més habituals els
càlculs d’òxid oxàlic. La tuberculosi renal es dóna menys que la pulmonar i es pot tractar
amb nefrectomia. Diu haver diagnosticat una degeneració quística renal - que inclou
entre els tumors - en un mort per autòlisi al que ha tingut que practicar l’autòpsia
judicial. Explica les formes clíniques de les nefritis i afirma que el clima fred i humit de
Manresa afavoreix les malalties renals.

Sobre els “vicis de conformació i debilitat congènita” assegura haver assistit cinc casos
acabats amb mort: dues “espinades” bífides, una “extròfia” de cor i pulmons, una de
bufa i intestins, i una atrèsia anal. Cita el llavi leporí i molts casos de peu var equí, dels
que diu que molts es curen amb massatges des del naixement. La debilitat congènita és
la dels prematurs, essent viables només els nadons de més de set mesos. Explica que
només ha atès dos casos de sífilis congènita, un d’un nen de tres anys amb osteítis
frontal, i un altre d’un home de 40 anys amb un aneurisma aòrtic que perforà l’estèrnum;
quan l’aneurisma es trencà va fer la necròpsia del cos i li envià la peça al Dr. Duran
Arrom, que la publicà al seu tractat de malalties del cor. Afirma que els avortaments
criminals són molt habituals a Manresa.

Sobre la follia exposa que cada any s’ingressa al manicomi un foll cada 2.000 habitants.
Diu que és una xifra en augment a Manresa i al país, que no es deu a un augment real de
les malalties mentals, sinó a que abans només s’ingressaven els folls perillosos i ara
s’ingressen per comoditat els que no ho són, els epilèptics, les demències senils. Les
follies més sovintejades són les maníaco – depressives i les paranoies al·lucinatòries.
Sobre l’etiologia de la bogeria cita “l’herència, la sífilis, l’alcohol, les malalties físiques,
les infeccions de la nutrició, les autointoxicacions, les causes morals, les emocions, la
civilització, el tracte i mitjà social, polític i religiós”. El Dr. Soler creu que el que preval és
la predisposició hereditària i per tant proposa normes higièniques i també l’esterilització
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dels individus amb tara hereditària. També afirma que els manresans són de caràcter
ciclotímic que els predisposa a les malalties de follia.

Sobre l’alcohol exposa que el consum mitjà dels obrers de Manresa es d’1,5 litres diaris
i que no es solen veure embriacs per la ciutat, però hi ha casos d’alcoholisme crònic, que
no incideix en la criminalitat però sí en les malalties de l’estómac, en l’arteriosclerosi i la
cirrosi hepàtica, de la què es donen pocs casos al Bages. Sobre els estupefaents assegura
que no s’ha introduït a Manresa el consum de morfina i cocaïna; assegura que només ha
atès una actriu de cabaret cocaïnòmana.

A propòsit dels suïcidis, Soler i Cornet explica que la mitjana anual d’autòlisis a Manresa
entre 1926 i 1930 va ser de dos a l’any, una taxa de 7,3 casos per 100.000 habitants,
inferior a la de l’estat espanyol. Diu que es donen més en llocs industrialitzats, però que
la causa és un trastorn mental. Com a profilaxi proposa evitar els matrimonis entre
persones amb aquest historial familiar i, si es casen, controlar proactivament la seva
descendència amb l’educació i normes d’higiene. Accepta la influència de les tempestes
solars en els suïcidis, crims i accidents.

Estudia les morts violentes i diu que Manresa en té una mitjana de deu a l’any; solen ser
per precipitació, accidents de trànsit, electrocució natural o artificial i per l’acció del foc.
També n’hi ha per immersió. Hi ha morbilitat per traumatismes cranials i abdominals.
Pels cremats proposa el tractament amb liniment oleo – calcari i descarta l’administració
d’àcid pícric; pels traumàtics, recomana la cirurgia.

A partir d’aquest punt, el Dr. Soler entra en els capítols que destina a les malalties
infeccioses, començant per la ràbia. Exposa que la ràbia la transmeten sobretot gossos
i llops. Descriu la clínica, la forma de procedir quan n’hi ha un cas, el tractament amb
injeccions antiràbiques, i posa com a exemple el cas d’un santpedorenc.

Sobre la grip diu que és endèmica a Manresa i produeix brots epidèmics; les seves
formes clíniques més importants són les respiratòries, digestives i neurològiques. Consi-
dera que l’astènia gripal prepara el terreny a la tuberculosi. Com a proxilafi proposa la
ventilació dels habitatges, el sol, els antisèptics, i tancar les sales d’espectacles en cas
d’epidèmia.

De la meningitis cerebro – espinal epidèmica n’exposa la porta d’entrada i vies de
propagació, proposa mesures de profilaxi per a evitar el contagi, com la màscara, el
rentat de mans i bullir la roba de l’afectat, l’ús d’antisèptics i desinfecció d’objectes
contaminats. Defensa el diagnòstic a partir de l’anàlisi bacteriològica del líquid
cefaloraquidi i el tractament amb injeccions intraraquídies de sèrum antimeningocòcic
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polivalent. Aquesta és, simplement, una exposició erudita, ja que fa constar que cap
metge manresà n’ha atès cap cas.

Sobre la malaltia de Heine – Medin o poliomielitis anterior aguda n’exposa l’etiologia i
les formes clíniques, que es presenten en crisis epidèmiques a finals de l’estiu i la
tardor; recorda que com a vehicles cal tenir en compte els portadors, els objectes
contaminats (fomes) i mosques. Destaca que a Manresa no s’han observat epidèmies,
sinó solament casos esporàdics; ell en coneix quatre. La profilaxi és l’aïllament i la
desinfecció naso –faríngia de malalts i persones en contacte; el tractament pot ser
mèdic, físic o quirúrgic, segons el període evolutiu.

Assegura que l’encefalitis letàrgica és una malaltia d’etiologia desconeguda i expressa
la hipòtesi de que pugui tractar-se d’una complicació de la grip; diu que a Manresa
només s’ha diagnosticat en forma epidèmica després de la grip de 1918. A la ciutat
s’han vist casos esporàdics amb clínica inespecífica i atenuada, i altres més greus,
focals, amb afectació dels nervis cranials, molts amb ptosis palpebrals bilaterals. Aquests
últims no han produït defuncions però sí formes cròniques amb demència, corea, atetosi
o Parkinson. No han tingut mai dubtes en el diagnòstic. No existeix profilaxi i el tractament
es fa amb Urotrofina.

Diu que la febre de Malta és produïda pel virus Micrococcus melitensi, que es troba a la
llet de cabres portadores i origina la infecció si no es bull abans de beure-la. Assegura
que també s’infecten el bestiar oví, boví, èquids i cànids, quan són prop de les cabres
afectades. La infecció pot ser digestiva, respiratòria, per contacte directe, o indirecte
mitjançant altres aliments i insectes; també poden contagiar-se els metges i sanitaris.
En descriu la clínica i informa de que les febres de Barcelona són una forma atenuada de
les de Malta. Proposa el diagnòstic diferencial amb la grip, les febres tifoides, la tuberculosi
i el reumatisme agut. La profilaxi la basa en l’aïllament; el tractament ha de ser
simptomàtic, traslladar al pacient a un lloc geogràficament elevat, administrar injeccions
d’arseniat de sosa i donar les vacunes del Dr. Domènech, del Laboratori Municipal de
Barcelona.

Sobre el tracoma exposa que és una infecció que era desconeguda a Manresa fins que
arribà la immigració procedent d’Alacant, Múrcia i Almeria; des d’aleshores n’hi ha molts
casos entre aquests col·lectius i no s’ha invadit la població autòctona. Emfasitza els
aspectes profilàctics ja que l’aïllament dels afectats el considera impossible en la pràctica.

També hi trobem un capítol dedicat a les “avitaminosi o malalties de carència”, entre les
què hi inclou el beri – beri, la hidropesia epidèmica, el peu de trinxera, la pelagra,
l’escorbut, la malaltia de Barlow o escorbut infantívol, el raquitisme i osteomalàcia, la
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xeroftàlmia i algunes esterilitats.  Explica les vitamines i el seu paper biològic i diu que a
Manresa només s’han trobat casos de raquitisme – cada vegada menys freqüent -  i de
Barlow, que dóna lloc a hemorràgies subperiòstiques  i fractures d’ossos entre el cinquè
i el vintè mes de vida.

Diu que a Manresa “no hi ofereixen res especial” la leishmaniosi, l’escarlatina, el
xarampió, la tos ferina, i altres com la febre groga. Sorprèn que digui això de les malalties
infeccioses infantils, forçosament freqüents en una època prevacunal.

TAULES, GRÀFICS I PLÀNOLS

El Dr. Joan Soler i Cornet complementa la seva “Topografia Mèdica de Manresa” amb
una extensa i documentada part gràfica, que il·lustra el que ha anat explicant al llarg dels
capítols que constitueixen la seva obra.

Les primeres taules, dotze, mostren les observacions meteorològiques de Manresa, de
l’any 1924, per mesos. En les mensuals hi inclou les diverses dades baromètriques, les
termomètriques, les pluviomètriques i les de nuvolositat.

Tot seguit hi trobem una vintena de taules que descriuen la població de Manresa, la seva
evolució i context, la natalitat, la nupcialitat, la mortalitat i les expectatives de vida al llarg
d’alguns decennis. Alguns gràfics comparatius parteixen dels inicis del segle XIX, en
concret de l’any 1801, però la majoria ho fan a partir de 1871, abastant com a màxim fins
l’any 1931. En alguns casos compara les dades amb les d’altres països. Desglossa la
natalitat fent constar els fills legítims, naturals, expòsits, els naixements múltiples, etc.

Altres taules són epidemiològiques. Una expressa les causes de mort amb el nombre
total de defuncions i la taxa per mil que se’n deriva, de l’any 1901 i del període comprés
entre 1926 i 1930. Cinc més, molt més complexes, analitzen les causes de mort del
període citat, en homes i dones per separat, de 32 entitats nosològiques diferents.
També hi inclou la mortalitat per sexes i mesos.

Hi ha un annex amb 24 fitxes antropomètriques d’infants manresans entre els cinc i els
tretze anys, sobretot entre els 8 i els 11, que inclouen la talla, el pes, perímetre toràcic,
l’índex C.V., la talla del bust, el perímetre abdominal, els diàmetres principals del cap (ell
diu del crani), l’índex cefàlic, la força segons el dinamòmetre, el coeficient de robustesa
i l’índex de vitalitat. Tenen un gran interès per valorar l’estat nutricional i de
desenvolupament, per bé que tractant-se de pocs casos i d’edats diverses, no permeten
comparacions ni estadístiques.

La darrera topografia mèdica de Manresa. Una obra inèdita del Dr. Joan Soler i Cornet
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En un altre full hi ha algunes dades de joves de les lleves de 1925 a 1929, que inclouen
el nombre d’allistats, inútils totals, inútils temporals, útils per a serveis auxiliars, pròfugs,
soldats i les seves talles i perímetres mitjans.

Finalment, inclou un “Plànol General de Manresa” i un “Plànol de l’Escorxador”, que
complementen de forma adient aquest estudi, en què s’hi troba a faltar el plànol del
cementiri.

COMENTARI FINAL

Es tracta de l’esborrany d’una Topografia Mèdica de Manresa extensa, escrita sobretot
cap el 1932 – 1933, en fase de correccions, que malgrat no ser modèlica ens facilita un
gran nombre de dades d’interès sobre la ciutat i la salut de la seva població. Des d’aquesta
perspectiva és una obra de consulta valuosa que hauria de ser coneguda pels estudio-
sos. El present treball intenta destacar-ne els aspectes més rellevants.
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EL PANOCCITANISME CIENTÍFIC

I LA REVISTA “LA MEDICINA CATALANA”

SABATÉ i CASELLAS, Ferran
Universitat de Barcelona

RESUM: El panoccitanisme del primer terç del segle XX, té també una correlació en
l’àmbit de la ciència. L’intent i la voluntat de construir i dotar-se d’uns instruments
científics (laboratoris, instituts, revistes, societats), i d’una llengua vehicular pròpia –el
català-, fou vehiculada per la Mancomunitat a través de la Secció de Ciències de l’Institut
d’Estudis Catalans. En l’àmbit de les ciències biomèdiques, només algunes iniciatives
reeixiren amb projecció internacional, com la Societat de Biologia, l’Institut de Fisiologia
i “La Medicina Catalana”, aquesta última fruit de la iniciativa privada.

Paraules clau: Panoccitanisme; Secció de Ciències; La Medicina Catalana.

RESUMEN: El panoccitanismo del primer tercio del siglo XX, tuvo tambien una correlación
en el ámbito de la ciencia. El intento y la voluntad de construir y dotarse de instrumentos
científicos (laboratorios, institutos, revistas, sociedades), y de una lengua vehicular pro-
pia –el catalán-, fue canalizado por la Mancomunitat a través de la Secció de Ciències
del Institut d’Estudis Catalans. En el área de las ciéncias biomédicas, sólo algunas
iniciativas lograron proyección internacional, como la Societat de Biología, el Institut de
Fisiologia y la revista “La Medicina Catalana”, esta última como fruto de la iniciativa
privada.

Palabras clave: Panoccitanismo; Sección de Ciencias; La Medicina Catalana.

*

Des dels inicis de la Renaixença al segle XIX, s’establiren relacions culturals i d’amistat
personal entre els lletraferits de parla catalana i els de Llenguadoc. Recordem aquí les
estretes relacions entre Víctor Balaguer i Frederic Mistral. El 1854, a Provença, es crea el
Felibritge com a acadèmia de la llengua d’Oc, i el 1859 es produí el restabliment dels
Jocs Florals de Barcelona i la publicació de l’obra Mirèio de Frederic Mistral.

MEDICINA D’OCCITÀNIA
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A aquest moviment cultural-literari, s’hi afegí a inicis del segle XX, un despertar de la
consciència política i un sentit de pertinença, per raons geogràfiques i històriques, a una
mateixa “ètnia” a banda i banda dels Pirineus, des de la Mediterrània a l’Atlàntic.

Aquest moviment de contesta al centralisme dels estats-nació, no assolí la mateixa força
a França que a Espanya. Al Principat de Catalunya tingué una concreció institucional,
primer en la Mancomunitat i, després , en la Generalitat. A França, en no tenir cap poder
polític, no va aconseguir una institucionalització lingüística oficial, restant com una
manifestació folklòrica d’àmbit regional.

El canvi de segle a Catalunya, comportà un canvi de mentalitat i d’escenari per a les
classes mitjanes: els menestrals i els professionals.  La pèrdua de les últimes colònies
de l’imperi espanyol i el descrèdit del règim de la Restauració monàrquica, produïren un
canvi d’orientació de la burgesia catalana cap a un altre règim polític i una altre àrea
d’expansió econòmica i cultural. En lo polític es transità del provincianisme al
nacionalisme.  En lo científic, es pretén passar de la dependència a la creativitat
autòctona. En lo cultural, es mira cap a Europa i es descobreixen els lligams amb el
Llenguadoc.

Aquest canvi de mentalitat s’inicià en la primera dècada del segle XX, de la ploma de Prat
de la Riba i Joan Maragall, ambdós malalts, buscant milloria en establiments sanitaris
del Llenguadoc.

El 1901, Joan Maragall, malalt dels bronquis, és desplaçà a l’altra banda dels Pirineus, al
balneari de Cauterets (la Bigorra). Allí, escoltant la parla dels pagesos, s’adonà que
existien uns congèneres que no eren connacionals, amb un llenguatge entenedor que ell
descriu així: “sota el formós matitzat de cent dialectes sorgeix un llenguatge pirinenc
dins del qual es poden entendre el pastor del Puigmal amb el de Vignemale i el de la
Maladeta, i aquets amb el ramader bearnès i l’obrer de Tolosa, i amb els de la nostra
Cerdanya i fins els provençals, de planures i de mars amb les altes muntanyes en mitg”.
Poc desprès, en la cèlebre conferència de 1903 a l’Ateneu, llegeix el seu “Elogi de la
paraula”, on reivindica que l’ànima dels pobles està en la seva parla.  Un any més tard,
en uns versos, ja parla del “reialme pirinenc” i vaticina que “s’acosta el dia que serem
tots uns”.

El 1902, Enric Prat de la Riba arribà al sanatori de Durtol (Alvèrnia) a prop de Clermont-
Ferrand, per a recuperar-se del problema del goll, i escriu: “estic aquí en una gran
comarca, avui veritable cor de la França, que un temps va estar subjecta a la influència
de la raça (tatxat per: nació) catalana, més que això, que havia sigut part viva del nostre
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poble”, i recorda “el temps en què érem un poble estès del Mediterrani a l’Atlàntic, del
Loira i el Ròdan fins al Túria”.  De retorn a Barcelona, recull aquestes reflexions en
l’article “De lluny” on escriu: “¡Si n’és de gran aqueixa empresa de resurrecció, aqueix
problema de ser en lo polític lo que som en l’ànima!”. I referint-se al programa a
desenvolupar parla de “la resurrecció d’una nació, d’un pensament, d’una cultura, de la
que nosaltres som la branca més sencera” (1).

En aquesta triple tasca, “la resurrecció d’un pensament” fa referència a la necessitat de
construir un pensament propi i una ciència original, a través de la recerca autòctona i
l’intercanvi del coneixement, per ocupar el lloc que ens correspon, amb veu pròpia, en el
concert dels pobles civilitzats. Per dur a terme aquest objectiu, a partir de l’Institut
d’Estudis Catalans, al llarg de la segona dècada del segle XX, es desplegaran una sèrie
d’iniciatives i institucions d’alta cultura, amb la finalitat de proveir els instruments adequats
a la creació científica d’alt nivell.

Així, el 1912 es creà la “Societat de Biología de Barcelona”, per facilitar l’intercanvi de
coneixements entre els investigadors de les ciències biomèdiques (2).

La “Secció de Ciències” de l’Institut, amb la finalitat d’organitzar la recerca científica a
Catalunya, va concebre el 1914 un “Pla d’instauració d’ensenyances científiques”, amb
la creació de quatre seminaris, de ciències físiques, matemàtiques, biològiques,
filosòfiques i socials(3).

“L’Institut de Fisiologia”, creat el 1920, instal·lat a la Facultat de Medicina i finançat per
la Diputació de Barcelona, proporcionà els instruments adequats per a una recerca
mèdica bàsica moderna i de qualitat (4).

L’any 1917 sorgí l’idea de celebrar un “Congrés General de Ciència Catalana”. Eugeni
d’Ors exposà “el desig manifestat per alguns valencians i per altres compatricis nostres,
en ocasió de la visita feta per alguns elements intel·lectuals de València a l’Institut, de
que s’institueixi per a una data no llunyana un congrés científic general dels països de
llengua catalana”(5). Aquesta iniciativa sorgí de l’oposició de l’“Asociación española
para el progreso de las Ciencias” a acceptar la llengua catalana en els seus congressos(6).
Recordem que, la negativa a l’ús de la llengua catalana en el Congrés Internacional de la
Tuberculosi, celebrat a Barcelona l’any 1910, fou l’esperó per al sorgiment dels
Congressos de Metges de Llengua Catalana, a partir de l’any 1913. A la reunió del 12 de
juny, se n’acordà la seva celebració i l’inici dels treballs preparatoris. Desprès d’aquest
acord, el tema no torna a aparèixer a la documentació de l’Institut.

La concepció d’aquest projecte revela la voluntat d’abraçar tot el conjunt nacional català.

El panoccitanisme científic i la revista “La Medicina Catalana”
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En el camp de la recerca científica es va voler abastar un àmbit molt més ampli i establir
una aliança entre catalans i occitans a fi de dur endavant un projecte en comú. Així,
s’intentà publicar una revista internacional de fisiologia, els eixos bàsics de la qual foren
exposats per Camil Soulà, professor agregat de la Facultat de Medicina de Tolosa, a la
sessió de la Secció de Ciències del 8 de novembre de 1922. La idea era relacionar i
donar veu pròpia a un grup de científics de Bordeus, Tolosa, Montpeller i Marsella,
perifèrics i marginals a França, amb els seus col·legues de Barcelona i València (7), i
editar una publicació redactada en francès, provençal i català, administrada des de la
capital catalana. La revista, que s’havia d’anomenar “Arxius Occitans de Fisiologia”(8),
combinava la voluntat d’articular un espai científic occitano-català (i fer-ne palés la seva
existència), amb la necessitat de donar visibilitat en el món culte europeu de la recerca
original autòctona, per mitjà d’una llengua vehicular forta com era aleshores la francesa.
En el pressupost extraordinari de la Mancomunitat de 1923, hi consta una partida espe-
cífica (9). L’aparició d’una publicació amb vocació internacional hauria estat l’aparador
d’aquesta voluntat de creació d’un pensament científic autòcton obert al món, però fou
un altra de les iniciatives frustrades per la dictadura.

Dins d’aquest context, el mes de març de 1922, un grup de metges i professors de la
Universitat de Tolosa, visitaren Barcelona i foren rebuts a la Mancomunitat, a l’Ajuntament,
a la Universitat, on pronunciaren conferències, i els metges visitaren l’hospital de Sant
Pau i la Quinta de Salut l’Aliança (10).

En aquestes relacions hi tingué un paper destacat (11) “l’Oficina d’Expansió Catalana”,
constituïda el 1919 per la Mancomunitat i dirigida per Joan Estelrich, que actuà com una
eficaç agència de projecció exterior de la cultura catalana. Aquesta Oficina fou clausurada
el 1924, en el procés de desmantellament de les institucions de la Mancomunitat pel
règim de Primo de Rivera.

La dictadura primoriverista de l’any 1923 provoca l’exili d’alguns joves científics i intel·lectuals
catalans, membres del partit Acció Catalana, a Tolosa i Montpeller, on establiren amistat
amb occitanistes que volien desenvolupar una vida cultural pròpia. Entre els primers trobem
a Leandre Cervera i Jesús M. Bellido, i entre els segons a Ismael Girard i Camil Soula, tots
ells metges amb una destacada activitat occitanista i científica (12).

Cap al final de la dècada dels anys vint, s’inicià el període culminant del que fou denomi-
nada com la “Gran Idea” (13): “la construcció a l’occident europeu d’una nova i extensa
potència a Europa, constituïda per les persones que parlen –o parlaven- l’idioma català-
occità” (entrevista a Robert Lafont al diari britànic “The Morning Post” el 1933). El 1928
es creà la “Oficina de Relacions Meridionals”, sota la direcció de Josep Carbonell i
Gener, amb el suport de personalitats catalanes com el Dr. J. Solé i Pla (14), per poten-

Ferran Sabaté i Casellas
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ciar les relacions amb Occitània. En aquest període es crearen nombroses revistes com
“La revue de Catalogne” (1929) o “Occitània” (1934), i els principals diaris de Barcelona
com La Humanitat, El Matí o La Publicitat, obren les seves planes a les notícies del
panoccitanisme (15).

Les efemèrides culturals celebrades a la dècada dels anys trenta, amb la participació
dels elements universitaris, donaren rellevància al projecte (16) La primera, el 1930 a
Barcelona, amb la commemoració del centenari del naixement de Mistral. El 1932 es
produeix la visita d’estudiants i professors de la Universitat de Tolosa a Barcelona, i es
dicten algunes conferències. El 1933, el Centenari de la Renaixença Catalana, dóna lloc
a una sèrie d’estudis i publicacions sobre el futur de la pàtria comuna i de l’Occitània
futura. El set-cents aniversari del naixement de Ramon Llull fou commemorat a Montpeller,
per remarcar la cohesió interna d’aquest “mercat cultural comú, cosa que representaria
una extensió comparable a les grans àrees lingüístiques europees” (17).

Un paper destacat en l’àmbit de les relacions acadèmiques catalano-occitanes, fou el
de les organitzacions d’estudiants universitaris. Així, el 1929 trobem un editorial al
Butlletí de l’Agrupament Escolar de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, titulat “Oc”, on
es diu: “Per la nostra part, des del Butlletí de l’Agrupament Escolar, creiem que podem
col·laborar en l’obra occitana”(18). També la Federació Nacional d’Estudiants de
Catalunya (FNEC), l’Agrupació Valencianista Escolar, l’Associació per la Cultura de
Mallorca, el Nouvel Lengadoc (de Montpeller), Estudiants Ramondencs (Tolosa), Lo
Caen (Marsella) (19).

Aquesta voluntat de disposar d’un medi de difusió de la ciència biomèdica de l’àmbit
occitano-català, es materialitza deu anys desprès amb l’aparició el 1933 de la revista
“La Medicina Catalana. Portanveu de l’Occitània Mèdica”.  Josep Miracle explica així la
seva gestació: “Se’m va presentar l’oferiment : els Laboratoris Rocafort Dòria van tenir
la idea de llançar una revista mèdica en català, i van acudir a mi. La revista mèdica en
català va ser un fet; se’n va dir “La Medicina Catalana”. “La Medicina Catalana”
m’ocupava les tardes que no tenia cita amb Pompeu Fabra. Em vaig haver d’ocupar de
tota l’organització, per la plantilla de la revista, des del director, que havia de ser
necessàriament un metge, fins als redactors, que havien de ser metges o estudiants
avançats de medicina. Vaig trobar el director en la persona del doctor Leandre Cervera.
No va ser el primer a qui vaig anar a exposar el projecte de crear una revista mèdica
catalana, però va ser el que més ràpidament i més intensament s’hi interessà. Leandre
Cervera era un patriota que havia intervingut en la creació d’Acció Catalana. Per a ell, per
a Cervera, la iniciativa de crear una revista mèdica catalana era una cosa que casava
amb la seva mentalitat i els seus desigs, i es va lliurar en cos i ànima a estructurar-la. Jo
vaig deixar d’anar a la tum-tum i em vaig posar decididament a les seves ordres.

El panoccitanisme científic i la revista “La Medicina Catalana”
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Per major fortuna, els Laboratoris Rocafort Dòria van voler que la revista no semblés que
sortís d’aquella casa, sinó que donés la impressió que era una revista independent. Ells
es reservaven la facultat de publicar un cert nombre d’anuncis dels seus productes, i la
resta al nostre gust. Els Laboratoris van imposar el títol: “La Medicina Catalana”. El
doctor Cervera es va triar un equip de col·laboradors entre els metges de nom i de més
provada catalanitat; entre d’altres Jesús M. Bellido, Francesc Bordàs, Marià Breton, J.
Cabré Claramunt, Manuel Corachan, Francesc Ferrando, Pere Gabarró, Francesc Gallart,
Llorenç Garcia –Tornel, Joan Gibert i Queraltó, Agustí Pedro i Pons, Jaume Peyrí, August Pi
i Sunyer, Hermenegild Puig i Sais, Jacint Raventós, Ramon Torres Carreres, Alfons Trias i
Maxencs i Salvador Vives. Hi posà també representants de Castelló de la Plana (Àngel
Sánchez i Gozalbo), de Tarragona (Josep M. Sastre i Piqué), de Palma de Mallorca
(Francesc Sancho i Sagaz), de Lleida (Francesc Serra i Humbert Torres), i per donar una
idea de pancatalanitat no absoluta, sinó ultrançada, hi inclogué representants dels
terrenys occitans, entre els quals dos noms tan provadament catalanòfils com Ismael
Girard i L.C. Soula, de Tolosa de Llenguadoc.

Com es pot veure, l’ambició del doctor Leandre Cervera anava molt mes enllà del que
s’havien proposat els Laboratoris que havien tingut la idea de crear una revista. Per ell,
la Catalunya estricta era poc; li era poc la idea de la gran Catalunya, i s’orientà cap a un
ideal d’occitanisme. Totes les terres d’Oc, per a ell, li eren d’un interès especial. I com
que tenia amistats a les principals ciutats de l’Occitània, li va ser cosa fàcil de cercar-hi
col·laboradors que deixessin veure molt clarament l’ideal d’occitanisme. Això va ser
causa de les crítiques que es van fer a la revista. Signat per personalitats entre les quals
hi havia Pompeu Fabra i Ramon Aramon i Serra, es publicà un manifest declarant que
l’occitanisme era una aberració del catalanisme. Tanmateix el doctor Cervera no considerà
oportú de rectificar d’una manera tan fonamental l’organització de la revista i hi mantingué
el caràcter occitànic a desgrat de totes les crítiques.

La imatge de Pompeu Fabra obria el primer número encapçalant una enquesta sobre
aquesta pregunta: “¿Que opineu del català, llengua científica?”. A la pàgina següent hi
havia un mapa de les terres d’Occitània, i a la següent començaven les respostes a
l’enquesta; eren les de Manuel Corachan, Leandre Cervera, Jesús M. Bellido, August Pi
i Sunyer, Jaume Peyrí, J. Roig i Raventós i Pere Gabarró i García. El primer article científic
duia la signatura d’Agustí Pedro i Pons i Agustí Amell i Sans. No s’hi planyien els gravats,
àdhuc en color, i a la fi de cada article es publicava un resum en castellà, en francès, en
anglès, en alemany i en esperanto. Darrere els articles originals seguien una hemerote-
ca mèdica occitana i una hemeroteca mèdica mundial, que extractaven els aleshores
estudiants dels darrers cursos F.X. Cortada, Pau Bricall i Planas, Lluís Reitg i Puig, J.
Vizcaíno, Pelai Martorell, Joan Parés, Francesc Camps, Santiago Montserrat, Alfons Nadal,

Ferran Sabaté i Casellas
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Salvador Arias Manén, J. Pàmies  Xercavins, etc. Cloïa el número un noticiari d’activitats.
A partir del segon, s’obrí cada número amb la biografia d’un occità il·lustre, començant
pel professor A. Calmette i seguint per Mateu Josep Bonaventura Orfila, Ramon Turró,
etc. Tots els grans homes de Catalunya, València, Mallorca i els Països d’Oc passaren
per aquesta galeria.

“La revista tenia un mínim de 128 pàgines en bon paper couché  i es publicava cada mes.
La portada havia estat dibuixada i gravada al boix pel gran artista vilanoví Enric C. Ricard,
i l’aspecte del periòdic es feia de debò atraient. L’element mèdic hi va respondre de
seguida i les subscripcions van fer aviat gruix. També les cases anunciadores. Per raons
del caràcter d’independència que s’havia volgut donar a la revista, la Redacció estava
domiciliada a la Llibreria Catalònia i l’Administració a casa meva. L’ambició del doctor
Cervera va ser fer la millor revista mèdica de la Península Ibèrica, i ho aconseguí. Els
Laboratoris es limitaven a pagar les despeses, cada mes menys importants a causa del
major nombre d’anuncis i de subscripcions. I a la fi, els Laboratoris, reservant-se els
drets d’inclusió dels seus anuncis, ens van fer únics responsables de la revista. La
revista ja estava prou arrencada, però encara no cobria totes les seves necessitats. Tot
amb tot, el doctor Cervera se’n va fer càrrec, i d’aquell moment, la propietat de la revista
va ser d’ell i meva.

“La Medicina Catalana” va aconseguir donar la volta al món. Per bescanvi rebíem revis-
tes mèdiques fins i tot de la URSS, de la Xina, del Japó, de l’Ïndia i no cal dir d’Europa i
d’Amèrica. La meva feina era la pròpia del secretari de Redacció i del responsable
tipogràfic. I ací em cal dir d’una manera molt clara que l’èxit de la revista potser hauria
mort en mi l’escriptor. Perquè de la manera que anaven les coses, ja es veia que acabaríem
fundant una editorial mèdica exclusivament en llengua catalana, i que la meva fita gairebé
inevitable era ser editor.

Qualsevol que en consulti la col·lecció arribarà al convenciment que “La Medicina Cata-
lana” és una de les realitzacions periodístiques professionals que fa quedar més bé
Catalunya. M’apresso a dir que tot el mèrit era del doctor Leandre Cervera, el qual, als
seus profunds coneixements mèdics unia la seva contagiosa simpatia personal i aglutinava
l’una i l’altra cosa amb el seu catalanisme radical, abrandat, insubornable, principi i fi de
tota la seva acció” (20).

Pel juny de 1936, fent balanç del camí recorregut, Leandre Cervera escriu a la revista:
“Sota el signe d’Occitània Mèdica emprenguérem, ara fa una trentena de mesos, una
croada d’agermanament entre els confrares de llengua catalana i occitana. No ens guià
mai cap imperialisme. Volíem simplement que entre els treballadors del camp de la
Medicina en països de llengua occitana i catalana s’establís, a base de la comunitat

El panoccitanisme científic i la revista “La Medicina Catalana”
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d’expressió, aquella reciprocitat de col·laboració que deriva d’una mútua coneixença.
La producció mèdica catalana era mancada d’aquella zona geogràfica d’expansió nor-
mal que idiomàticament tenia el dret de posseir. “La Medicina Catalana” és ja la tribuna
d’exposició directa del pensament mèdic catalano-occità, sense limitacions d’escola ni
de capella, el reflex més objectiu de la vida mèdica dels països occitano-catalans” (21).
I el professor Soula, al juliol del 1936, s’expressava amb aquets termes: “La llengua
d’Oc, com a llengua moderna, només ha viscut en un dels seus dialectes: el català. Però
sota la forma catalana, continua essent la llengua d’un fogar de cultura considerable.

L’acostament científic catalano-occità en els quinze darrers anys. És una història tota
fresca encara, de vegades heroica, de vegades còmica; tota una sèrie d’èxits i de
fracassos. Els viatges de l’Escola Catalana de Metges a França, les festes de Tolosa a
honor de Pi-Sunyer; l’esplèndid projecte dels Arxius Occitans de Biologia, encoratjat pel
gran Ramon Turró, sostingut per Puig i Cadafalch, avortat no se sap ben bé quan.

Tornar l’ús de la llengua d’Oc als occitans per a fins professionals i científics, és fàcil? És
possible?.  El problema que es planteja és saber si el poble occità havent perdut l’ús savi
de la seva llengua, ha conservat amb els seus orígens intel·lectuals i morals uns lligams
prou potents per a trobar en la llengua d’Oc moderna i ben vivent que li restitueix el
català, unes fonts de benefici material i satisfacció moral” (22).

En els 5 anys de vida de “La Medicina Catalana” i els 60 números publicats, es convertí
en el veritable portaveu de les ciències mèdiques de l’àrea catalano-occitana a nivell
internacional. Els resums dels articles, publicats en 6 idiomes, asseguraven una àmplia
difussió del seu contingut. En tota la durada de la revista, aparegueren 27 treballs
originals, corresponents a 42 autors occitans (23); el que representa un terç,
aproximadament, del volum total de la revista.
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ANNALS DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU.

UNA EFÍMERA REVISTA MÈDICA MANRESANA.

GUERRERO i SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es dóna a conèixer l’única revista cientificomèdica manresana, “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”. La seva primera edició i eixida el mes de gener de 1936 va
trobar un tràgic colofó en la guerra civil, que avortà la seva continuïtat.

Paraules clau: Annals de l’Hospital de Sant Andreu, revista mèdica manresana, Manresa, 1936.

RESUMEN: Se da a conocer la única revista científico – médica manresana, “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”. Su primera edición, acaecida en Enero de 1936, halló un
trágico colofón en la Guerra Civil, que yuguló su continuidad.

Palabras clave: Annals de l’Hospital de Sant Andreu, revista médica manresana, Manresa, 1936.

*

INTRODUCCIÓ

L’Hospital de Sant Andreu de Manresa és una antiga institució sanitària documentada
com ja existent el 9 de desembre de 1260 amb el nom d’Hospital Superior, propera a
l’Hospital Inferior o de Santa Llúcia, avui desaparegut1.

L’Hospital de Sant Andreu ha vençut tota mena d’adversitats i ha sobreviscut el pas dels
prop de vuit segles d’existència, fins avui, convertit en un important i alhora modern
centre sociosanitari que disposa d’unitats de Convalescència, de Llarga Estada,
Rehabilitació, Psicogeriatria, Hospital de Dia, Residència Assistida i tot aquell conjunt de
dispositius i serveis necessaris per a una correcta atenció de la població. Actualment és
el vaixell insígnia de la Fundació Sociosanitària de Manresa, participada per l’Ajuntament
de la ciutat i governada per un ampli patronat en què està representada tota la societat
local.
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Reduiré el marc històric del present treball al breu període comprés entre els inicis del
segle XX i el de la guerra civil de 1936 – 1939.

L’any 1902, gràcies a una acció de mecenatge, el centre construeix dos pavellons nous
per a accidents de treball, que cita Pallàs en la seva Topografia Mèdica de Manresa2; la
construcció s’acaba l’any 1908. Aquell any s’obre una sala d’operacions i una de
postoperatoris al pis de dalt3, que utilitzaran de forma gratuïta els pobres, i a canvi de 25
ptes. per drets de quiròfan, els que no ho són.

L’any 1909 compren estufes de desinfecció, posen timbres d’alarma a les habitacions
l’any 1913 i calefacció el 1915. L’any 1916 s’hi instal·la el primer aparell de Raigs X de
Manresa i es renoven sales d’hospitalització. Entre 1916 i 1922 es construeix un nou
pavelló i una galeria solàrium4.

L’any 1927 l’Hospital assisteix als malalts pobres fills de Manresa, als veïns que fa un
mínim de dos anys que hi resideixen i els malalts pobres transeünts. En la majoria dels
casos s’atenen problemes mèdics, però també alguns de quirúrgics; entre els darrers,
urgències de cirurgia i traumàtics. El director era el metge Francesc Soler i Jovés, el
metge auxiliar era Francesc Costa i Salvatella; el cirurgià, Joan Soler i Cornet (fill del
director), i a més hi havia un infermer i dotze germanes paüles. El centre constava d’una
sala per a homes paisans, una de militars atesa pel metge de batalló  - existent des de
feia més de dos segles5-

 
, dues sales per a dones, una de distingits, un departament per

a accidentats de treball, una sala de tuberculosos, una de solteres gestants, un  institut
de puericultura, dues cambres per a dements en fase de deliri, una farmàcia amb obra-
dor, un quiròfan amb una moderna taula d’operacions, sala de postoperatori, autoclau,
una sala de necròpsies, escola de pàrvuls, església, sala de juntes, cuina, rentador,
planxador, rober i cambres per les religioses, pel prior i administrador6.

El mal estat de manteniment del centre a causa d’una pèssima situació econòmica que
venia d’anys enrera, juntament amb la manca de llits i serveis, crea la necessitat d’un
nou centre a Manresa, que serà la Clínica Sant Josep, que s’obre el dia 1 de gener de
19297. L’Hospital és propietari del seu propi edifici i dels terrenys annexos, posseeix
títols de deute de l’estat i rep censos antics, però tot això li és insuficient.

Altres accions de patrocini permeten, l’any 1930, inaugurar el nou vestíbul d’entrada,
l’escala noble de l’edifici, una renovada sala de juntes i alguns altres espais.

L’any 1932, l’alcalde de Manresa Lluís Prunés fa una crida als ciutadans arran la desas-
trosa situació de l’Hospital que, a més, no té recursos econòmics i l’adquisició de
productes de primera necessitat per atendre l’alimentació dels ingressats li resulta
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prohibitiva8. S’escometen diverses iniciatives institucionals i ciutadanes per a aconseguir
diners, entre les quals, obres de teatre a benefici de la casa.

Fins l’any 1932 el doctor Francesc Soler i Jovés dirigeix el centre; després de la seva mort
ocupa el seu lloc Joan Puig i Ball, que alhora n’és el cap de medicina general; el cap de
cirurgia és Joan Soler i Cornet. En els darrers temps s’han anat ampliant les especialitats,
que compten, a més, amb el republicà Ramon Puig i Ball com a tocòleg, Joaquim Dalmau
i Sitjes com a ginecòleg (també era un bon cirurgià), Manuel Casanoves i Gavernet
s’ocupava de les vies urinàries, l’oftalmologia estava en mans de Llorenç Pons i Tortellà,
la dermatologia l’atenia Benet Cárdenas; als tuberculosos s’hi dedicava Enric Planell i
Monrós, Lluís Puig i Vilajoana també practicava la cirurgia i Leandre Horta i Perelló tenia
cura de l’odontologia9. A més hi havia el Servei de Radiologia i d’Electroteràpia, i el de
Farmàcia. Aquest quadre assistencial es complementava amb el treball d’un infermer i
de les dotze germanes paüles.

En aquella època l’atenció pediàtrica era insuficient, i tots els esforços adreçats a atendre
infants tuberculosos i afectats per la malaltia de Heine – Medin eren pocs. Això suscità
la creació del Sanatori de Sant Joan de Déu, que s’inaugurà el 19 de juny de 193210.

A partir de 1932  l’Hospital té un equip mèdic potent que sent la necessitat de projectar-
se a la ciutat, a la comarca i al país, per la qual cosa, l’any 1933, els professionals
conceben la idea d’editar una revista on publicar els seus treballs. Atesa la mala situació
econòmica del centre, el cos facultatiu decideix tirar endavant el projecte, cercant mitjans
econòmics fora de l’Hospital.

Entre els anys 1933 i 1935 troben finançament extern, a canvi d’anuncis a la nova
revista. Malgrat això, segons m’havia explicat el Dr. Simeó Selga, el cos facultatiu va
contribuir amb una aportació personal per acabar de fer viable el projecte.

ANNALS DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU: ELS ANUNCIS

Aquesta revista va ser editada per primera i última vegada el mes de gener de 1936.
L’esclat de la guerra el 18 de juliol d’aquell any dissortat, va barrar la seva continuació i
va convertir aquell primer exemplar en l’únic. Una durada ben efímera però que permet
comprovar la potència del cos facultatiu de l’Hospital i la determinació dels seus
integrants.

La revista té un format vertical, de 24,5 x 17 cm, amb una coberta en rústica, de cartolina
a dos tintes, verd i negre. A la portada s’hi veu la façana del centre i de l’església a

Annals de l’Hospital de Sant Andreu. Una efímera revista mèdica manresana
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l’escorç, de dreta a esquerra; a la part superior hi figura el títol de la revista: “Annals de
l’Hospital de Sant Andreu”, i sota, “Manresa”, en lletres negres de format gran. Al peu de
la portada, hi diu “Any 1936”. La contraportada està centrada per l’escut de la ciutat
sobre una creu de Sant Andreu, i al peu hi ha el logotip de l’impressor amb el lema
“Ramon Torra, S. C. Imp. St. Josep = Manresa”. A l’interior hi trobem 12 fulls plegats pel
mig que ofereixen 48 pàgines, cosits per tres llocs amb fil. El paper dels fulls és couché,
de 90 grams per raima, imprès amb lletra de cos 11 i caixa de 18,5 x 12,1. Les pàgines
estan numerades a la part superior dreta, llevat de les quatre primeres i les quatre
últimes, destinades a publicitat. La impremta Sant Josep és aleshores la més important
i de més tradició de Manresa, i no sorprèn que la revista s’editi allà.

Com he dit, la revista comença i acaba amb quatre pàgines de publicitat. De les quatre
inicials, la primera conté un anunci en català, a pàgina completa, de l’Ortopèdia Busquets,
dirigida per Camil Busquets i situada al carrer de Guimerà, 20 de Manresa; anuncia una
“faixa antiptòsica insuflable, contra la caiguda de l’estómac i intestins (ptosis) en els
malalts d’abdomen flàcid”, i ho acompanya d’una fotografia. A sota descriu alguns dels
productes que confegeix i es posa a disposició dels metges.

La segona pàgina de publicitat és un anunci en castellà, a pàgina sencera, de “Ciba,

Sociedad Anónima de Productos Químicos”, amb seu social a Barcelona i Madrid. Diu
que “Los casos más graves de envenenamiento por narcóticos y gas del alumbrado se

salvan con Coramina Ciba”, i n’especifica les presentacions i propietats.

La tercera pàgina d’anuncis, en català, en conté tres. La meitat superior de la pàgina
l’ocupa Magatzems Jorba, de Manresa i Barcelona, que ofereix “Cristalls òptics per a
vista cansada, miopia, astigmatisme i altres anomalies de la visió”. S’ofereix als oculistes.
A la meitat inferior de la pàgina hi ha dos anuncis; el de l’esquerra és de la Fàbrica de
Galetes La Polar, de Manresa, comentant la qualitat dels seus productes; el de la dreta
és de l’Òptica de A. Espinalt Sanllehí, del carrer del Born de Manresa, i diu que treballa
sota prescripció facultativa.

La quarta pàgina té un interès especial, ja que inclou dos anuncis del Dr. Antoni Esteve
i Subirana, un molt destacat farmacèutic de la nissaga Esteve de Manresa, amb oficina
de farmàcia a la Plana de l’Om, activitat a la farmàcia de l’Hospital de Sant Andreu i
laboratoris d’elaboració de medicaments. A la meitat superior de la pàgina s’anuncia el
“Neo Spirol Esteve”, el “primer neo – arsenobenzè nacional”; indica que l’adreça dels
Laboratoris del Dr. Antoni Esteve és al carrer d’Urgell, 25 de Manresa. La meitat inferior
de la pàgina, el mateix laboratori anuncia el “Esterosol – Esterocal i Vitalipol, especialitats
vitamíniques”.

Lluís Guerrero i Sala
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Les quatre pàgines d’anuncis del final de la revista també tenen interès. En la primera,
l’Hospital de Sant Andreu posa en general coneixement que en breu inaugurarà consultoris
per a pacients externs d’algunes especialitats: el Dr. Joan Puig i Ball atendrà la medicina,
el Dr. Joan Soler i Cornet la cirurgia, el Dr. Joaquim Dalmau i Sitjes la  ginecologia, el Dr.
Manuel Casanoves la urologia, el Dr. Llorenç Pons i Tortellà l’oftalmologia i el Dr. Leandre
Horta i Perelló l’odontologia; també cita l’especialitat de radiodiagnòstic, sense titular. Així
mateix diu també que la consulta serà gratuïta per Beneficència, i amb preus mínims i
homologats pels demés. Una nota a peu de pàgina afirma que la nova revista Annals de
l’Hospital de Sant Andreu sol·licita i accepta el bescanvi amb altres revistes professionals.

La segona pàgina de publicitat del final de la publicació conté un únic anunci d’un
fabricant d’aparells de radiologia, Siemens Reiniger Veifa, amb seu a Barcelona i Ma-
drid, que ofereix aparells de Raigs X de totes les potències, amb diverses característiques
i complements, com també aparells de diatèrmia, de radio – bisturí, d’ones ultracurtes,
de radiació ultraviolada, i instal·lacions per a dentistes.

La tercera pàgina publicitària del final és de pàgina sencera, dedicada al Policlínic del
carrer de Plató de Barcelona, del què hi apareix una gran fotografia. Diu que la pensió al
centre és d’entre 15 i 75 ptes. al dia i, més avall, hi aporta el quadre mèdic: Joan Puig i
Sureda, cirurgia general; Francesc Gallart i Monés, aparell digestiu; Jacint Raventós i
Bordoy, aparell respiratori; Joan Codina i Altés, aparell circulatori; Emili Roviralta i Astoul,
cirurgia infantil i ortopèdia; Àngel Sanchiz i Roque, ràdium, Roentgen i electroteràpia;
Lluís Vila i Abadal, otorinolaringologia; Ramon Carrasco i Formiguera, diabetis i
metabolisme; Lluís Celis i Pujol, anatomia patològica i medicina general; Antoni Carreras
i Verdaguer, dermatologia i lues; Alfons Torra i Huberti, urologia; Eduard Tolosa i Colomer,
neurologia; Jordi Guasch i Sagrera, hematologia; Jesús Pérez Rosales, tocoginecologia,
i Jesús Osés i Jusue, radiodiagnòstic.

La quarta i darrera pàgina d’anuncis en conté dos. A la meitat superior n’hi ha un d’una
òptica de Manresa, la d’A. Busquets; “Montures modernes”, hi diu. A la meitat inferior
n’hi ha un dels Laboratoris del Dr. Oliver Rodés, de Barcelona, que exposa les excel·lències
del Fluidkalcium Oliver Rodés, un calci fosfatat que es manté soluble i inalterable, no
s’intolera i el cos l’assimila bé.

ANNALS DE L’HOSPITALS DE SANT ANDREU: ELS ARTICLES

La part científica de la revista comença amb una pàgina de continguts, encapçalada pel
títol de la publicació, sobre la qual adverteix que és la “Revista anual del moviment
científic de l’Hospital”. Per tant, queda clar que es va editar pensant que se’n presentaria

Annals de l’Hospital de Sant Andreu. Una efímera revista mèdica manresana
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un sol exemplar cada any: Gener 1936, any I. Diu que la redacció és a càrrec del cos
facultatiu. Sota, el Sumari, amb els títols dels articles i els autors, nou en total: “Fiebre

tifoidea: Notas de terapéutica”, de Joan Puig i Ball; “Consideracions sobre un cas de
gestació en una tuberculosa”, de Joaquim Dalmau i Sitjes; “Exposició de dos casos
d’hidrofòbia”, també del darrer autor; “Estadística de Medicina”, de Joan Puig i Ball (no
consta el seu nom al Sumari); “Estadístiques del servei de cirurgia, de ginecologia,
d’obstetrícia i operacions efectuades”, de Joan Soler i Cornet; “Consideraciones clínicas

sobre un caso de meningopatía rápidamente mortal”, de Benito Cárdenas; “Luxacions
traumàtiques del cristal·lí”, de Llorenç Pons i Tortellà; “La manca de tècniques ‘Standard’
en les reaccions de laboratori”, d’Antoni Esteve i Subirana; i “Algunes manifestacions
extraorals de les malalties de la boca”, de Leandre Horta i Perelló. Com es pot apreciar, es
tracta d’una revista científica en llengua catalana, en la qual Puig i Ball, director del centre,
publica en castellà el primer article i en català el segon; Benet Cárdenas escriu en castellà,
el seu idioma habitual, freqüent entre els oficials de la milícia.

La pàgina següent té un “Pòrtic” o petit editorial, que diu “El cos facultatiu d’aquest
Hospital saluda als seus companys i a la premsa professional en sortir a la llum pública
els seus ANNALS, els quals voldríem que fossin un fidel reflex de les nostres tasques
hospitalàries de tot quant dels mestres hem après, i que ensems porti el segell de la
nostra observació i experiència”. Tota una declaració d’intencions. Aquesta columna té
a la seva dreta un requadre amb el quadre mèdic de l’Hospital, en el què hi destaca que
Puig i Ball és el numerari de medicina, Soler i Cornet numerari de cirurgia, Dalmau i Sitjes
és el metge auxiliar, Casanoves i Gavernet és ajudant de vies urinàries, Pons i Tortellà
oftalmòleg, Esteve i Subirana anàlisis clíniques, Horta i Perelló odontòleg i Benet Cárde-
nas és capità metge agregat. Ens explica millor l’estructura jeràrquica.

El treball “Fiebre tifoidea: Notas de terapéutica”, de Joan Puig i Ball, té una extensió de
vuit pàgines. Hi exposa que gràcies a les mesures d’higiene, consum d’aigües potables
i la vacunació, aquesta malaltia ha minvat molt a Manresa i ho demostra amb una
estadística de 1921 a 1934 en què es passa de 26 casos a cap. S’han fet més de 4.000
vacunacions, però alguns són resistents i poden infectar-se. Exposa els seus punts de
vista sobre el tractament dels afectats, recomana l’arsenobenzol i reforça la seva opinió
amb l’exposició de tres casos clínics. Aporta la seva experiència en el tractament mèdic
i quirúrgic de les complicacions, i el suport dietètic a la malaltia. No hi inclou bibliografia.

El segon treball, “Consideracions sobre un cas de gestació en una tuberculosa”, de
Joaquim Dalmau i Sitjes, té una extensió de vuit pàgines, en les què inclou dues imatges
radiològiques de 1931 i la bibliografia; és un treball més acurat. Comença fent una
revisió històrica d’aquests casos i de les teories que han propiciat. Afirma que les fases
benignes de la infecció poden suportar i fins i tot beneficiar-se de la gestació. Sobre la
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possible afectació del nadó fill de tuberculosa, cita diverses teories i conclou que la
majoria no neixen infectats sinó que la invasió és posterior. Proposa que el tisiòleg i el
tocòleg actuïn d’acord a partir de l’estadi anatomo-clínic de la mare, i que després del
part s’allunyi el nadó. Exposa el cas clínic que ha motivat l’article.

El tercer treball, “Exposició de dos casos d’hidrofòbia”, també del Dr. Dalmau, és un breu
article de dues pàgines. Hi exposa dos casos atesos a l’Hospital, amb resultat de mort. El
primer, el d’un nen de 13 anys, atès massa tard, ignorant l’atac d’un gos i no havent arribat
al diagnòstic. El segon, el d’un nen de 12 anys, mossegat per un gos i tractat amb la vacuna;
seixanta dies després el porten a l’Hospital en el darrer estadi de la malaltia i mor.

El quart article, de gran brevetat, “Estadística del Servei de Medicina”, de Joan Puig i Ball,
és una taula d’una pàgina, la 21. Hi desglossa el nombre de casos per patologia, els que
han pogut sortir d’alta i les defuncions, entre 188 ingressats des de l’1 de gener de 1934
al 30 de setembre de 1935. La mortalitat màxima la imposa amb escreix la tuberculosi,
seguida a distància del càncer gàstric; més enrere queden altres malalties infeccioses,
com l’endocarditis, les meningitis tuberculoses, el tifus, la bronquitis i la grip. Té un cert
valor epidemiològic.

El cinquè treball, també breu, de dues pàgines, “Estadístiques del Servei de Cirurgia, de

Ginecologia, d’Obstetrícia i operacions efectuades”, del Dr. Joan Soler i Cornet, també
té un valor epidemiològic i de coneixement de l’àmbit patològic i tècnic, a partir de 477
pacients atesos des de l’1 de gener de 1934 fins l’1 d’octubre de 1935, dels què n’exposa
el diagnòstic. La cirurgia general inclou també la traumatologia, com és propi del moment;
cita les causes d’ingrés de 214 pacients, la majoria dels quals, 121, són traumàtics o
amb patologia òssia; de la resta, la patologia més prevalent és l’hèrnia, seguida de
l’apendicitis i els abscessos.  La ginecologia s’ha fet càrrec de 36 pacients, de les quals
17 pateixen “endometritis post abortum” (el 47%); la resta es tracta, sobretot,
d’avortaments espontanis i infeccions. A obstetrícia hi han ingressat 30 pacients, pocs,
ja que quasi tots els parts s’atenien a domicili; de 26, 22 són parts normals i 4 distòcics;
de 26 han mort 5 nadons (2 macerats i 3 al néixer). A l’apartat d’operacions efectuades,
197, destaquen 40 enguixats i 28 reduccions incruentes de fractures, 32 cures radicals
d’hèrnies, 23 legrats uterins, 10 apendicectomies i altres tractaments diversos.

El sisè article, “Consideraciones clínicas sobre un caso de meningopatía rápidamente

mortal”, de Benito Cárdenas, té una extensió de sis pàgines. Exposa el cas d’un jove de
21 anys, del què no diu si feia el soldat, amb clínica inespecífica d’infecció, amb
peritonisme seguit de meningisme. Després de practicar punció lumbar, mor als dos
dies. Fa reflexions en torn al cas i el seu diagnòstic diferencial, i conclou que es tracta
d’una meningitis supurada de curs siderant.
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El setè treball, “Luxacions traumàtiques del cristal·lí”, de Llorenç Pons i Tortellà, abasta
tres pàgines de la revista. L’autor descriu els traumatismes del cristal·lí i s’atreveix a
classificar les seves luxacions en totals, parcials i mínimes; les descriu una a una, i la
seva clínica. Tot seguit exposa el cas clínic d’un jove de 18 anys, una experiència perso-
nal, que acabà amb un defecte de refracció i una midriasi permanent.

El vuitè article, “La manca de tècniques ‘Standard’ en les reaccions de laboratori”, el
signa el famós farmacèutic, investigador i intel·lectual, Antoni Esteve i Subirana, i té
quatre pàgines. Comença queixant-se de les diverses tècniques i paràmetres que
existeixen per a un mateix valor clínic, la qual cosa no permet la comparació. Proposa la
creació d’una Comissió Catalana que imposi criteris. També posa en qüestió els resultats
de la tinció Gram d’acord amb els factors que hi incideixen, cosa que també succeeix amb
les reaccions d’aglutinació. Així mateix exposa la variabilitat de factors que condicionen les
reaccions de Wassermann i de floculació. Fins i tot qüestiona la diversitat d’acció en les
anàlisis bacteriològiques i les químiques. Afirma que aquest darrer tema afecta les vacu-
nes, ja que el recompte de gèrmens tampoc està ben estandaritzat. Demana que la Comissió
que suggereix intervingui per posar ordre en tots els procediments analítics.

El novè treball, “Algunes manifestacions extraorals de les malalties de la boca”, de
Leandre Horta i Perelló, té quatre pàgines. El Dr. Horta exposa que les manifestacions
extraorals o bé s’han negligit o s’han magnificat. Enumera les otàlgies, el llagrimeig, el
blefaroespasme, les fístules sinusals i facials, les gastritis de causa dental. També algunes
amigdalitis, faringitis, glossitis superficials i artritis. Són menys freqüents les relacions
amb el sistema cardiovascular i nerviós. En el seu article cita al cèlebre odontòleg
manresà, Dr. Carol.

COMENTARI FINAL

Va ser lamentable la dissort d’aquesta revista, editada per primera i última vegada a les
portes del més gran conflicte hispà del segle XX. Si la contesa no l’hagués entorpit, de
ben segur hauria esdevingut un gran factor de dinamització cientificomèdica al si d’una
ciutat que aleshores disposava de Dispensari Municipal, de tres centres hospitalaris i
comptava amb la col·laboració eventual, però constant, de molts metges de la capital.
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Portada del primer i únic número publicat dels Annals de l’Hospital de Sant Andreu, l’any 1936.
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PROFESSOR RAMON SARRÓ (1900-1993).
EL PENSAMENT CIENTÍFIC EN LES VIVÈNCIES

D’UN ALUMNE DE 1952

FREIXA i SANTFELIU, Francesc

BUQUERAS i BACH, Xavier

Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Explicació molt personal de l’activitat de la càtedra de Psiquiatria de la UB quan

va arribar el professor Sarró l’any 1950, de l’ambient que hi havia, les tendències i alguns

professors. Destaca l’obertura ideològica, que permetia acollir persones amb visions no

tan sols diferents sinó fins i tot oposades. Sarró va introduir el coneixement de tendències

que en el temps dictatorial en que es vivia eren poc «ortodoxes». Sensació, també valorada

a posteriori que aquella càtedra significava una «finestra oberta» en un temps molt

tancat. Valoració de la relació internacional de Sarró.

Paraules clau: Ramon Sarró; Psiquiatria Facultat Medicina Barcelona.

RESUMEN: Explicación muy personal de la activitat de la cátedra de Psiquiatria de la UB

cuando llegó el professor Sarró el año 1950, del ambiente que habia, las tendencias  y

algunos profesores.  Destaca la apertura ideológica, que permitía reunir personss con

visión no solo distinta,  sinó contradictoria.  Sarró introdujo el conocimiento de tendencias

que en la etapa dictatorial en que se vivia eran poco «ortodoxas». Sensación, también

valorada a posteriori, que aquella cátedra significaba una «ventana abierta « en un

tiempo ideológicamente cerrado.  Valoración de la relación internacional de Sarró.

Palabras clave: Ramon Sarró; Psiquiatría Facultad Medicina Barcelona.

*

EI 1952 va obrir-se una Unitat de Psiquiatria amb ingrés, 15 llits per homes i 15 per dones,

dintre l’organització assistencial del anomenat “Hospital Clínico y Provincial de

Barcelona”. La Unitat i tots els aspectes administratius i els universitaris estaven dintre

la Facultat de Medicina a la part que dona al c. Còrsega; gaudíem del serveis de l’Hospital

però no estàvem dintre, només era una aproximació però no una fusió que no arribaria

fins uns anys més tard.
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Francesc Freixa i Santfeliu - Xavier Buqueras i Bach

De fet la Psiquiatria com a tal fins i tot ha desaparegut des del 2004 com epígraf fonamental

dintre de l’organització de l’Hospital Clínic; la consulta a la web de l’Hospital es prou

indicativa. El 2004 es fusionen els antics Instituts de malalties del sistema nerviós,

psiquiatria i psicologia, que ara formen part de l’anomenat Institut Clínic de Neurociències,

que inclou totes les qüestions de Neurologia, Neurocirurgia i tots els aspectes de la

psicologia i de la psiquiatria.

En el 1952, la Guerra Civil, era encara quelcom viscut pels joves i pels grans la inquietud

intel·lectual, personal i emocional que despertava aquest procés sofert per la majoria de

nosaltres en grau divers; entre els alumnes d’aquells temps, interessats per la

psicopatologia i la psiquiatria, l’assignatura “Formación del Espíritu Nacional” és a dir, la

política, ens donava una versió dels fets del 36 al 39 que no era pas exactament la

viscuda en les nostres respectives llars per cada un de nosaltres. Existia una sistemàtica

ocultació dels intel·lectuals més valuosos i de prestigi dels país que havien hagut de

exiliar-se i aquesta ocultació era especialment significativa pels intel·lectuals més pròxims

a la cultura catalana.

Evidentment la més famosa obra del epígon de la psiquiatria oficial, desprès “del primer

año de la Victoria” reflectia el missatge del llibre que havia publicat el 1934 en una

editorial anomenada Medicina; l’obra tenia per títol “La asexualización de los Psicòpatas.

Higiene de la Raza”, i que tindria una especial coordinació amb un film anomenat “Raza”,

especialment en la versió estrenada el 1942. S’ha d’explicar que el 1950 es va fer una

manipulació de l’original i es va estrenar com “Espíritu de una raza”2 i, malgrat que el

guió el firmava un tal “Jaime de Andrade”, pseudònim del Generalísimo, havien

desaparegut les referències a la Guerra de Cuba i altres qüestions que en el doblatge

s’havien de “polir”, que no fos cas que “els amics anticomunistes” d’USA no s’enfadessin.

Si bé la psiquiatria oficial parlava també dels valors racials i de l’acostumada referència

als pecats i desastres del “dolents i perdedors”, contràriament i pública ningú parlava

del primer catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona del període

republicà Emili Mira (1896-1964).

Les comunicacions amb l’exterior, dels 40 als 50 del segle XX, eren precàries i difícils, no

autoritzades, els passaports eren per privilegiats i es necessitava un document especial

de la policia de l’Estat, l’anomenat “salvoconducto de zonas fronterizas” simplement

per anar d’excursió a Núria.

La realitat de l’assistència psiquiàtrica era contradictòria i desorganitzada, no totes les

províncies catalanes tenien el preceptiu, per llei, centre assistencial residencial, clar i

popularment “manicomi provincial” a càrrec de la Diputació, o un centre concertat, ni
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tots el grans ajuntaments tenien, amb les seves deficiències i precarietats, a la dècada

dels anys 50, un “Preventorio Psiquiátrico Municipal’ a càrrec de l’Ajuntament com passava

a Barcelona, que de fet feia una doble funció d’assistència psiquiàtrica reconeguda i

social entesa com a caritativa.

En l’entorn, en la premsa i la radiodifusió, tota controlada i manipulada, en aquells anys,

existia una contradictòria informació oficial que sistemàticament no es referia a la realitat

del que passava al món, ni a França, ni a Europa i menys als EEUU. Aquesta negació de

l’informació no només era política o de l’URSS o del comunisme, sinó d’aspectes literaris,

culturals en general que eren, en qualsevol latitud, una novetat.

Certament, durant la Segona Guerra Mundial, que va començar l’1 de setembre de 1939,

els nazis envaeixen Polònia i el 3 del mateix mes els aliats (França, Gran Bretanya,

Austràlia i Nova Zelanda) declaren la guerra a l’Alemanya de Hitler i pocs dies desprès

Canadà i Sud-àfrica s’hi afegeixen; el 22 de juny de 1941 invasió de l’URSS fa que es

transformi en aliat i el 7 de desembre 1941, entra en la guerra USA, per l’atac japonés a

Pearl Harbor a l’illa de Oahu a l’arxipèlag de Hawaii, formant part també dels aliats.

Durant aquest període de setembre de 1939 fins el 8 de maig de 1945, amb la rendició

incondicional d’Alemanya i el 2 de setembre la rendició del Japó arriba el final de la

Segona Guerra Mundial. A Espanya, aquesta Guerra Mundial s’havia viscut primer des

de una nazificació oficial, fins a una política de progressiu refredament i una

transformació de la política d’afers estrangers del Generalísimo, que fa una clara

inflexió a partir del mes de febrer de 1943 amb la caiguda d’Stalingrad a mans dels

soviètics. En tot aquest ball dissortat la repressió interna, es torna més curosa i menys

indiscriminada i d’una manera subtil es va allunyant del nazisme pur i dur i empren un

camí d’anticomunisme.

Però l’acabament de la Guerra Mundial no va significar el del tancament i aïllament del

país. Aquest afectava també a les revistes mèdiques i científiques estrangeres, en general.

Valgui com exemple l’intent del Prof. Sarró d’informar, discutir i parlar de la psicoanàlisi,

va sofrir l’atac desafortunat del Pare Tusquets (1901- 1998) un personatge tèrbol, malgrat

ser sacerdot, que tenia com a objectiu la no difusió de qualsevol idea o referència

cultural als jueus, i que va poder ser neutralitzat, el 1956, sense altre conflicte que un

cert escàndol, però sense conseqüències policials.3

EI Pare Tusquets s’autointitulava “el martillo del contubernio judeo - masónico -

bolchevique”.

Professor Ramon Sarró (1900-1993). El pensament científic en les vivències d’un alumne de 1952
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Cal recordar que Emili Mira l’havia resumit àmpliament l’oba de Freud en una de les

primeres Monografies Mèdiques el 1926 i va reeditar-se ampliar-se i modificar-se el 1935.4

Freud va ser prohibit fins el 1948, any en què es va autoritzar la venda d’un volum de les seves

obres en espanyol, en una edició de luxe amb paper biblia i en el que s’advertia: “EI psicoanàlisis

debe ser estudiado con espíritu claro y ecuánime .... e interpretado con un sentido cristiano.

Lo mismo que los escolasticos hicieron de Aristóteles un filosofo cristiano, etc ...”. 5

En aquest entorn de postguerra civil i postguerra mundial va tenir lloc l’obertura de la

sala de Psiquiatria, en I’“altell” de la dependència de la Facultat de Medicina, com

hem dit abans. En aquesta Unitat la cap que representava els interessos del

funcionament hospitalari era una monja que tenia “controlades” les medicines i, per

tant, infermeria.

Existíen uns metges grans per nosaltres però joves de fet, que havien acabat la

llicenciatura entre anys finals dels 40 i començament dels 50 i tenien en la Unitat del

Clínic, com ells mateixos explicaven, la possibilitat de donar una atenció al malalt fora

del marc manicomial, que de fet era el marc sociocultural de referència d’un centre

psiquiàtric convencional en les dècades dels 40 i 50.

A més, el prof. Sarró va haver de buscar suports en la Sección Femenina6 per poder

articular, amb un cop de genialitat, les anomenades en un principi “Visitadoras Sociales

Psicólogas’, de fet una manera d’introduir el que ell coneixia com a “social worker”,

intentant especialitzar-les com a Treballadores Socials expertes en conflictes de salut

mental. El 1953 crea la que seria, en  aquells moments,  la tercera escola de treballadores

socials a l’España Nacional; era formalment una estructura dependent de la Càtedra de

Psiquiatria i de l’Hospital Clínic. Tenia una influència clarament USA, amb

l’acompanyament d’un “equip assistencial” psiquiàtric. Curiosament la famosa Clínica

Tavistock (Londres), amb una força dominant psicoanalítica fins a la dècada dels 60 del

segle XX, no serà un referent per les TS.7

Aquesta modificació de l’orientació assistencial en què s’acceptava implícitament que

l’entorn social pot condicionar, interferir o modificar l’expressió i a voltes potser generar

una malaltia mental, era en aquells anys i en aquella Espanya una gosadia tolerada i

compensada per la cobertura de la “Sección Femenina” .

No ha de ser estrany que en un primer moment aquesta tercera escola volgués distingir-

se de les altres dues, i més en un país sense llicenciatura universitària de Psicologia ni

Facultat de Psicologia, i s’intentés una denominació que més endavant va perdre la seva

intenció inicial però no l’aspecte pràctic d’unes TS amb dedicació específica a la Salut

Mental i el seu entorn.
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Quant com a estudiant de medicina vaig entrar com intern voluntari (1952)“gratia et

amore”, i pocs anys desprès com “intern oficial” cobrant 300 pessetes en el deceni dels

50-60, vaig entrar en contacte amb els Drs. Martí Tusquets, Gonzàlez-Monclús, Cerdà-

Retuerto, Leopoldo Montserrat, etc., i sobre tot amb un altre impulsor de la psiquiatria

catalana, Joan Obiols Vié (1919 - 1980), que seria el nou catedràtic el 1971.

EI Servei de Psiquiatria del Clínic va ser, amb el Preventori Psiquiàtric Municipal, però per

mecanismes molt diferents, l’introductor de les estades breus, del seguiment del malalt

en el seu entorn, no només familiar, sinó de treball i orientació en l’oci i diversió gràcies

al “periscopi” de les ASP, desprès TS en la llar, en el barri de residència, i en el lloc treball

de l’afectat.

EI contacte directe amb el Prof. Sarró va ser un corrent d’aire fresc en l’ambient resclosit

de l’entorn social i cultural d’aquells anys. Vàrem tenir les fronteres tancades o molt

impermeables, com hem dit abans, i que et parlessin de Camus (1913 - 1960), Jean Paul

Sartre (1905 - 1980), Gabriel Marcel (1889 -1973), Simone de Beauvoir (1906 -1986),

etc. era sorprenent.

En aquells moments fins i tot al despatx de la Facultat del professor existíen exemplars

discretament col·locats de la revista “Temps Modernes”, que havien fundat Sartre i

Simone de Beauvoir l’octubre de 1945. París havia esta alliberat el 25 d’agost de 1944,

la Segona Guerra Mundial s’havia acabat el setembre de 1945 amb la rendició del Japó;

malgrat aquesta situació passats els anys 60 aquesta publicació encara era il·legal pel

règim polític i per tant eren objecte confidencialitat i secretisrne.

En aquest context el prof. Sarró, per dir-ho d’alguna manera, va rescatar la psicologia

com a assignatura encara aristotèlica, de la dependència de la Facultat de Filosofia i

Lletres, canviant-l’hi la denominació per la de “psicologia mèdica”

Com a professor va desenvolupar, (existeixen els apunts típics d’aquell temps)8 els

problemes de la psicologia que va adjectivar de mèdica acostant-l’ha a la psiquiatria

amb les característiques històriques corresponents, recordant-nos la novetat d’aquesta

especialitat mèdica i la encara més nova “psicologia mèdica”, en un país sense una

llicenciatura específica de psicologia, ni una Facultat de Psicologia, els anys 50.

Per altre part va recordar-nos que malgrat la paraula psiquiatria apareix per primera

vegada el 1808 gràcies a Joan Cristian Reil aquest mot no va transcendir o generalitzar-

se. Els alienistes, frenòlegs i no cal dir que els metges que tractaven les persones

“alterades” eren els metges dels folls o dels boigs.
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De fet, fins al final del segle XIX i principis dels XX no va començar a considerar-se

seriosament el concepte de “malaltia mental” i salut mental en el nostre entorn i no va

introduir-se el concepte d’“higiene mental” fins a la dècada dels anys 20 i 30.

No podem oblidar que el coneixement dels antics innocents, folls i orats9 del nostre entorn,

va anar entrant molt lentament a la conceptualització de la malaltia mental, que de fet

segueix amb una percepció sociocultural diferent l’evolució de la medicina “científico -

tècnica”, primer amb l’estudi anatòmic del cervell. EI mateix Reil té com a record de les

seves recerques la cinta de Reil peduncular. Per altra part l’anatomia patològica, introbable

en la histèria de Charcot, va fer fracassar, momentàniament, les bases anatomopatològiques

d’una possible especialitat i continuem amb una evident indefinició, en la que s’alimentaran

idees i teories encara aristotèliques o fins i tot màgiques.

Segons Sarró i creiem que encertadament la psicopatologia, cal considerar, el

coneixement del discurs del malalt sigui quina sigui la causalitat fins i tot estrictament

orgànica. Recordis el concepte de febre tifoide i el deliri, la feridura, o hemiplegia o altres

A.V.C. els tumors, o les convulsions del “morbus sacer”10 o un discurs amb aparent salut

física correcta, però amb al·lucinacions amb o sense agitació psicomotriu. Fonamenta

una aproximació a l’afectat en què un abordatge estrictament observacional sense

diàleg és insuficient.

Malgrat tot ens recorda que les valoracions de la clínica de la malaltia mental són en part

subjectives, tant per l’afectat com en part per l’explorador.

També insisteix però, que la psicologia -en aquells anys- ha d’esdevenir també en part

una eina mèdica que permeti no només l’anàlisi de la conducta, del comportament

objectivable per una valoració de la motricitat no verbal, sinó també una aproximació a la

conjunció entre conducta i expressió verbal.

Per Sarró, Karl Jaspers (1883 - 1969) al no estar d’acord amb la manera que la gent popularment

entenia la bojeria i fins i tot com l’entenien els metges i els especialistes, va dedicarse

intensament a l’estudi de les expressions, en totes les dimensions de la verbalització, sensori,

etc . i el comportament, relacionant aquest complexe de la manera d’existir i viure amb la vida

pràctica de les persones. Aquesta metodología, en bona part biografica, i que inclou també de

l’entorn cultural i social és aplicada en el cas dels malalts mentals. Eventualment va emprar-

se la patografía per alguns psiquiatres més joves però coetanis.

Per primera vegada Jaspers diu clarament que fins i tot en les al·lucinacions, el més

significatiu com a malaltia no és el contingut de la falsa percepció que té l’afectat sinó el

fet d’experimentar un estímul sensorial sense objecte estimulant. Aquesta diferència
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entre la forma, objecte inexistent, i l’expressió d’un continuat és de fet com a malaltia el

fonament de i’exploració dels simptomes psicopatològics. Va recomanar-nos la lectura

atenta de la “Psicopatologia General” de Jaspers, però no tots la podiem llegir en alemany

i vàrem tenir com alternativa una recomanable versió francesa12 de 1933, que en la seva

adaptació a aquest idioma havien col·laborat amb els traductors Kastler, -un futur premi

Nobel de Física- i Mendousse dos futurs intel·lectuals francesos, en aquells moments

jovenísims, però que en un futur tindrien una gran significació: Sartre (1905 - 1980) i

Nizan (1905 - 1940). Desprès, el 1956, va arribar la edició argentina.13

L’exploració de la vivència expressada, en el sentit de Jaspers, pot conduir-nos a l’anàlisi

de la forma i dels continguts expressats i a diferents models que en el fons seran els

esquemes dels diagnòstics. EI gran conflicte que arrossega i és capdal en psiquiatria, és

la realitat, en aquella època i en l’actualitat, que les deduccions o inferències

psicopatològiques, malgrat la seva evident anormalitat, en aquells anys tenien una

escassa relació amb els coneixements bioquímics teòrics d’aquells moments.

EI primer curs 1954-1955 de la nova psicologia mèdica va ser simplement i

fonamentalment per les classes que ell va donar, una demostració de les seves capacitats

intel·lectuals i dels seus coneixements en unes circumstàncies polítiques i culturals del

que en aquells moments s’anomenava l’època dels “homes unidimensionals”.

Contràriament Sarró representava la possibilitat del coneixement en la seva diversificació,

heterogeneïtat, i anà a tot aquell conjunt heteròclit de sabers amb el que significava un

esperit crític i fins i tot amb la més vehement curiositat intel·lectual.

Aquest curs de psicologia mèdica va resultar obrir la realitat d’Europa i de la intel.lectualitat

d’aquell moment, no només en l’aspecte tècnic, científic i mèdic, sinó també en els

aspectes literaris i artístics, doncs hem de recordar que aquest era un país de resclosit,

una cleda de portes i finestres tancades.

Gràcies a Sarró vàrem conèixer la transcendència i la importància històrica de Mesmer

(1733 - 1815) i la teoria del magnetisme animal, en quina forma l’artifici teatral pot

arribar a ser, en determinades circumstàncies, un sistema terapèutic, de quina manera

s’ha de ser crític amb un mètode terapèutic malgrat el seu èxit aparent. Val a recordar el

conflicte de la Comissió Reial d’investigació. Va parlar-nos del Marquès de Puységur

(1751-1825) i del somnambulisme artificial, de com el Dr. James Braid (1795-1860) un

cirurgià anglès va suggerir el terme grec hipnotisme i com aquest mot i el seu efecte

sobre l’entorn científic va despullar la hipnosi, en part, de la màgia.

Realment la seva manera d’explicar Charcot i en bona part “l’invent”14 de la “gran”

histèria i la seva relació amb una especialitat que no apareixeria fins uns anys desprès,
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la neurologia. Com és que Charcot havia seduït a determinats personatges de l’època?15

En aquell moment ja va existir una pugna entre Charcot (1825 - 1893) i Bernheim (1840

- 1919), és a dir, entre Paris i Nancy, i com el terme suggestió per la paraula és un dels

mecanismes primaris de la psicoteràpia.

També va fer-nos avinent com realment el fundador objectiu i no popular de la neurologia

seria Babisnsky (1857 -1932), a l’estudiar les malalties del cervell i de la medul·la des

d’una percepció neurobiològica i no amb la sistemàtica de finals del segle XIX i primeries

del segle XX, quan aquestes malalties o trastorns es definien com a manifestacions

“d’histèria”.16

Va definir i va intentar fer entendre que una de les figures més importants de la psicologia

i de la història de la psiquiatria, en aquells anys en què aparentment les idees

psicoanalítiques havien de ser una “panacea”  -bona part de la psicologia que de mèdica

passaria a dir-se clínica i de la psiquiatria-, la va generar el treball de Pierre Janet (1859-

1947), que amb el seu concepte de la resposta automàtica psicològica, la seva manera

d’entendre l’abordatge de la neurosi, la doble personalitat, les amnèsies psicògenes i la

dissociació, era una manera menys cridanera però més efectiva de configurar un sistema

terapèutic més ràpid i eficient que podia, a més a més, tenir efectes preventius. Va

desenvolupar algunes històries clíniques originals de Pierre Janet i va fer un retrat perfecte

de la utilitat de la psicoteràpia per l’abordatge de molts aspectes de la conflictivitat de

les relacions humanes, les neurosis i els trastorns mentals.

També va explicar-nos que havia conegut a Sigmud Freud a Viena, el seu intent fracassat

de psicoanalitzar-se amb la persona que l’hi havia designat el mateix Freud, la Dra.

Helen Deutsch. Aquesta relació “didàctica” no va tenir èxit, probablement per la juventud

del Dr.Sarró i per dir-ho d’una manera suau però entenedora, l’agitada i prematura

biografia de la doctora.

Aquesta Dra. (de soltera Rosenbach), nascuda el 1884 en el territori de l’Imperi Austro-

Hongarès (avui Polònia), per una sèrie de qüestions de molt joveneta havia tingut una

aventura amb el polític polonès Herman Liebermann. Va superar aquest mal pas i va

estudiar medicina a Viena i psiquiatría amb Emil Kraepelin, però va quedar suggestionada

per les novetats de les aportacions de Sigmund Freud, va entrar en el cercle psicoanalític

i va casar-se amb el que en aquells moments era el metge de família de Freud, Felix

Deutch, el 1912. Va ser una de les dones més significatives i importants del grup de

Viena. Finalment va haver de fugir dels nazis i es considera una austro - nordamericana.

Va morir el 1982 a Cambridge, Massachusetts.US.

Malgrat el seu refús va fer-nos una brillant exposició del famós cas d’Anna O (1882) i

precisament en aquest punt va indicar-nos molt seriosament que havíem de tenir en tot
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moment la capacitat de no tancar-nos mai en cap de les teories psicològiques o

psiquiàtriques, tan acreditades en aquells moments i que de fet, intentaven una explicació

de tota la fenomenologia psiquiàtrica. Sarró va saber generar al seu voltant, almenys

amb molts dels seus alumnes més directes, la suficient capacitat crítica, perquè no ens

adheríssim cegament a cap teoria explicativa de la totalitat.

Aquesta capacitat crítica anava sempre acompanyada d’una advertència molt seriosa,

el control de la activitat terapèutica en Psiquiatria, no només és un control pel tractat,

sinó també pel professional que el tracta.

Té interès eI seu abordatge de Freud, les explicacions amb detall de la metodologia de

les Associacions Lliures, la referència a les diferències entre Breuer (1842-925) i Freud

(1856 - 1939) insistint en que la teoria de l’inconscient existia abans de Freud, en quina

mesura el concepte d’automatisme mental i l’inconscient de Freud podien ser expressions

verbals diferents del mateix fenomen. Va parlar també del concepte d’instint de la

sexualitat i va insistir que un autor literari com Balzac havia exposat d’una manera

brillant aspectes que Freud tractaria aparentment d’una manera tècnica.

Va parlar-nos també de la sexualitat com a emoció i sentiment i de la profunda divergència

entre Krafft-Ebing (1840 - 1902)17 i Sigmud Freud, en referència a les “perversions sexuals”

i el concepte de sexualitat infantil. Algunes d’aquestes classes fins i tot van ser objecte

de crítica per alguna autoritat eclesiàstica de l’època, per qüestions com el complex de

Edip, per exemple, malgrat que el prof. en molts aspectes no citava a Freud, sinó a

Stendhal. La detallada descripció de l‘Edip Rei de Sòfocles de fet va ser més interessant

explicada per ell que tota la imaginació freudiana.

Va parlar també de Tòtem i Tabú,18la famosa obra de Freud de 1913, fent-nos uns

referència erudita i genial sobre els estudis de Sir James G. Frazer19 i Or Robertson

Smith,20 els generadors de la idea del tòtem i del seu estudi objectiu, i a la vegada de la

relació d’aquestes idees amb els conceptes de Darwin.21

Era molt important introduir-se en els aspectes pràctics de l’atenció amb el malalts

atesos ambulatòriament o ingressats. El prof. Sarró tenia com a característica un aspecte

que per uns era negatiu i altres el consideràvem positiu: donar llibertat als seus

col·laboradors de fer l’assistència segons la seva manera d’entendre la realitat, però la

la prova de foc eren les sessions clíniques. Una presentació d’un cas amb el malalt i/o

la família podia esdevenir un desastre, la seva crítica enfront d’una seguretat casi

“creencial”, fos quina fos la teoria defensada, psicoanalítica - dinàmica, organicista,

psicopatològica, etc... podia ser molt complexa o difícil d’arribar a una conclusió teòrica

satisfactòria.
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Una prova del seu eclecticisme, en el meu entendre positiu, és que persones que han

esdevingut significatives en el terreny ideològic i pràctic clínic amb orientacions

psicoanalítiques s’havien redossat i treballat en la Clínica Psiquiàtrica de l’Hospital

Clínic, com pot comprovar-se en el cas del Dr. Joan Coderch de Sans22 i, simultàniament,

el Dr. Espadaler Medina, insigne neuròleg que dirigia un Dispensari de Neurologia en el

marc del Dispensari de Psiquiatria de la càtedra. A la vegada tenia un altre Servei a

l’Hospital de la Creu Roja (c/Dos de Maig) fins el 1968.

I també es important citar algun alumne que va passar per l’Escola Professional de

Psiquiatria com el Dr. Rafael Herrero Lorenzo,23 actualment cap d’una Unitat de Salut

Mental a Catarroja (València), que en el seu article sobre ara fa trenta anys, escrit el

2006, apunta aquest criteri d’absència de dogmatisme i obert de la càtedra. I com 30

anys desprès alumnes que havien estat de l’Escola Professional de Psiquiatria o Psicologia

Clínica, en el primer intent de regular l’especialització han agraït la manera oberta de

l’ensenyament.

S’ha criticat que no escrivís un tractat de psiquiatria com havien fet els seus col.legues

el prof. Vallejo Nágera, potser més militar insigne dels rebels contra la Segona República

que una altra cosa. Prefereixo no recordar el seu abordatge del conflictes de salut

mental i física associats al consum de begudes alcohòliques24 o com amb més qualitat i

en part modernitat va fer l’altre psiquiatre amb més influència política en termps del

dictador, Juan José López lbor; evidentment cap dels dos anteriors va tenir l’encert del

tractat de Emili Mira.25; El seguiment dels nombrosos articles del prof. Sarró en les

revistes de l’època és molt alliçonador, sense deixar d’expressar la recança de que no

escrigués un tractat; de fet també podem senyalar que els seus interessos i potser un

cert sentit del pudor intel·lectual va fer que no insistís en aquest aspecte en els anys 50

- 60 del segle XX, doncs és molt possible que no hagués pogut expressar per escrit

moltes idees exposades verbalment, fins i tot d’alguns dels seus articles, Els seus múltiples

interessos, fonamentalment en la psicopatologia i com era molt propi de la seva manera

d’entendre la realitat, de la psiquiatria, simultàniament al seu abordatge en el marc

d’una orientació també organicista, va intentar eludir l’antic i actual conflicte dels

coneixements sobre la malaltia mental.

Malgrat totes les seves crítiques a les teoríes freudianes, el 1962 es celebra a Barcelona

el XXIII Congrés de Psicoanalistes de Llengües Romàniques26 amb gran assistència de

professionals d’aquesta orientació i el prof. Sarró es invitat a participar-hi, malgrat les

seves profundes divergències, però no consta cap participació escrita en el llibre d’actes.

Els organitzadors locals eren assidus assistents a la càtedra i a les seves sessions

clíniques: Pere Bofill Tauler, Pere Folch Mateu, etc.
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Llegim amb atenció els textos de l’homenatge al professor Ramón Sarró realitzat el 1992

a Alacant,27 en el que varen col· laborar catedràtics en exercici, molts antics col·laboradors

i fins i tot persones que en determinats moments havien expressat disconformitats amb

alguns dels seus plantejaments i en determinats aspectes del seu abordatge del patiment

del malalt mental greu i no cal dir en la seva aparent contradicció entre una orientació

psicoanalítica que es pot qualificar clarament de “sarroniana” i la seva promoció de

Norman Wiener (1894 -1964), un del generadors amb el mexicà Rosenblueth, (1900-

1970)28 dels inicis de la robòtica, d’un concepte sistèmic, d’una manera nova d’entendre

la lògica matemàtica fins i tot aplicada a la biologia i per tant, com és inevitable, al

funcionament del cervell humà.

Era una manera de perfilar el conductisme i per tant una “psicologia” fora d’un marc

“ideològic”, en l’entorn de les matemàtiques i per tant de la “ciència i de la tecnologia”.

Aquesta novetat va despertar l’interès del prof. Sarró per qüestions en aquells moments

emergents i noves. Això era tant evident que el periodista Sr. Miquel Masriera29 ho

reflecteix en un periòdic (1958) amb motiu del Congrés de Cibernètica celebrat a Bèlgica.

Pocs anys desprès, el 1962, amb motiu d’una visita a Barcelona de N. Wiener, aquest

anirà a la càtedra i donaria una conferència a l’Institut d’Estudis Nord Americans de

Barcelona.

La inquietud que portaria el desenvolupament matemàtic cap els camins de la robòtica

i el no tenir cap prejudici per comparar màquines i biologia, era objecte d’enceses

discussions, fins i tot en el nostre àmbit.3o

ElI, malgrat tot, sempre feia un toc d’atenció sobre el patiment humà ja que el malalt

mental es vivia amb una manera “diferent” de sentir-se i d’existir d’un mateix i com

aquesta modifica la seva percepció de tot el seu entorn; aquesta vivència probablement

enganyosa no es modifica qualificant el professional metge que intenta assistir-l’ho de

neurobiòleg, conductista o psiquiatre.

En el criteri del prof. Sarró s’havien de saber combinar “sàviament” una aproximació

clarament psicopatològica descriptiva jasperiana (la simptomatologia i els signes) amb

tècniques que en aquells moments podien anar des de la més purista ideologia

psicoanalítica a les activitats terapèutiques més biològiques, que malgrat tot, en una o

altra orientació, ajudaven al malalt i al seu entorn. Aquest interès específic pel discurs

psicopatològic del malalt psicòtic s’havia posat en evidencia amb motiu de la seva tesi

doctoral llegida a Madrid el 1931 amb el títol “Psicología de la Esquizofrenia: Pensamiento

Simbólico y existencia mítica en la misma”, i continuarà durant tota la seva trajectòria

professional.
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En aquest sentit, el 1936 defensa i dóna a conèixer un psicologia mèdica fonamentada

en Jung31 i segueix amb una sèrie d’articles sobre les orientacions antropològiques en

psicoteràpia els anys 36 i 41, a meitat del mateix any 1941 sobre les tècniques de

convulsió aplicades a les psicosi, en aquells moments químiques amb Cardiazol (tècnica

de von Meduna). Von Meduna era un metge nascut a Budapest (Hongria) 1896, que el

nazi facisme el va obligar el 1938 a exiliar-se als USA on va morir el 1964; va introduir una

tècnica antipsicòtica de convulsions químiques per mitjà del cardiazol

(pentametilentetrazol) que ell havia assajat el 1934 en psicòtics catatònics. EI Prof.

Sarró va intentar aplicar un sistema semblant no només amb pentametilentetrazol sinó

amb altres fàrmacs com el ciclexiletiltriazol (azoman),el 1940 i 1941.32 Aquest abordatge

biologista no era contradictori amb persistir en parlar del transfert i contratransfert.33 A la

vegada, intentava i aconseguia posar en marxa una revista de psiquiatria y psicologia

que intentava aglutinar a l’Amèrica Llatina.

Abans i durant la guerra civil havia arribat al nostre entorn la anomenada “insulinoteràpia”

o cura de Sakel (1900 - 1957), metge austríac que com altres de la seva generació, la

política i les lleis nazis sobre racisme varen aconsellar exiliar-se als USA. Aquesta tècnica

s’emprava el 1952 a l’Hospital Clínic amb el risc d’un coma hipoglucèmic controlat.

Cal remarcar que va introduir també la tècnica de Cerletti (1877 - 1963) - Bini (1908 -

1964) o del electroxoc, que malgrat les polèmiques opinions posteriors, va venir a reduir

el nivell de risc en el tractament de les psicosis en especial en l’esquizofrènia amb

al·lucinacions i deliri, la catatònia o la depressió psicòtica en les què tant la tècnica de

von Meduna com la de Sakel, tenien un risc potencial més alt que l’electroxoc. En

especial quant aquest va evitar l’entorn desagradable abans del tractament, amb els

barbitúrics endovenosos, i el risc de les convulsions amb els curaritzants (succinilcolina),

i la respiració assistida.

El 1953, com a becari de la Fundació Rockfeller, va anar als Estats Units i en el criteri de

molts que el coneixen, aquest contacte amb les figures rellevants del “moment mèdic

psiquiàtric” internacional d’USA, va portar-lo a valorar la incipient medicina

psicosomàtica, les noves formes de psicoteràpia cognitiva conductual, els progressos de

la cibernètica, les orientacions psicoterapèutiques fora del marc psicoanalític, el

psicodrama, les tècniques de grup, la psiquiatria social entesa a la americana però

adaptable a la realitat hispànica i la imprescindible necessitat del treball social. Aquest

conjunt d’orientacions diversificades, i fins i tot a voltes contradictòries, no estaven

frontalment renyides amb un ús sensat de la psicofarmacologia. Aquesta manera, potser

més oberta i polifacètica, però sobretot recolzada amb uns resultats pràctics, i per tant

la ideologia d’una escola no estava per damunt l’efectivitat terapèutica, podria llegir-se

avui com els començaments d’un canvi de paradigma34 en el saber psiquiàtric.
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Un aspecte molt important, com tantes coses de la Càtedra de Psiquiatria del prof.

Sarró, era l’abordatge i seguiment continuat i persistent de determinats aspectes de

psicoteràpia, que no varen retardar la introducció dels primers psicofàrmacs específics

o narcobiòtics, com van ser anomenats en el seu moment, iniciant-se el conjunt de

psicofàrmacs “moderns”, com la clorpromazina (Largactil) sense que aixó fos un

impediment perquè se’ns insistís, tant en els aspectes crítics com en els positius, en la

commemoració del centenari de Sigmud Freud, nascut el 1856, i érem l’any 1956.

La introducció de psicofàrmacs, actius terapèuticament en les psicosis, no va reduir de

cap manera l’interés pels factors psicoterapèutics, ni va ser una contradictòria manera

de portar el tractament pràctic dels malalts i de les seves famílies. Com s’ha expressat

abans sobre les anomenades, en un primer moment Visitadores Socials Psicològiques,

després Visitadores Socials i finalment Treballadores Socials, va significar l’abordatge

d’una nova orientació de la Psiquiatria, desprès de la Segona Guerra Internacional, que

va obrir el camí no només a considerar el malalt com el nucli de tot el conflicte, sinó a

transcendir la importància de l’entorn pròxim i llunyà i va significar un canvi important en

la manera d’entendre el tractament. Cap tractament havia de ser exclusivament -amb

les excepcions corresponents- psicoterapèutic, sinó també psicofarmacològic si la

prescripció era indicada.

EI prof.Sarró, a més, va intentar, malgrat el dissortat moment polític35 que el país estava

passant, retornar la importància de la salut mental i de l’higiene mental a l’entorn,

organitzant diferents Jornades de Sensibilització en els mitjans de comunicació

disponibles en aquell moment. Malgrat tot, a nivell general es va destruir el que havia

creat l’efímera república i es va intentar el control polític de totes les iniciatives.36

Mentre la transformació de la Psicoteràpia era evident, ja s’havien alçat poderoses veus

sobre la introducció de tècniques de psicoteràpia breu, sobre psicodrama (de fet

socioteràpia) i finalment es va posar un gran èmfasi en promocionar la teràpia de grup

sense deixar en el fons de seguir el camí clàssic de Jaspers i Breuler, en organitzar la

recerca sobre els mitologemes, la parafrènia i l’esquizoparafrènia. Tot aquest procès,

amb la fantasiofrènia, vàren ser pel Prof. Sarró el pal de paller que semblaria el nucli

d’interès de la seva realitat científica.

S’ha de remarcar cada vegada amb més èmfasi que en el seu moment, es van considerar

per alguns observadors, no fixar una línea programàtica del Departament de Psiquiatria

de la Facultat de Medicina. Això va permetre per l’evolució de les dues Escoles

Professionals en aquells moments existents, la de psiquiatria i la de psicologia clínica,

connectar amb una altra personalitat de la psiquiatria contemporànea del prof. Sarró
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que va saber també, amb un altre estil, generar una Escola Psiquiàtrica en el departament

del prof. A. Pedro Pons; ens referim, en aquest cas, al Dr. Santiago Montserrat Esteve.

Voldríem recordar que el coneixement que teníem del prof. Sarró dintre del tracte pròxim

en el Departament, no coordinava a voltes amb la psiquiatria oficial del moment, doncs

el que se’ns deia en la pràctica no tenia cap relació amb el que el PANAP escrivia el 1966,

redactat per els Drs. Aliño Testo i Claramunt, publicat el 1966, en el que deia (traducció):

“quan un psiquiatre espanyol parla de psicoteràpia antropològica es refereix, sobre tot,

al seu interès per posar de manifest els valors de l’actitut de la trobada personal amb el

malalt. Aquests valors existeixen amb fondes arrels que van des de Sèneca ... a Unamuno

i a Ortega i Gasset i a una llarga sèrie de teòlegs, humanistes, etc.”.

Aquesta manera de enfocar l’antropologia aplicable a la clínica, no era la manera en que

s’entenia la antropologia útil en la psicoteràpia pels malalts mentals, sinó la modificació

d’una sèrie “d’actituts culturals” negatives per un enfrontament de la realitat.

EI prof. Sarró continuava amb el seu abordatge farmacològic, absolutament nou i iniciàtic,

amb les indicacions, contraindicacions i complicacions de la clorpromacina, sense que

aquest tema li fes oblidar el mite d’Edip segons Freud i Heidegger37 i immediatament va

entendre una cosa que alguns professionals han trigat temps a internalitzar: que els

psicofàrmacs efectius havien de modificar inevitablement les tècniques

psicoterapèutiques.38

Intenta fer un agermanament entre psicofarmacologia i psiquiatria, uns aspectes polèmics

que a voltes son més una recerca “moderna” d’aspectes antropològics, fins i tot

“espirituals”, en la multiplicitat de sentits d’aquest concepte. La psiquiatria, la psicologia,

l’antropologia i tot un conjunt de coneixements humanístics són especialment

vulnerables, segons l’època històrica, per processos culturals literaris, o per altres formes

d’expressió artística (pintura, escultura, etc), per l’espectacle (teatre, cinema,etc), per la

indústria de la comunicació (premsa, ràdio i desprès TV), a la suggestió de determinades

maneres de gestionar, deformant la realitat o la manera d’expressar-la, o amb un salt

qualitatiu imaginari. A voltes, com en el cas de Mesmer o del nostrat Marià Cubi, fins uns

anys desprès el globus imaginari no es desinfla i no existeix el pes objectiu de la realitat

que desfà, deixant però un rastre de conflictes, aquella suposada psicodèlia, per alguns

“psiquedèlia” que va esclatar desprès de la Segona Guerra Mundial. També hem de

senyalar per primera vegada de la indústria farmacèutica, la seriositat i “interès” que cal

copnsiderar, en tots els seus possibles sentits en aquelles dècades (40-50-60) del segle

XX. Era un moment especialment obert a un canvi en el hàbits i costums socials i culturals;

l’anticoncepció era una realitat per tots, però significativament per totes, el món s’estava
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empetitint i existia una possibilitat de voltar per tot el món amb unes facilitats que no

havien existit mai per determinades economies relativament modestes. En aquesta situació

un laboratori va intentar que els professionals de la psiquiatria coneguessin un

investigador, el Dr. Albert Hofmann (1906-2008)39 que el 1938 havia fet un descobriment

molt interessant, i també va convocar un escriptor Aldous Huxley, (1894 - 1963) per presidir

una taula del congrés americà de psiquiatres celebrat a Atlantic City (N.J.). Podríem comentar

si hom pot imaginar un congrés americà d’una altra especialitat mèdica, una taula

professional presidida per un literat no metge, ni cirurgià, però aquesta seria una altra

consideració que malgrat tot podria explicar potser altres aspectes de la psiquiatria.

El Dr. Ramón Sarró va assistir al congrés d’ Atlantic City i va introduir l’experimentació en

LSD al Departament entre 195540 i 1956, val a dir que no amb malalts sinó en alumnes o

metges assistents que voluntàriament participaven en els treballs al “doble cec” planejats

pel Dr. Ramón Sarró i controlats per determinats metges assistents. Fins i tot aquesta

tasca va originar una tesi doctoral.41

Sempre podies trobar un crida d’atenció, a voltes polèmica, sobre temes actuals, però

especialment sobre qüestions considerades en el moment o en aquelles circumstàncies

com novetats irrefutables; la seva crítica a la “fe analítica” era evident si existia una

notícia o comunicació excessivament optimista i totalitzadora42

Cada una de les nostres observacions o comentaris podria anar amb la corresponent

citació d’un article que a voltes podría ser considerat contradictori, amb algun dels que

va publicar abans o després; aquest aparent joc de contradiccions, no amagava - en el

meu criteri - desconeixement sinó suficient coneixement i percepció dels canvis que

lentament anaven a modificar aparents veritats inamovibles.

Actualment (2012) hem canviat les denominacions i els adjectius, però la persona malalta

i el seu entorn sociocultural és quelcom més complex que un cervell, sense oblidar la

seva imperiosa necessitat per l’existència de la persona. A la vegada, sense cervell

humà no existiria la complexitat. Aquest Escila i Caribdis de tota la psiquiatria no ha

desaparegut canviant les paraules.
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LA MAJORIA D’EDAT DE LA CARDIOLOGIA

A L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

FUENTES i SAGAZ, Manuel de

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: És un estudi on s’explica l’evolució de la cardiologia clínica i de la cardiologia
quirúrgica a l’Hospital Clínic de Barcelona. Fins a finals dels anys seixanta era un hospital
gairebé exclusiu per als malalts empestats, malalts mentals i transeünts, sense una
estructura que afavorís la investigació, que era fruit d’una labor individual. L’afany de
protagonisme dels càtedres de medicina interna i especialment les de patologia quirúrgica
va fer que, fins a principis dels anys setanta, no es modernitzés la cardiologia clínica i que
la cirurgia cardíaca moderna no existís fins els anys vuitanta.

Paraules clau: Hospital Clínic, cardiologia clínica, cardiologia quirúrgica, Pi i Sunyer, Jesús M. Bellido, Cristian Cortés.

RESUMEN: Es un estudio  donde se explica la evolución de la Cardiología Clínica y de la
Cardiología Quirúrgica en el Hospital Clínic de Barcelona. Hasta finales de los años
sesenta era un hospital prácticamente para enfermos apestados, enfermos mentales y
transeúntes, sin una estructura que favoreciese la investigación, que era fruto de una
labor individual. El afán de protagonismo de los cátedros de Medicina Interna y
especialmente los de Patología Quirúrgica hizo que, hasta a principios de los años setenta
no se modernizase la Cardiología Clínica y que la Cirugía Cardíaca moderna no existiese
hasta los años ochenta.

Palabras clave: Hospital Clínic, Cardiología Clínica, Cardiología Quirúrgica, Pi i Sunyer, Jesús Mª Bellido, Cristian

Cortés.

*

Fins el primer quart del segle XX la medicina hospitalària era deficient i impersonal.
L’hospital estava destinat exclusivament als indigents, als empestats, malalts mentals i
als transeünts. Col·lectivament, el nivell científic, era molt baix. Els hospitals eren
gestionats per patronats mixtes amb una forta pressió eclesiàstica en el seu ordre i
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funcionament intern. Els dispensaris i hospitals municipals, estaven reservats als «pobres
oficials», declarats així pels alcaldes de barri.1

El 1913, en el Primer Congrés dels Metges de Llengua  Catalana, el doctor Higini Sicart i
Soler va fer una denúncia sobre la manca d’hospitals a Barcelona i les seves deficiències,
ja que havia estat testimoni de dues morts esdevingudes mentre esperaven l’admissió a
l’hospital.2  Per Agustí Pedro i Pons el millor hospital de Catalunya a finals del segle XIX
era indigne d’una urbs de la modernitat de Barcelona. «L’hospital, més que un centre
per a curar els qui hi acudien, era un lloc d’aïllament on s’hi acumulaven totes les
misèries de la ciutat, no pas per a posar-hi remei, sinó tan sols perquè no fossin vistes
pels altres ciutadans.»3  Era costum que a les targetes de visita dels metges i en el paper
de receptes, hi figurés el nom de l’hospital on treballaven. Per als malalts, el metge
d’hospital tenia una garantia d’aptitud, pensant que «allà fan pràctiques». Els metges
passaven visita de bon matí i la finalitzaven en menys d’una hora. A la porta de l’hospital,
sovint els esperava el seu cotxe de cavalls. A començament del segle XX, els metges,
conscients de les seves limitacions, havien après l’art de la professió, que comportava
l’abillament congruent, la postura i la paraula. Fins a mitjans de segle, encara s’utilitzava
l’auscultació immediata. El doctor Codina Altés, recomanava auscultar als malalts
directament «perquè ens podríem oblidar a casa el fonendoscopi però mai les orelles».4

L’acte de la prescripció es reduïa a un gest simbòlic i la confiança del metge de capçalera.
L’acte mèdic es devia, en bona part, a les prescripcions higièniques i de règim alimentari.5

Els metges sabien diagnosticar, però no podien curar a causa de l’escassa bateria
terapèutica que existia. La balneoteràpia, en malalts de cert nivell econòmic, s’emprava
en la lluita contra l’artritisme, la gota, la hipertensió, el reumatisme, etc., com a les
Termes d’Orion. És a principis del segle XX quan comencen a aparèixer els «específics»,
mentre que «les fórmules magistrals» comencen la davallada. Es crea una nova indústria
farmacèutica i un nou art publicitari: els dels anuncis d’específics.

A principis del segle XX, davant d’un malalt greu, es multiplicaven les visites i es demanava
una consulta amb un altre metge. Els pacients en comentar les seves malalties feien
referència obligada al nom del facultatiu responsable de la seva salut i elogiaven el seu
«ull clínic» per fer el diagnòstic correcte.6  La medicina era un art i hi havia quelcom de
personal i esotèric en l’acte de la prescripció mèdica. L’exploració complementària es
reduïa al termòmetre, l’estetoscopi i alguna prova de laboratori.

Fins pràcticament a mitjans segle XX, a Catalunya no existeixen programes organitzats
d’investigació. Els descobriments mèdics varen ser fruit de l’esforç personal. Un aspecte
bàsic de la medicina liberal era el treball en solitari propi del denominat per Alsina i Bofill,
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«Metge Artesà», és a dir, el metge que començava i finalitzava l’assistència al malalt,
solament amb el seus coneixements i la seva pròpia tècnica.7 -8

En relació amb la cardiologia clínica moderna hem de dir que va néixer amb
l’electrocardiografia, fruit dels estudis fisiològics. El primer estudi realitzat a Barcelona
amb l’ajuda de l’electrocardiògraf fou realitzat per Pi i Sunyer i Bellido a l’Hospital Clínic,
el 1906, i van presentar un treball al Vè Congrés Internacional d’Electrologia i Radiologia
Mèdiques i al VIII Congrés Internacional de Fisiòlegs de Viena, el 1910.9

La primavera de 1913 fou especialment interessant i fructífera per a la cardiologia catalana
moderna. Es pot afirmar que neix en aquest moment.10  L’Ateneu de Metges de la Facultat
de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona organitzaren un cicle de conferències, a
càrrec dels doctors Celis, Pi i Sunyer i Bellido, amb un tema únic: el cor.11  Els doctors A.
Pi i Sunyer i J. M. Bellido titularen les seves conferències «L’electrocardiografia: fonaments,
tècnica, aplicacions experimentals i clíniques».12

La cardiologia a Catalunya, a partir de la meitat dels anys vint, sobrepassa els límits del
Departament de Fisiologia i adquireix una dimensió social amb la creació del primer
dispensari de l’especialitat. El 1926, Cristian Cortés fou nomenat primer metge del tot
just inaugurat Departament13 , adscrit a la clínica de Patologia Mèdica del doctor Ferrer i
Cagigal, catedràtic d’histologia i anatomia patològica.14

A banda dels cursets de Duran i Arrom que es donaven a l’Institut de Medicina Pràctica,
el primer curset de cardiologia que es féu a l’Hospital Clínic de Barcelona va ser obra de
J. Codina i Altés, l’any 1929, sent auxiliar de la càtedra de Ferrer i Solervicens. Amb
aquest primer curset s’oficialitzà la docència de la Cardiologia a la Universitat de
Barcelona.15

A finals del segle XIX la cirurgia cardíaca era inexistent. El criteri respecte de la possible
intervenció quirúrgica sobre el cor era que la medicina no podia fer impossibles.16  L’any
1897, quan Ludwig Rehn efectuà la primera sutura cardíaca, féu desaparèixer l’errònia
creença recolzada en l’aforisme de Falopio: “Vulnerato corde homo vivere non potest.”
A reflux de l’experiència de Rehn, el doctor Enric Ribas i Ribas el 19 de setembre de 1905
va suturar una ferida cardíaca produïda per arma blanca, a l’antic Hospital de la Santa
Creu de Barcelona.17

A mitjan segle XX, a l’Hospital Clínic, hi havia tres càtedres de mèdica i tres de cirurgia
que tenien totes les especialitats. A més de les tres càtedres de medicina hi havia la
de Patologia General que també tenia un departament de Cardiologia Clínica. Cap
càtedra amb un Departament de Cardiologia volia perdre poder, amb la qual cosa es

La majoria d’edat de la cardiologia a l’Hospital Clínic de Barcelona
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produïa una dispersió d’esforços molt nociva per a la qualitat de la cardiologia que s’hi
practicava.

A la càtedra de Pedro i Pons dirigien el Departament Albert Ciscar i Rius i Alfons Nadal i
Sauquet. Aquest últim va publicar el llibre Interpretación electrocardiográfica.

Derivaciones múltiples amb el què molts cardiòlegs es van iniciar en l’electrocardiografia.18

A la càtedra de Gibert i Queraltó, el Departament era atès per membres de la futura
Escola de Cardiologia. El 1952, quan neix l’Escola de Cardiologia de Barcelona dins la
càtedra del professor Gibert, encara no es tenia la idea unitària d’un sol Departament de
Cardiologia. En el llibre Enfermedades del corazón y grandes vasos, enfermedades de

los vasos periféricos, molts estudiants també van aprendre l’especialitat de cardiologia.19

A la càtedra de Soriano, hi havien dos sub-departaments. Un dirigit per el doctor Enric
Juncadella i Ferrer, de qui va ser alumne intern el doctor Valentí Fuster de Carulla, i un
altre dirigit per el doctor Antoni Amatller i Trias, amb el que col·laboraven els doctors
Albert Periz i Sagué, Josep Anton Loran i Lleó, Hipòlit Osés i Samaniego, Valentí Valls i
Ararà i Manuel de Fuentes Sagaz, tots treballant de forma altruista.

El doctor Juncadella i Ferrer fou l’especialista que més va publicar fins a la dècada dels
anys seixanta, quasi sempre en solitari, seguit en nombre de publicacions per Ciscar i
Amatller. A la càtedra de Patologia General, regentada per Fernández Cruz, el doctor
Domingo Figueroa Rodríguez era l’encarregat de l’assistència als malalts cardiòpates.

Respecte als inicis de la cirurgia cardíaca a l’hospital Clínic els anys quaranta de la què
era pioner el doctor Paravisini, direm que va ser vetada per el professor Piulachs. No volia
competència. Tan Arandes20  com Piulachs21 -22 -23  van intentar practicar la cirurgia cardíaca.
Davant dels resultats assolits, decidiren abandonar-ne la pràctica. D’aquesta manera
es va retardar l’inici de la cirurgia cardíaca a l’Hospital Clínic fins els anys vuitanta.

Aquesta situació de la cardiologia a l’Hospital Clínic persistí fins que a finals dels anys
seixanta es comença a preparar la gran reforma de la institució. Es tractava d’aconseguir
un Departament integrat de Medicina interna per especialitats, mitjançant l’aplicació
d’allò que el doctor Navarro i López denominà “solució Chicago”.24  La Universitat de
Chicago, l’any 1929, fou la primera que assumí la necessitat de la sub-especialització i
dividí el Departament de Medicina en seccions de sub-especialitats.

Per portar a bon port aquestes idees, el patronat de l’Hospital Clínic va buscar en l’Hospital
General d’Astúries a Miguel Asenjo, per dirigir aquesta necessària reforma en profunditat.
Al costat d’ell, el degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, Cristóbal Pera, i el vice-
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degà, Cirilo Rozman, van conduir aquest canvi d’estructures. El 27 d’octubre del 1972,
Francesc Navarro i López fou nomenat professor ajudant contractat per dirigir la
Cardiologia de tot l’Hospital Clínic. Des del començament també hi eren els doctors Jordi
Magriñà i Ballarà, que havia cursat la seva residència a la Clínica Sant Jordi, i Alberto
Periz Sagué i Valentí Valls i Ararà, procedents del Departament de Cardiologia del
professor Soriano. Aviat va completar-se l’equip amb la incorporació d’Amadeu Betriu i
Ginés Sanz.

A la dècada dels anys setanta el doctor Navarro i López plantejà la idea de crear un
Departament de Cirurgia Càrdiovascular, seguint el model nord-americà. El professor
Pera comprengué que de la seva creació en depenia el desenvolupament de la cardiologia
a l’Hospital Clínic i contribuí eficaçment a la consecució d’aquest Departament de Cirurgia
Cardiovascular. Fins aleshores, el doctor Navarro estava obligat a enviar els pacients que
requerien tractament quirúrgic fora de l’Hospital, a Sant Jordi o a Sant Pau.

El doctor Mulet, format als Estats Units amb Roc Pifarré, fou l’encarregat d’organitzar i
dirigir el Departament. Aquesta feina no ha estat senzilla sinó molt feixuga, fins i tot per
aconseguir hores de quiròfan per fer les intervencions. La primera intervenció amb cirurgia
extracorpòria es realitzà el 22 d’octubre de 1981, i fins passats deu anys no va poder
efectuar, en un mateix dia, dues intervencions a cor obert.

Des d’aleshores, la cardiologia clínica i quirúrgica a l’Hospital Clínic és d’una gran
categoria científica, reconeguda internacionalment. En l’actualitat els malalts, més que
fer referència al nom del metge que els ha atès la fan de l’hospital com signe de qualitat.
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MANUEL RIBAS MUNDÓ (1937-2010).
RECORD PERSONAL I ANÀLISI DE LA SEVA OBRA

DOMÈNECH i LLABERIA, Edelmira
Acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es dóna notícia de l’obra de  Manuel Ribas Mundó (1937-2010), catedràtic de
Patologia Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona, cap del Servei de Medicina
de l’Hospital Germans Trias Pujol de Badalona, autor d’una obra molt extensa en el
camp de l’hematologia i l’oncologia. En la seva etapa inicial fou capdavanter en els
estudis de genètica clínica i després treballà principalment en el diagnòstic i tractament
de les leucèmies.

Paraules clau: Manuel Ribas Mundó, Hematologia, Leucèmies, Hospital Germans Trias, UAB., Genètica clínica.

RESUMEN: Aportación al conocimiento de la obra de Manuel Ribas Mundó (1937-2010),
catedrático de Patología Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del
Servicio de Medicina Interna del “Hospital Germans Trias i Pujol” de Badalona, autor de
una obra muy extensa en el campo de la hematología y de la oncología. En su etapa
inicial fue pionero en los estudios de genética clínica y más tarde su tema preferente fue
el estudio de las leucemias.

Palabras clave: Manuel Ribas Mundó, Hematología, Leucemias, Hospital Germans Trias, UAB, Genética clínica.

*

PETIT RESUM BIOGRÀFIC

Manuel Ribas Mundó va néixer a Salamanca el 13 de març de 1937. De nissaga de
metges catalans, la família estava aleshores desplaçada per causa de la guerra civil. El
seu pare, Antoni Ribas Casas, era metge ORL, exercint a Barcelona; el germà d’aquest,
Joan, era oftalmòleg, i l’avi Manuel Ribas Perdigó havia estat internista i president de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
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Edelmira Domènech i Llaberia

Formació mèdica: Va estudiar amb els jesuïtes de Sarrià i fou premi extraordinari de
batxillerat, 1953.  Després féu medicina a Barcelona i fou premi extraordinari de
llicenciatura, 1960, i de doctorat, 1967. Durant la carrera es formà a l’Hospital Clínic a
l’Escola de Medicina Interna de la Clínica Mèdica A,  dirigida per Agustí Pedro i  Pons.
Després féu un internat en medicina interna a l’Hospital Clínic de Valladolid (1961-63).
Va seguir amb dos anys de formació en medicina interna en terres de parla alemanya, a
Freiburg im Bresgau (1963-64) i a Zürich (1964-65). Torna a Barcelona  i s’especialitza en
Hematologia dins del grup de treball i l’Escola d’Hematologia  dirigit per Pere Farreras
Valentí. De 1968 a 1970 està com a resident d’Hematologia al Massachusetts General
Hospital, i a la Universitat de Harvard, a Boston (1).

Després d’aquests deu anys de formació especialitzada itinerant  ve l’etapa on comença
pròpiament la seva carrera universitària. De 1971 a 1974 és professor agregat, interí,
d’Hematologia a la Facultat de Medicina de Barcelona, a la càtedra que dirigeix el professor
Ciril Rozman. Durant dos anys és cap d’estudis de la Facultat de Medicina, 1972-74, i cap
de la Unitat de Recuperació Hematològica de l’Hospital Clínic.  El 1974 guanya la plaça
de professor agregat numerari de Patologia i Clínica Mèdiques (Hematologia) i ocupa la
plaça de cap de Servei de la Clínica Mèdica B, substituint al professor Màxim Soriano,
per jubilació.

El càrrec d’agregat era aleshores un pas previ a la càtedra, i gairebé sempre l’ascens
solia comportar el trasllat a una altra universitat. Posteriorment això va canviar, però el
1976 la situació era aquesta i no semblava que s’hagués de modificar, si més no a curt
termini.  Així va guanyar la càtedra de Patologia i Clínica Mèdiques de Santiago de
Compostela, que ocupà dos anys (1976-78). Fa un pas ràpid per Mallorca i el 1979
guanya la càtedra de la mateixa matèria a la Universitat Autònoma de Barcelona i és Cap
del Departament de Medicina Interna de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona,
conegut també com a Can Ruti.  Allà es troba amb alguns dels antics companys de la
Clínica Mèdica A, entre ells Màrius Foz, també cap de Servei i catedràtic de Patologia
General, amb qui col·laborà. Va morir a Barcelona el 19 d’abril de 2010.

ASPECTES PERSONALS

Vaig conèixer al Manel Ribas l’any 1954, el primer dia de classe d’Anatomia I, quan vàrem
entrar en aquell rònec amfiteatre de fusta. El recordo molt bé, assegut a la punta de la
segona fila, a la dreta de la porta i al costat de la finestra. Les noies, que érem poques,
seiem totes a la primera fila. Impressionava una mica. Vam saber poc després que venia
amb fama de ser l’alumne amb més bona nota de batxillerat de tot l’estat, i amb la
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serietat i distància amb que es mantenien amb les noies els que venien de l’escola de
jesuïtes de Sarrià.  Aquesta bona fama continuà durant tota la carrera, amb matrícules
que va anar acumulant  fins a sumar-les en l’expedient més brillant de la promoció i
acabant amb el premi extraordinari, número 1 de la promoció de 1960. Va ser, per tant,
un alumne molt brillant (2).

Durant la carrera vàrem coincidir, un temps, en un treball de voluntariat a les barraques
de Can Tunis.  Acabats els estudis ens vàrem veure menys,  malgrat que ens trobàvem en
els dinars de promoció que fèiem gairebé tots els anys, des que vàrem acabar, i que ara
encara continuem gràcies, principalment, a l’empenta i ganes del doctor Joan Ribera,
amb l’ajut d’alguns altres companys.

En Manel Ribas es va dedicar a viatjar, a sortir a l’estranger, amb l’Anna i els fills, per
aprendre i especialitzar-se: Suïssa, Alemanya, Estats Units, ... La seva capacitat tant
intel·lectual com de treball li permetia agafar moltes coses i no posar-se límits. Ell tenia
la imatge de l’internista general que havia viscut a l’escola d’Agustí Pedro Pons.

Malauradament massa aviat la salut no el va acompanyar i això, i les circumstàncies de
la medicina pública, no li van permetre assolir tot el que hagués desitjat i tenia les
condicions per  fer.  Inclús a l’Acadèmia de Medicina, on va entrar com a corresponent el
1993, no va assolir la condició de numerari, que li feia molta il·lusió, atès l’antecedent
del seu avi, la presència de molts amics de la Clínica Mèdica A, cap a la dotzena, i que
havia signat treballs amb molts d’ells.  Després d’aquesta visió més personal cal analitzar
el que va fer el professor Ribas-Mundó.

Manuel Ribas i  Mundó ha estat membre corresponent la Reial  Acadèmia de Medicina
de Catalunya des de l’any 1993 fins a la seva mort el 19 d’abril de 2010, quan tenia
setanta-tres anys.

Era de nissaga de metges pregonament arrelada a Barcelona. El seu avi, Manuel Ribas
i Perdigó, fou adjunt amb el doctor Bartomeu Robert, al qual substituïa en les classes  i
membre de l’Acadèmia de Medicina des de l’any 1898, on entrà amb el discurs sobre
«Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar», contestat pel doctor Robert. La
recent tesi del doctor Pere Miret l’ha valorat com un treball acurat, valuós i al dia (3).
Després Ribas Perdigó va ser president de l’Acadèmia des de l’any 1925 fins la seva mort
el 1927, als 68 anys. Havia escollit com a vicepresident a August Pi-Sunyer, que el va
succeir (4). El doctor Ribas Mundó tenia doncs relació familiar fonda amb l’Acadèmia, i
em consta que li feia molta il·lusió esdevenir un dia membre numerari.  No li faltaven ni
preparació ni mèrits.  El seu pare, Antoni Ribas i Casas, fou un otorrino de prestigi a
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Barcelona, des del seu consultori a la casa familiar de la Rambla de Catalunya. Hi havia
doncs una base de llançament forta, i el jove Manuel Ribas hi va correspondre.

Va estudiar a la Facultat de Medicina del carrer de Casanova i érem companys de curs i
amics. EI el 1967 va presentar la tesi de doctorat, també amb premi extraordinari. Es
tracta doncs d’un dels expedients més brillants de la Facultat de Medicina de la UB.

Durant els estudis va ser alumne intern de la Sala d’Homes de la Clínica Mèdica A, que
portava el doctor Agustí Pedro i Pons, inicialment amb el doctor Magriñà.  Apassionat per
la medicina interna, aquesta va ser la seva vocació. Acabada la carrera segueixen deu
anys de formació intensa, d’especialització principalment en el camp de les malalties de
la sang. Aquí l’empremta de Pere Farreras, creador de l’escola,  va ser decisiva (5). Va
estar dos anys, 1961-63, fent l’internat de medicina a l’Hospital Clínic de Valladolid i
després segueix ja una formació internacional, en països de parla alemanya, a Freiburg
im Bresgau, el 1963-64, a Zurich, el 1964-65; un període Barcelona (on l’escola tenia un
nivell molt alt), de 1966 a 1968,  i encara una última estada, en l’ambient anglosaxó,  a
Boston, al Massachussets General Hospital, entre 1968 i 1970.

Aleshores es radica definitivament aquí i està en la línia de sortida d’una carrera
acadèmica i  científica que s’albira que serà brillant. Segueix la seva carrera a la Facultat
de Medicina de Barcelona, la seva, integrant-se en l’equip del doctor Ciril Rozman,
arribat feia poc com a catedràtic, però format a la mateixa escola.  És professor agregat
interí de patologia i clínica mèdiques (hematologia), de 1971 a 1974,  i numerari el 1974,
passant a dirigir el Servei de la Clínica Mèdica B, que portava el doctor Màxim Soriano.
També és cap d’estudis de la Facultat de Medicina. Tot va bé. En el camí d’estudi, de
formació i especialització, d’assolir el nivell més alt , se n’ha sortit bé. El 1976 guanya la
càtedra de Patologia i Clínica Mèdiques de la Universitat de Santiago de Compostela.
Naturalment volia tornar, perquè a més a Barcelona, on s’ha creat una altra universitat,
hi haurà lloc.  Va estar dos anys i escaig a Santiago, com a catedràtic i cap de Departament
de l’Hospital General de Galícia. El 1979 passa a ser catedràtic de la UAB i cap del Servei
de Medicina de Badalona. Per aquell temps va participar també en el Congrés de Metges
i Biòlegs de Llengua Catalana de Perpinyà, el de la represa, el setembre de  1976, com a
membre de la Junta rectora. (6).

Ara comencen els entrebancs forts: la lluita contra les estructures. Fent un símil amb
l’automobilisme, el pilot segueix essent el mateix, un molt bon pilot. Però les condicions
han canviat; l’autopista on podia córrer s’ha convertit en un camí mal asfaltat, amb terra
i pedres. I el cotxe li han canviat i ara és un model atrotinat, a mig construir. A l’Hospital
Clínic, en temps del doctor Pedro Pons, estàvem ben acostumats, amb una escola que ja
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portava més de trenta anys de rodatge en unes mans excepcionals i una colla de deixebles
de primer nivell en moltes especialitats. El servei hospitalari, assistencial a la sala i als
dispensaris, amb la docència i un cert nivell de recerca configuraven una institució madura.
La Clínica Mèdica A  va poder repartir  metges molt bons per gairebé tots els grans hospitals
de Catalunya, des de la Residència del «Seguro» de la Vall d’Hebron, on va anar a raure el
mateix Agustí Pedro i Pons, a Bellvitge, Badalona, Hospitals Municipals i altres.

Ribas es va trobar a Badalona amb un Servei i una estructura universitària que estaven
molt lluny del que ell hauria somniat. La situació no era bona i el Servei estava molt per
sota de les capacitats del seu director. Hi havia altres metges procedents de la mateixa
escola. Màrius Foz, que era una mica més antic, de la promoció de 1954, s’hi va poder
adaptar i se’n  va sortir. Alguns, com Jordi Sans, de la promoció de 1957, que es va trobar
amb la mateixa situació, va considerar que l’havien enganyat amb prometences falses i
se’n va anar, primer a la Creu Roja i després a l’Hospital del Mar. Pels de la promoció de
1960 ja no quedava gran cosa. Tot això, en bona part, perquè el ritme burocràtic de la
Seguretat Social era molt més lent que les necessitats del desenvolupament científic.
Després l’Hospital s’ha anat salvant en el seu nivell, però han hagut de passar algunes
dècades.

Ribas va ser un dels més perjudicats d’un sistema de crear universitats sense hospitals,
pensant que ja els trobarien després; de crear càtedres clíniques, sense servei ni malalts,
només amb despatxos. Així va ser el començament de la UAB quan es va adonar que amb
l’Hospital de sant Pau no en tenia prou.

La Universitat també se’n va sortit, però lentament. Balibrea, catedràtic de cirurgia sense
bisturí, s’ho va poder resoldre passant a Madrid.  Això és el que explica que el rendiment
de Manel Ribas, hagi estat inferior al que es podia esperar d’ell.  Quan estudiava i en el
temps del Clínic, fins el 1976, era membre d’una màquina en bon funcionament. L’etapa
de Santiago fou un parèntesi de bona voluntat. Després de 1979 la màquina era
inadequada, insuficient. No hi havia equip i s’havia de muntar, i això costa anys. Al final
també hi va influir una disminució de la salut.

LES PUBLICACIONS

Diferenciem els articles i els llibres o capítols de llibre. En destriem tres aspectes: la
temàtica, és a dir els punts concrets en què treballa; els llocs on es publiquen els
treballs  i els grups de treballs en què s’insereix: institucions i col·laboradors, és a dir
els coautors.
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Hem detectat al voltant de cent cinquanta articles publicats en revistes. Fins a 128 estan
en un curriculum extens que va enviar a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
l’any 1992.  Posteriorment hem extret la informació del PubMed - NCBI,  on es recullen
els treballs indexats, la majoria coincidents amb el curriculum esmentat, de la informació
de l’arxiu familiar i de la cerca directa en revistes on va publicar.

a) Temàtica: Continguts i anàlisi

En una primera etapa hi ha un vessant en el camp de l’estudi genètic, relacionat amb la
clínica i el diagnòstic, amb estudis cromosòmics i descripció de casuística clínica. Dels
trenta primers treballs, entre 1961 i 1968, n’hem vist 17, és a dir la majoria absoluta, en
aquesta primera línia.

El segon «topic», en aquesta primera fase es dedica a temes d’hematologia, que és la
seva especialitat, principalment les leucèmies. Després aquest tema passa al primer pla
i comprèn més de vint treballs, és a dir, gairebé una sisena part  de la seva producció
total. Si es sumen a més els treballs sobre patologia tumoral del grup de limfomes, com
la dir malaltia de Hodgkin, limfomes no hodgkinians, treballs amplis sobre quimioteràpia,
i un petit grup sobre càncer de pulmó, podem considerar que la tercera part dels treballs
de Manel Ribas Mundó, s’insereixen en el capítol de l’oncohematologia. Altres treballs
d’hematologia «no tumoral», incloses les transfusions, fan pujar la proporció per sobre
del 40 %  de l’activitat total. Les xifres les donem arrodonides, perquè sovint un treball es
pot classificar en més d’un grup.

El tercer punt, en l’etapa més posterior, són els treballs relacionats amb la SIDA, la
infecció per VIH, des dels inicials,  més des del punt de vista de les drogoaddiccions, fins
als més relacionats amb la socioetiologia i l’epidemiologia. Hem classificat onze treballs
dins d’aquest grup.

Un  quart capítol, no menyspreable, és de les relacions entre la patologia que observa i
algunes intoxicacions, des d’un inici d’etiologia laboral, amb les lesions produïdes per
benzol sobre el moll de l’os, fins a les reaccions negatives front a medicaments, alguns
molt lesius, com és el cas d’alguns quimioteràpics, i temes de farmacovigilància.

Queda finalment el capítol llarg, però heterogeni, de temes relacionats amb les diverses
especialitats de la medicina interna, des de la hipertensió a la patologia digestiva, renal,
respiratòria i altres.

Analitzant el contingut de cadascuna d’aquestes parts veiem que la primera empenta
de Manel Ribas Mundó es fa en el camp de la genètica, relacionada amb la clínica, i
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considerada encara de manera general, amb estudis cromosòmics, de cariotips,
propis de la dècada dels anys seixanta del segle XX. El primer treball podria
caracteritzar el grup: una entrada general, un article a Medicina Clínica (1963),
sobre «Estudios cromosómicos en la Genética humana» (7). Segueix l’estudi
«Fundamentos de Citogenética», publicat a Anales de Medicina , la revista de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, el 1964 (8). I encara el mateix any: «Patología de
los cromosomas sexuales» (9).

Després ja segueix la descripció de patologies concretes: la síndrome de Klinefelter (10),
un mosaicisme en un hermafroditisme (11); quadres d’ hemofilia (12), síndrome de
Turner (13),  altres mosaicismes, la síndrome del «Cri du chat» (14) i disgenèsies gonadals
(15). A més estudis de la síntesi del  DNA en  cultius de leucòcits in vitro (16).   Aquesta
línia s’estronca cap el 1970.  La genètica obre aleshores un ampli creixement més des
de la perspectiva de la ciència de base que de la clínica.  Això fa que passi al primer pla
la seva dedicació com a hematòleg, que a més està dins d’un grup  més clínic,  amb una
gran força de treball.

El segon camp cronològicament i el primer en la valoració global de la seva obra, és el de
les leucèmies, en diverses formes.  Aquí hi ha el gruix de la seva producció. Comença el
1964 amb un treball de casuística clínica, set malalts amb  leucosis agudes, amb remissió
superior a sis mesos. Aleshores, fa gairebé cinquanta anys, era un fet important. El signa
juntament amb Pere Farreras, Ciril Rozman i Soledat Woessner (17).  A partir de 1968 la
seva dedicació al tema ja és primària. Aleshores publica, a Acta Haematologica. de
Basilea, també amb Pere Farreras i altres, un article sobre remissió completa d’una
leucosi limfoide crònica (18).  El 1973 remarca la importància del concepte de curació en
el tractament de les leucèmies agudes (19) i més endavant es fa referència als diversos
tractaments i fàrmacs. El 1984 es pregunta «¿Es posible la curación de la leucemia
mielobástica del adulto?», publicat a Medicina Clínica (20). També la quimioteràpia en el
càncer de pulmó (21). Segueixen els treballs centrats principalment en la quimioteràpia,
en nombre de vuit  (22), i el mateix tractament dels efectes secundaris, principalment els
vòmits, bastant específics (23).

El capítol de la patologia relacionada amb les drogoaddiccions, comença l’any 1986, ja
amb el grup de Badalona, inicialment amb Màrius Foz i Celestino Rey-Joly, amb altres
col·laboradors (24); després també amb Bonaventura Clotet (25). Després ja es parla
del VIH (26). És un període relativament dens en la productivitat concentrat en pocs
anys.
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La patologia tòxica també capta part de la seva atenció. Primer hi ha dos treballs del
1965 sobre l’afectació hemàtica per benzol, un d’ells juntament amb Pere Farreras (27).
Important és la revisió que va fer el 1971 dels «Efectos adversos de los medicamentos en
los órganos hematopoyéticos», ponència a les primeres Jornades Toxicològiques
Espanyoles, fetes a Barcelona (28).  Igualment estudia el limfoma associat a la terapèutica
amb hidantoïnes (29); un cas de cirrosi hepàtica secundària a la  patologia per thorotrast
(30); també les lesions hepàtiques per tuberculostàtics (31); la toxicitat de la tobramicina
sobre el ronyó (32) i algun altre (33).

b) Els llocs de publicació

Manuel Ribas publica principalment a «Medicina Clínica». Allà s’hi troben pràcticament
seixanta treballs, és a dir un 40 % de la seva producció en forma d’articles. Cal tenir en
compte que aquesta revista té per ell —i pels membres de l’escola de la Clínica Mèdica
A— dos avantatges importants. És la revista de l’escola on s’ha format i treballa. Està
portada per Agustí Pedro i Pons i Pere Farreras, els seus mestres en els anys de formació;
després per Ciril Rozman, de qui és col·laborador estret. Ell mateix hi va tenir un paper
destacat. I a més és la revista amb més pes i prestigi  dins de les publicacions de
medicina interna a Espanya, la primera que va aconseguir fer forat dins les qualificacions
internacionals.

Després, ja a molta distància, amb set i sis treballs hi ha els articles a «Sangre», (34), la
revista fundada per Jordi Guasch i a «Anales de Medicina», que era òrgan, en castellà
forçat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (35). Hem detectat tres treballs a «Revista
Clínica Española», de Madrid, portada per l’escola de Jiménez Díaz (36).

També hi ha un mostrari ampli de publicacions a fora. La formació dins d’una escola
d’alt nivell, amb relacions exteriors relativament importants, i el corrent d’obertura
progressiva, van fer que Manuel Ribas, ell mateix amb estades i formació a l’estranger,
es vinculés amb aquest enfocament de publicar a fora. Aquest fet, que avui és obvi,
durant molt temps, massa, no va estar en la visió de molts dels nostres metges, i molts ni
tan sols ho consideraven necessari.

No és sobrer recordar la creació d’aquesta mentalitat. Primer conèixer el que es feia
a Europa,  introduint en algunes revistes seccions de resum de la premsa estrangera.
L’aportació més destacada, ja en el segle XIX, es troba a la «Gaceta Médica Catalana»,
la revista que va dirigir durant pràcticament quaranta anys, de 1879 a 1919,  Rafael
Rodríguez Méndez. La tasca directa de recollir els treballs i traduir els resums va estar
portada principalment per la paciència de Gaspar Sentiñon, metge políglota. Més
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tard, ja en el primer terç del segle XX, la línia la va marcar August Pi Sunyer des de
l’Institut de Fisiologia.

El primer treball amb difusió exterior és un escrit a Lancet sobre mosaicisme, juntament
amb J. Prats, l’any 1965. A Lancet hi ha alguns treballs més: una carta a l’editor el 1967,
també sobre mosaicisme en un Turner; igualment en una síndrome del «cri du chat» el
1968, i després, ja el 1990, en un treball sobre l’VIH, amb el grup de Badalona (37).

Més estrictament sobre patologia de la sang són els treballs que va publicar Acta
Haematologica, de Basilea. El primer, el 1967, sobre un cas d’hemofilia femenina,
juntament amb Ciril Rozman i Ricard Castillo (38). El 1968 hi publica un altre treball, ja
esmentat, sobre leucèmia limfoide, juntament amb Pere Farreras (39). Entre 1973 i 1976
hi publica altres tres escrits sobre leucèmia i malaltia de Hodgkin, amb el mateix grup. En
total, cinc treballs en aquesta revista suïssa de bona difusió. Segueixen els articles
publicats a «Blood», «Cancer» (40), i més d’esparsos en altres revistes. En total hem
comptabilitzat fins a 33 treballs en publicacions internacionals.

c) Els grups de treball  i col·laboradors

De fet, Ribas Mundó va ser  un producte típic de l’escola sorgida de la Clínica Mèdica A de
l’Hospital Clínic de Barcelona. Va entrar-hi a la segona meitat de la dècada dels anys cinquanta,
com a estudiant. Llicenciat el 1960, en fou el que hem dit un producte típic durant més de vint
anys.  Aquests són els anys de pujada. Els primers anys de la càtedra a Santiago són més aviat
com un parèntesi. Després ve la consolidació, que no fou prou reeixida, a l’Autònoma, amb un
servei en un hospital que encara no estava en bon funcionament.

En l’etapa inicial, una mica enfocat a la genètica, col·labora principalment amb J. Prats,
J. Antich, M. Roca, J.M. Francès  i algun altre.

En els primers temps signa els treballs amb els seus mestres i els membres destacats de
l’equip: amb Agustí Pedro-Pons, Pere Farreras, Ciril Rozman, Soledat Woessner, Jordi
Sans, Ricard Castillo. També Antoni Caralps, Joan García San Miguel, Agustí Codina, en
el primer treball que Ribas signà; Albert Grañena i Benet Nomdedeu.

Després ve el temps del Hospital Germans Trias. Allà hi troba a Màrius Foz i Celestino
Rey-Joly, que venien de la mateixa Clínica Mèdica A;  R. Rosell del grup de càncer de
pulmó; Bonaventuta Clotet, més en el grup de l’VIH; E. Argelagués, J. Juncà, J. Tor. En els
últims temps signa també diversos treballs amb A. Ribas Bruguera (41), ara molt més
lligat a l’estudi del melanoma, i altres formes de càncer, als Estats Units on segueix una
trajectòria molt brillant.
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d) Les monografies i capítols de llibre

Un altre apartat, en el cas de Manuel Ribas Mundó no excessivament llarg, que correspon
més als seus dos primers decennis de treballs, és el dels capítols de llibre i alguna
monografia.  Va col·laborar en els grans textos de Patologia Mèdica del seu temps fets a
Catalunya, primer en el gran tractat de Patologia Mèdica dirigit per Agustí Pedro i Pons
amb dos capítols sobre “Gammapatías monoclonales” i”Linfomas malignos”, en l’edició
del volum V de 1976.

També en els capítols de “Metabolismo y nutrición” de l’edició de 1979, i “Genética,
constitución y gerontología” de l’edició de 1982 del text “Medicina Interna”, de Farreras-
Rozman. Més tard, en l’edició de 1991, del mateix llibre amb el capítol “Patología del
sistema mononuclear fagocítico”.

Igualment són importants les seves col·laboracions en els capítols “Anemias
posthemorrágicas y carenciales” i “Eritroblastocitemias”, de l’obra “Diagnóstico
Hematológico”, dirigida pels doctors Pere Farreras i Frederic Ciscar (Barcelona, 1972,
Jims).

En el text dirigit per Ciril Rozman sobre “Aspectos actuales de la enfermedad de Hodgkin”
(Barcelona, 1974, Salvat) hi publicà el capítol “Diagnóstico de extensión de la enfermedad
de Hodgkin”.

En obres dirigides per Màrius Foz, va ser autor del capítol “Terapéutica de las leucosis
agudas”, en el llibre “Terapéutica en Medicina Interna” (Barcelona, 1981, Doyma), dirigit
per Màrius Foz, Sergi Erill i Carles Soler Argilaga.

En el text de “Patologia General”, (Barcelona, 1987, Toray), dirigit per Màrius Foz, Rafael
Carmena i Miquel Dalmau, fou autor de dos capítols, “Anemias megaloblásticas” i
“Síndromes mieloproliferativos”

En altres tres obres extenses hi té també capítol propi.  Un  sobre “Mieloma”, en el
“Manual de Oncología”, dirigit per R. Rosell, J.L. López i P. Viladiu (Barcelona, 1984,
Toray).  Dos capítols sobre “Oncología, Generalidades” i “Linfomas malignos”, en el
“Tratado de Cirugía”, dirigit per J.L. Balibrea Cantero (Barcelona, 1987, Toray). I encara
un altre sobre “Gammapatías monoclonales”, juntament amb Félix Rubio, en l’
“Enciclopedia Hematológica”, dirigida per López Borrasca, (Barcelona, Doyma).

Actuant com a director del llibre “Conducta diagnóstica y terapéutica en Medicina
Interna”, (Barcelona, 1985, Sandoz), té els capítols “Diagnóstico y tratamiento de las
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anemias”, “Linformas malignos: linfogranuloma de Hodgkin y Linfomas no hodgkianos”
i “Comas metabólicos. Diagnóstico y tratamiento”.

També publicà, juntament amb Erhard Müeller el text “Urgencias en la pràctica médica”
(Barcelona, 1985, Doyma).

Encara hi ha la seva activitat com a traductor.  Hem vist la del llibre “Genética Práctica”
de C. Clarke (Barcelona, 1965, Toray). Igualment la d’”Hematology” de William C. Williams
(Barcelona, 1975, Salvat). També el pròleg  de “Manual de Hematología”, de Bernard
Levy i Varet (Barcelona, 1982, Toray).

e) Les entrevistes i diàlegs

Una secció que va tenir un cert interès a Medicina Clínica fou la d’«Entrevistes i Diàlegs»,
a la què Manuel Ribas va fer diverses aportacions a partir de l’any 1963. No estan
esmentades en els curricula que hem pogut veure, ni l’enviat a l’Acadèmia ni el familiar.
Probablement ell mateix no hi devia donar massa importància, si més no des del punt de
vista d’aportació científica. Aquí actua més com a periodista que com a professor de
medicina. Però en tot cas, a la llarga, són treballs prou vàlids des del punt de vista de
conèixer els personatges de la medicina local, o alguns especialistes de més relleu
mundial. Abans en aquesta secció hi havia participat el doctor Manuel Dalmau Ciria,
amb una última publicació l’any 1962 sobre el professor Màxim Soriano.

En els anys 1963 i 1964 hem vist deu aportacions de Manuel Ribas Mundó en aquest
sentit.  En dues dialoga amb dos mestres de la medicina universal, el doctor Sheehan,
que parla de la síndrome que duu el seu nom i amb el doctor Heilmeyer, mestre seu i
autoritat de l’hematologia. Altres entrevistes són amb els doctors Gregoir, Frederic Ciscar
i els cursos d’anatomia patològica; Garcia Valdecasas i la farmacologia; la nefrologia
vista pel Dr. Gerard del Río; el doctor Miquel Torner i les cardiopaties congènites; el
doctor Emili Rotellar i la insuficiència renal aguda;, el doctor Agustí Pumarola, amb
problemes actuals de la microbiologia;  o el doctor Antoni Puigvert i la fisiologia del ronyó
(44).

NOTES

(1) La major part d’aquestes dades s’han extret del curriculum vitae que va presentar a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya per optar a una plaça d’acadèmic numerari, (Arxiu RAMC. Dossier Manuel Ribas Mundó) i

posteriorment de la relació a Pub Med i de l’arxiu de la família.

(2) Aquesta part de l’article recull majoritàriament la meva intervenció en la sessió necrològica del mes de novembre

de 2011, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. S’ha publicat a Revista de la RAMC, 2011,  26 (4), p. 154.
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APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DE LA HISTÒRIA DE LA INTOXICACIÓ

PER TAL·LI I DELS SEUS ESTUDIOSOS

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
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RESUM: Revisió de les etapes més importants en l’evolució històrica de l’estudi de la
patologia per tal·li. Es defineixen sis períodes: Descobriment el 1861; utilització en
terapèutica i primera alerta sobre el risc; fase de predomini d’estudis experimentals;
període d’utilització en el tractament de les tinyes i episodis tòxics importants; ús com a
rodenticida;  interès del tal·li-201 com a element de diagnòstic i també alerta sobre la
presència com a contaminant de les aigües; nova revifalla de l’interès a partir de la
similitud amb la patologia per poloni.

Paraules clau: Tal·li, Crookes, Lamy, Buschke, Sabouraud, Cicero, Vilanova.

RESUMEN: Revisión de las etapas más importantes en la evolución histórica del estudio
de la patologia por talio. Se definen seis periodos: Descubrimiento el 1861; utilización
en terapéutica y primera alarma sobre el riesgo; fase de predominio d’estudios experi-
mentales; periodo de utilización en el tratamiento de las tiñas y episodios tóxicos impor-
tantes; uso como rodenticida;  interés del talio-201 como elemento de diagnóstico i
también alerta sobre la presencia como contaminante de las aguas; nuevo  interés a
partir de la similitud con la patología por polonio.

Palabras clave:  Talio, Crookes, Lamy, Buschke, Sabouraud, Cicero, Vilanova.

*

INTRODUCCIÓ

El tal·li és un element que va ser descobert l’any 1861 per William Crookes, aleshores
jove químic anglès de vint-i-nou anys, i gairebé al mateix temps  per Claude Auguste
Lamy, també jove investigador francès, que publicà el treball el 1862. Aviat Lamy en va
descriure algun efecte tòxic.  En un treball de  fa anys (1) vàrem destriar quatre fases en
l’estudi històric de la intoxicació. Actualment ja són sis:
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- la primera correspon al descobriment del metall i el coneixement dels
primers efectes tòxics, al començament de la dècada de 1860.

- la segona, cap a finals del segle XIX, quan el tal·li s’emprà pel tractament
d’algunes malalties infeccioses cròniques, així la sífilis, la suor dels
tuberculosos o com a antimicòtic.

- la tercera, a començament del segle XX, en què predominen els estudis
fisiopatològics, els mecanismes d’acció, principalment per l’escola de
Buschke.

- la quarta correspon a les dècades de cap a 1920 i 1930, en què és
emprat àmpliament en el tractament de les tinyes, amb complicacions
iatrogèniques a vegades greus.

- la cinquena, ja cap els anys 1940 i posteriors, en què el tal·li s’utilitza
principalment com a rodenticida i apareixen casos d’emmetzinament
intencionat, amb caràcter suïcida o homicida.

- la sisena, més enllà, baixant molt la casuística clínica, la utilització d’un
isòtop radioactiu, el tal·li 201, pel diagnòstic de patologia cardíaca, i la
presència en quantitats molt petites com a contaminant de  les aigües.

També un cert revifament, per ara petit, de la patologia intencionada, i a més el
paral·lelisme que s’estableix amb la patologia per poloni, de coneixement recent i aplicat
amb intenció criminal, en forma de poloni radiaoactiu. La casuística sembla petita, pel
que es coneix, però la repercussió política ha estat extraordinària.

PRIMERA ETAPA: ANYS DEL DESCOBRIMENT

El 1861 William Crookes troba un nou metall, amb l’ajut de les tècniques d’espectroscòpia,
que aleshores eren de coneixement recent i van permetre ampliar notablement el llistat
de nous elements (2).  El 1862 C.A. Lamy publica la seva trobada d’un nou metall (3) i
l’any següent dóna una notícia curta sobre els efectes tòxics del tal·li (4). A França hi ha
una resposta als treballs de Lamy per part de J.B. Dumas (5) i de M. Paulet (6) Qui eren
aquests descobridors?

William Crookes (1832-1919), era un jove professor, catedràtic de la Universitat de Chester,
creador d’una revista, Chemical News, que arribà a ser molt important, editada entre



287Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàgs.285-295, ISSN: 0213-0718

Aportació al coneixement de la història de la intoxicació per tal·li i dels seus estudiosos

1859 i 1906. Al cap dels anys va ser també conegut pels estudis de descàrregues
elèctriques en tubs de buit, i va descobrir els raigs catòdics, partícules amb càrrega
negativa que després es van identificar amb els electrons. Féu  també aportacions a
molts camps de la química aplicada. Més tard va fer recerca sobre fenòmens psíquics i
principalment sobre l’espiritisme, des d’un punt de vista científic (7).

Claude Auguste Lamy, nascut al departament del Jura, amb estudis inicials a Dole, i
després a l’Escola de París, on fou condeixeble de Pasteur, originari del mateix
departament. Químic, fou professor a Lille, després catedràtic a Limoges, a Lille, on tornà
a coincidir amb Pasteur, i a París.  També va fer el descobriment del tal·li per medi del
espectroscopi, i va dedicar-hi una considerable atenció (8).

SEGONA ETAPA. INTRODUCCIÓ EN TERAPÈUTICA

Van passar una vintena d’anys fins que el 1884 Pozzi i Courtade l’utilitzen pel tractament
de la sífilis (9). S’estudien els efectes sobre l’organisme (10) Combemale, professor a
Lille, el considera eficaç en el tractament dels episodis de sudoració nocturna dels
tuberculosos (11).

Se’l recomanava també en el tractament de les tinyes, perquè provocava la caiguda del
cabell; Jeanselme n’estudia els mecanismes d’acció (12);  Guinard insisteix en les
manifestacions tòxiques (13),  i també és interessant la tesi de Vassaux (París, 1898),
sobre la utilització de l’acetat de tal·li (14).  La llista de treballs, principalment de l’escola
francesa és llarga, i destaquen els de Richet (15) i els treballs experimentals en conills
per Hallopeau i Lafitte (16). Però potser els més importants són els estudis de Sabouraud,
gran autoritat en el tractament de les micosis cutànies (17), que assenyala el risc inne-
gable de la utilització del tal·li.

Raymond Sabouraud. (1864-1938), nascut a Nantes, fill d’un pintor, va excel·lir en la
dermatologia i en les belles arts,  com a pintor i escultor. Amb àmplia formació mèdica, va
fer un curs de microbiologia a l’Institut Pasteur; va portar un laboratori de bacteriologia
a l’Hospital Saint-Antoine i el 1892 forma part del Servei de Dermatologia dirigit per
Besnier, i allà aprofundeix en l’estudi de les tinyes. Va introduir medis de cultiu propis
(milieux de Sabouraud). El 1894 defensa la tesi «Des trycophyties humaines». Treballa
després a l’Hôpital Saint-Louis. amb Fournier. Va publicar una extensa obra, cinc volums
entre 1902 i 1929, sobre patologia del cabell. El 1927 fou president de la Société de
Dermatologie. Va alertar sobre el risc del tal·li (18).
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TERCERA ETAPA. PREDOMINI DELS ESTUDIS DE FISIOPATOLOGIA

Represa de la utilització en dermatologia. Davant dels dubtes sobre la utilitat i el risc hi
hagué un temps en què el tal·li fou menys emprat. Però al cap d’uns anys es retornà a la
seva prescripció. A la dècada de 1900-1910 hi ha principalment estudis de caràcter
fisiopatològic o experimental. I per sobre de tots destaquen els treballs del grup de
Buschke, amb més de quaranta articles durant més de tres dècades, començant ja des
del 1900.  A. Buschke ha estat probablement l’estudiós més prolífic dels aspectes
mèdics del tal·li (19). Formà un grup extens en què destaquen Peiser, coautor d’una
quinzena d’articles, Bickel, Langer, Berman, Klopstock i Jacobson (20).

Abraham Buschke (1868-1943), fou un dermatòleg i venereòleg alemany, nascut a Nakel,
prop de Poznan, deixeble de Neisser a Breslau i de Lesser a Berlin. Fou cap del Servei de
Dermatologia del Rudolf Virchow Krankenhaus  de Berlin, on disposava de molt material
clínic. Fou un dels clàssics de la dermatologia alemanya, molt interessat per qüestions
d’higiene. La seva escola fou possiblement la que va publicar més treballs sobre la
patologia del tal·li, estudiant els mecanismes d’acció, destacant el paper del sistema
vegetatiu. Se citen una cinquantena de treballs a partir de 1900, fins a la dècada dels
anys trenta. Perseguit per la seva condició de jueu, morí en el camp de concentració de
Terezin a Bohèmia (21).

Altres estudis interessants en aquest context són els de Cortella, principalment sobre
les lesions que el tal·li provoca en les estructures neurològiques (22).

QUARTA ETAPA. ALTRA VEGADA LA CLÍNICA

El pas altra vegada de la iatrogènia a una primera línia vindrà després de la nova utilització
extensa en el tractament de les tinyes. Un dels qui van ajudar a aquesta represa terapèutica
va ser Ricardo Cicero (23) des del 1919 i després en una comunicació al congrés de
Montevideo de 1922.

Ricardo E. Cicero va ser un metge mexicà molt destacat, president de l’»Academia Nacio-
nal de Medicina de México» l’any 1918. Nascut a Mèxic el 1869, graduat el 1890, es va
formar en dermatologia a París, principalment amb el mestratge d’Alfred Fournier. Va ser
professor de malalties venèries (sifiliografia) i dermatologia  i també d’higiene en els
cursos de l’Escola de Salubritat. També són interessants els seus estudis sobre la
vacuna. Morí a Mèxic el 1938. (24). A Mèxic també González Urueña va fer aportacions en
el mateix sentit (25) i ja van seguir més treballs, creixent l’interès pel tema.
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Potser cal recordar les tesis de Johanna Broekena a Groningen, el 1928, (26); de Vuaillé
a Lyon (27), de Kleinmann  remarcant els perills del seu ús terapèutic (28).  Igualment  les
aportacions casuístiques de Heier (29) i de Heyroth, el 1933 (30). Són vàlids el estudis de
Testoni, els anys trenta, anant en línia de l’estudi fisiopatològic (31); també els de
Ludwig i Garner des del punt de vista clínic (32), i bastants més. Aleshores era un “topic”
interessant.

Cap el final d’aquesta dècada  dels anys vint, les publicacions dels dermatòlegs
s’incrementen. Recordem ara només les contribucions relativament nombroses de G.
Truffi a la literatura en llengua italiana (33), i de Xavier Vilanova a Espanya.

També es coneixen alguns episodis tòxics importants, amb accidents greus afectant
diverses persones. El més important des del punt de vista iatrogènic va ser el de Grana-
da, a Espanya, l’any 1930, que fou publicat per Ramón Alvarez de Toledo el 1933, i que ha
restat poc conegut (34).  També va ser greu el brot estudiat per Ginsburg i Nixon (35) i
també per Munch a Califòrnia, que va provocar 6 òbits (36). Aquest fou d’origen alimentari.
També el de  Bambach, amb la determinació de quantitats molt petites (37).

CINQUENA ETAPA. CAP A UNA NOVA ETIOLOGIA: UTILITZACIÓ COM A RODENTICIDA

Després d’aquests fets es va anar abandonant la utilització de l’acetat de protòxid de
tal·li com a medicament en dermatologia. Però el tema ressorgí quan s’emprà un nou
compost, el sulfat de tal·li,  sobretot com a rodenticida. Igualment que passava abans
amb l’arsènic, que s’emprà igualment per a matar ratolins i també persones, succeí amb
el tal·li. Sembla que les primeres descripcions amb aquesta nova etiologia es deuen a
Kaps, el 1927, i Haberda, el 1928 (38). Després ja la bibliografia es va fent molt extensa,
a vegades amb autors que li dediquen puntualment un treball, o altres que li presten una
atenció més continuada. Així Sven Moeschlin, a la dècada dels  anys quaranta i una mica
és enllà (39) també Egidio Mazzei a l’Argentina, juntament amb F. Schaposnik, pels
mateixos anys (40).

Sven Moeschlin (1910-2005), nascut a Suècia, amb família desplaçada a Suïssa des de
petit, va estudiar a Zurich. Fou deixeble de K.W. Rohr i de Löffler en el camp de
l’hematologia. Va fer un treball important sobre la punció esplènica i els estudis citològics
dels aspirats de melsa i ganglis. Fou cap del Servei de Medicina de l’Hospital del cantó
de Solothurn. Va publicar alguns treballs sobre la patologia per tal·li i un text «Klinik und

Therapie der Vergiftungen», (Stuttgart, 1952), que aviat va ser traduït a l’espanyol i l’anglès,
tenint una difusió considerable, com a mínim amb cinc edicions alemanyes.
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En aquest període podem assenyalar, entre molts altres treballs, els de N. Thyresson,
amb visió més experimental des d’un enfocament dermatològic (41); de René Truhaut, a
França, des de la seva tesi inicial de 1952, amb enfocaments analítics (42). Més tard
encara, ja en els anys seixanta, d’O. Grundfeld amb aspectes puntuals (radiologia, ECG)
o més generals de la intoxicació (43).

SISENA ETAPA: NOUS ASPECTES

En els últims temps es publica relativament poc sobre el tal·li. Els aspectes de la patologia
han baixat perquè ja no es recepta com a medicament i en molts països està
desaconsellat o prohibit com a rodenticida. Les fonts clàssiques d’intoxicació ja no hi
són.

En canvi un isòtop, el tal·li 201, s’utilitza com a element diagnòstic en alguns casos de
patologia cardíaca (44). Es publica bastant sobre aquest tema, per la utilitat clínica, però
no pel risc tòxic, pràcticament no valorat.

La utilització industrial també és relativament baixa, però malgrat tot pot aparèixer com
a element contaminant de les aigües, i en aquest sentit hi ha línies de recerca (45).

Molt més recentment hi ha hagut una petita revifalla de la utilització com a element
d’intoxicació intencionada del rodenticida, però es tracta, per ara, d’algun fet puntual.

En canvi hi ha un aspecte també recent i nou, que va agafar els clínics i toxicòlegs, diríem
en “fora de joc”. El poloni és un element molt proper al tal·li a la taula periòdica. No es
coneixia la seva patologia, encara que se sap que és un element radioactiu. El seu nom
és degut a la nacionalitat d’origen de la seva descobridora, Marie Curie. Administrat el
poloni radioactiu, (poloni-210), de manera intencionada, se l’ha relacionat amb dos
casos que han tingut una gran transcendència política. Un és la mort d’Alexandr Litvinenko,
a Londres, el novembre de 2009. L’altra és la sospita, segons les notícies de premsa
relativament fundada, sobre la mort de Yasser Arafat, que encara està en fase d’estudi.
El tal·li fa aquí només d’acompanyant, per la similitud dels efectes: caiguda de cabell,
principalment, a més dels efectes per la radioactivitat (46). Aquesta nova actualització
ha facilitat el record dels episodis de patologia antiga a Espanya (47).
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TREBALLS A ESPANYA

Els primers treballs publicats a Espanya sobre la patologia per tal·li creiem que són els
de Brotons, metge de Cartagena, que emprava l’acetat de tal·li per a provocar una
depilació massiva, que s’acompanyava de febre intensa, alteració de l’estat general i al
cap d’alguns dies caiguda massiva del cabell. És recollit per Sainz de Aja i Zuloaga.

L’any 1920 E.  Sáinz de Aja i Zuloaga,  publiquen a les Actas Dermosifiolográficas, un
treball sobre «Depilación por pomadas de talio» (48). El mateix Sáinz de Aja és autor, junt
amb M. Forns, d’una comunicació sobre «El acetato de talio en el tratamiento del favus»

(49) i, encara poc més tard, un altre treball sobre el tema (50).

Pels mateixos anys de la dècada de 1920, l’escola de Barcelona, portada per Jaume
Peyrí, recull una certa experiència sobre el tema. Antoni Peyrí publica el 1927 a la Revista

Médica de Barcelona, un treball sobre «El talio en el tratamiento de las tiñas», i amb el
mateix títol, en català, al Butlletí de Societat Catalana de Sifiliografia (51).

Poc abans, el mateix any, a la mateixa revista, Antoni Peyrí i Xavier Vilanova havien publicat
una primera nota sobre el tema (52). Ambdós autors segueixen en aquest camp i el 1928 A.
Peyrí alerta sobre la patologia amb un treball «El talio en el tratamiento de las tiñas.

Accidentes mortales y recidivas». Xavier Vilanova fa, el mateix 1928, la seva tesi sobre «El

acetato de protóxido de talio en el tratamiento de las tiñas», i segueix amb treballs el 1928,
i el 1947 amb J. Esteller, en la seva etapa de València, i el 1958, amb Modest Casanovas i
Jordi Pujol Ribalta, en aquest cas aportant ja una medicació diferent (53).

També en la dècada dels anys vint  cal esmentar treballs de Sánchez Covisa sobre
«Alopecia terapéutica por talio», el 1924 (54); Fernández Criado, el 1926 (55); José Gay
Prieto,  amb tres  treballs, el 1926-27 (56);  R. Hombría, el 1929 (57).  També el mateix any
un estudi ampli d’Echevarria (58). Algun temps després A. Navarro Martín, també a Actas

Dermosifiliográficas intenta la introducció d’altres compostos de tal·li, en el treball «Es-

tudio experimental y clínico de nuevas sales de talio» (59) .

Mentrestant, el 1930 s’havia produït el gran episodi de Granada, a l’Hospital de sant
Joan de Déu, amb la mort de 14 nens. El va publicar Ramón Álvarez de Toledo, catedràtic
de Medicina Legal de Granada, l’any 1933, a la revista Crónica Médica de València. És un
dels episodis iatrogènics puntuals més importants en la història de la dermatologia
(Altra cosa és la patologia continuada, gairebé endèmica, per exemple per arsènic a la
primera meitat del segle XX,  o per mercurials en segles anteriors en el tractament de la
sífilis) (60). També hi hagué algun fet important a Màlaga en els anys de la guerra civil i
postguerra immediata, comunicats per Palanca (61).
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F. Martínez Torres, de la Casa de Salut de Valdecilla, a Santander, va publicar un estudi
experimental sobre noves sals de tal·li  el 1935, i encara el 1939-1940 una comunicació
a Actas Dermosifiliográficas «Sobre los accidentes ocurridos con el acetato de protóxido

de talio en el tratamiento de las tiñas» (62).

Xavier Vilanova i Montiu (Barcelona, 1902-París, 1965), iniciat a l’escola de Peyrí, i amb el
seu pare, Pelai Vilanova, va ser director de la llebroseria de Aguas Calientes, a Colòmbia,
els anys de la guerra civil. Després fou catedràtic de Valladolid, València i Barcelona,
1948. Va fer créixer la ja notable escola dermatològica catalana, incrementant la seva
projecció internacional, principalment en l’àrea de llengua francesa. Va treballar en
gairebé tots els camps de l’especialitat. Interessat per la dermatologia laboral li dedicà
el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Medicina. Juntament amb Piñol va descriure les
lesions nodulars migratòries i va aprofundir en l’estudi de les porfíries (63).

L’última incidència important sobre el tema ha estat a rel de recordar la intoxicació de
1930 a Granada (64).
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REVISTES PUBLICADES PELS ESTUDIANTS DE MEDICINA

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

SABATÉ i CASELLAS Ferran
CALBET i CAMARASA, Josep M.
Unitat d’Història de la Medicina. Universitat de Barcelona

RESUM: Hem recollit o referenciat i estudiat vint-i-sis títols de revistes publicades o
participades pels estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona, amb la
col·laboració en algunes ocasions d’algun professor. Aquestes publicacions, discontínues
i de caràcter efímer, tenen un cert valor testimonial del moment i del grup que les van
produir. Volem contribuir a revaluar aquestes publicacions estudiantils, que comple-
menten el quadre històric del desenvolupament de la medicina acadèmica.

Paraules clau: Revistes; Estudiants de medicina; Valor testimonial. Universitat de Barcelona.

RESUMEN: Hemos recogido y estudiado 22 cabeceras de revistas publicadas o
participadas por los estudiantes de medicina de la Universidad de Barcelona, con la
participación de algún profesor. Estas publicaciones, sin continuidad y de caracter efí-
mero, tienen un cierto valor testimonial del momento y del grupo que las editaron. Que-
remos contribuir a la revalorización de estas publicaciones estudiantiles, que completan
el panorama histórico del desarrollo de la medicina académica.

Palabras clave: Revistas; Estudiantes de medicina; Valor testimonial. Universidad de Barcelona.

*

INTRODUCCIÓ

Existeix una llacuna en el coneixement i conservació de les publicacions periòdiques
fetes per estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona. Això és degut a diferents
raons: la situació transitòria dels seus autors com a estudiants, el caràcter efímer de les
mateixes publicacions i als continguts de tipus circumstancial, humorístic o autoformatiu.
El seu to hipercrític i desenfadat, no sempre fou acceptat per un professorat conserva-
dor.
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L’estudi d’aquestes publicacions té un interès testimonial, per les dades que aporta
sobre les persones i les circumstàncies d’una generació de professors i estudiants en un
context acadèmic, històric i social determinat. Ens permet conèixer les inquietuds i
aspiracions d’una determinada promoció d’estudiants; les valoracions que fan els
mateixos estudiants dels professors, de les instal·lacions i de la formació rebuda.

Del material estudiat, podem distingir tres etapes, amb característiques pròpies. El pri-
mer període seria el segle XIX, a partir de la restauració de la Universitat a Barcelona. El
segon període abraçaria el primer terç del segle XX, fins a la guerra civil espanyola. I el
tercer, fins als inicis del segle XXI.

Senyalem aquí, la manca de col·leccions completes i la dispersió dels materials entre
institucions públiques, privades i particulars. Manca un estudi detallat, una catalogació
i la digitalització dels materials.

SEGLE XIX

Les primeres publicacions apareixen a la segona meitat del segle XIX, en el context de les
associacions d’alumnes, creades en aquesta època, amb la finalitat de completar la
formació, eminentment teòrica, rebuda a la Facultat, i estimular l’aprenentatge clínic.
Totes estan escrites en castellà.

1. Memòries manuscrites

Inicialment trobem <Memòries manuscrites> (Biblioteca General de la U.B.) de les
sessions realitzades i registrades al “Libro de Actas de las Academias de la Facultad de
Medicina y Cirugia. Años de 1847-1850”. Aquests fulls mostren una clara finalitat docent.
Constituïen un complement a l’ensenyament oficial de la Facultat. Son difícils de con-
sultar, perquè no han estat publicades (1).

2. Boletin Médico Escolar

Format 300 x 200 mm. La primera revista d’estudiants com a tal es el “Boletín Médico
Escolar” (Biblioteca Fundació Uriach), de curta durada, fins al 21 de maig de 1880, amb 13
números i 52 pàgines. El catedràtic Joan Giné i Partagàs va ser el capdavanter del positivisme
a la nostra Facultat.  Projectà un canvi ideològic profund de la nostra medicina. Conscient
de la indiferència de la majoria dels seus companys de claustre, va confiar en els alumnes
l’esforç del canvi. És per això que oferí la seva revista “La Independencia Médica” per
vehiculitzar el “Boletin Médico Escolar”. Sortia els dies 1 i 21 de cada mes; i el primer
número es de l’1 de novembre de 1879. Tenia dos parts: una teòrica, la “Sección científi-
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ca” i les “Notas clínicas” elaborades per un estudiant sobre casos vistos a les sales de
l’hospital que dirigien els professors Giné, Bonet, i Robert. Entre els col·laboradors trobem
a Miquel A. Fargas, Josep Armangué Tuset, Victor Azcarreta Colau, Pere Benito López, Joan
Freixas i Freixas, Bonfill Garriga Puig, Manuel Ribas Perdigó i Josep Viladecans Antonell (2).

3. El Ateneo Médico

El 1880 és menciona un altra revista, “El Ateneo Médico”, amb el subtítol de “Periodico
Científico Estudiantil”.  L’Ateneu d’Alumnes Interns va ser creat el 1880 (3),

4. El Alumno Médico

Revista científica estudiantil. Esmentada al “Boletin Profesional del Laboratorio”, 1880,
pàgina 167. No hem vist aquesta revista, que podria tractar-se de l’anterior .

5. Boletín del Ateneo de Alumnos Internos de la Facultad de Medicina de Barcelona

Format 220 x 150 mm. L’u de gener de 1882 aparegué el “Boletín del Ateneo de Alumnos
Internos de la Facultad de Medicina de Barcelona” (Biblioteques de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona, i de la Fundació Uriach), mensual, amb un contingut i
finalitat similar a l’anterior. El número 4 correspon al mes d’abril del mateix any, on hi
trobem un encès elogi de la figura de Darwin amb motiu de la seva mort, un article que
demostra l’esperit liberal i progressista d’aquells alumnes. Deixà de publicar-se i
reaparegué amb el número 5 el mes de febrer de 1883, i es van editar conjuntament els
números 6,7 i 8, que corresponien als mesos de març, abril i maig de 1883, que sembla
ser l’últim.  Al número 6, Valentí i Vivó hi escriu un article sobre els alienats i les reformes
legislatives; en el mateix exemplar l’alumne Luis Millares exposa la seva preferència per
la cremació dels cadàvers sobre la inhumació.  El consell de redacció de la revista estava
format per Pere Benito López, Francesc Bonsomba Bonet, Joan Freixas i Freixas i Gil
Saltor Lavall. Posteriorment s’hi van afegir Josep Fraxedas Bartomeu, Josep Viladecans
Antonell, Paulí Casals Duch, Josep Rey Gutiérrez i Andreu Avel.lí Martín Montellà.  Van ser
nombrosos els alumnes que hi van col·laborar.  La redacció estava a la cambra de
guàrdia dels alumnes interns.  La impremta fou la de Baseda i Giró del carrer Villarroel,
17; però mes tard fou la de Lluis Tasso i Serra, del carrer Arc del Teatre, 21. L’objectiu de
la revista era despertar el sentiment d’emulació pel progrés de la medicina. Comptava
amb les seccions: Doctrinal, Clínica (mèdica, quirúrgica i obstètrica), Crònica de l’Ateneu,
i varietats.  També hi col·laboraren alguns catedràtics com el propi Giné i Partagàs,
Bartomeu Robert, Jaume Pi i Suñer, Rafael Rodríguez Méndez i Ignasi Valentí Vivó (4).

6. El Eco de las Clínicas

Del 1885 al 1887 aparegué el títol “El Eco de las Clínicas”, publicada pel Cos d’Alumnes
Interns de la Facultat de Medicina de Barcelona (5).  Posteriorment l’entusiasme s’anà
refredant i la pròpia entitat va desaparèixer.

Revistes publicades pels estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona
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7. La Académia

Format 260 x 170 mm. A l’any 1888 tenim noticia d’aquesta altra revista, “La Académia”
(Biblioteca de Catalunya), amb el títol escrit en blanc sobre un dibuix de la façana
principal de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona i subtitulada “Semanario
Escolar”. La redacció i administració eren al carrer Tallers, 51 i 53, així com l’impremta de
Redondo i Xumetra, al mateix domicili. Constava de 8 planes, i s’estructurava en Seccions:
Científica, Notícies, Literària, Regional i Recreativa. El preu de subscripció era: del núme-
ro solt, 0,10 pts.; trimestral 1,00 pts.; províncies 1,5 pts; endarrerit 0,20 pts.  Hem pogut
consultar els números: 1 de l’1-XII-1888;  núm.  2, 13-XII-1888;  núm. 3  del 20-XII-1888;
núm. 4, 10-I-1889;  núm. 16 del 4-IV-1989. En l’Editorial de presentació hi diu: “La
necesidad imprescindible de que la ilustrada clase estudiantil sentia de un eco fiel de
sus aspiraciones y sentimientos y un defensor verdad de sus sagrados intereses morales
y materiales”.

PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

Aquest és un període de gran vitalitat i creativitat, molt influït pels Congressos Universitaris
Catalans de 1903 i 1918, que promogueren el catalanisme i la renovació pedagògica, i
on els metges i els estudiants de medicina hi tingueren una participació molt activa.
Aquesta doble preocupació, apareix clarament reflectida en totes les publicacions
d’aquesta època.

8. L’Ull Clinich

Format 270 x 180 mm. L’any 1900 apareix una revista titulada “L’ull clínich” (Arxiu Històric
de Barcelona), amb el subtítol “Periodich independent y humorós, portaveu dels
estudiants de medicina d’aquesta Facultat; que sortirà mentres hi hagi qui’l compri, los
dias 10 y 25 de cada mes”, escrit en català prefabrià. Dirigida per Josep Castanyer, es
publicaren 6 números. Direcció carrer Raurich, 3, impremta Badia, carrer Dr. Dou, 14.
Punt de venda: peu de la creu del pati de l’Hospital. Preu 0,15 cts.; un mes 0,25, i tres
mesos 0,60. Sembla que un dels fundadors va ser Francesc Gallart Monés.  Els
col·laboradors signaven amb pseudònims: Microbi, F. de Douglas, Bum,  Emplast de
Beslier, Dr. Reuma, Epifisis, E. Ritema, Lucas Gomeuski, etc.  Portava articles humorístics,
notes i anuncis de llibres de medicina. El número 3 és del 22 de gener de 1901 i el 4 porta
la data del 31 de gener de 1901; s’edita fins el 27 de febrer del 1901. La redacció de la
revista va promoure el Tercer Certamen Humorístic de la Xeringa. Al núm. 6, dediquen
alguns versos a condeixebles Ròmul Malet, Oliveres Franquet, Rivas Valero, Iglesias Carulla,
Suñé Molins.  Es van queixar dels metges substituts que es quedaven amb els clients del
titular; els que fan conductes a preus rebentats; els que es relacionen amb algun apotecari
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que els hi dóna un tant per cent; els que es comprometen a no cobrar les visites si no es
cura el malalt, etc.  Per tot això, també tenia una finalitat deontològica.

9. Almanach de l’Ull Clinich

La revista anterior va anunciar un “Almanach de l’Ull Clinich” que ningú no ha vist (6).

10. Universitat Catalana. Butlletí mensual. Portaveu dels escolars catalans.
Format 226 x 140 mm. El 12 de novembre de 1900 sortia “Universitat Catalana. Butlletí
mensual. Portaveu dels escolars catalans” (Arxiu Històric de Barcelona). Dirigida per
Joan Solé i Pla, que fou posteriorment un destacat metge i dirigent polític. Es van publi-
car 15 números, fins el gener de 1902. La redacció al carrer Canuda, 4, pral, i la  Impremta
de Fidel Giró. Tenia 16 pàgines. Portava articles doctrinals i literaris, i el seu objectiu era
aconseguir la catalanització de la universitat.

El gener de 1904 reapareix, amb el subtítol de “Revista mensual d’Educació Nacional.
Orgue de les entitats escolars i docents catalanes”. Dirigida pel mallorquí Cebrià de
Montoliu i de Togores, la redacció estava al carrer Riera Alta, 21-35; impresa a la tipografia
de L’Avenç, de la Ronda Universitat, 20; tenia un format de 270 x 185 mm. Els objectius
eren els mateixos de la primera època: assolir una universitat lliure i catalana. Hi eren
representats la “Federació Escolar Catalana”, el “Centre Escolar Catalanista” i
l’”Agrupació Escolar Catalanista Ramon Llull”. Formaven el consell de redacció Joan
Banús, Pompeu Crehuet, Joan de la Creu Cuadrado, Oriol Martorell, Eugeni d’Ors Rovira,
Joan Solé i Pla, Joan Vallès i Pujals, i Emili Vallès i Vidal.  Entre els col·laboradors hi
destaca el metge Jeroni Estrany amb un article titulat “La Ciència i l’Art” (gener 1904), i
M. Farreras Munner amb un article sobre els “Hematozoaris del paludisme” (maig 1904).

Participació del Centre Escolar Catalanista:
-Eusebi Nunell i Font, de l’Acadèmia de Medicina del C.E.C., parlà sobre
“Fisiología patològica del ronyó”.
-Justí, sobre “Etiologia de la neurastènia”.
-Català de Gand, sobre el “Iodoform” (febrer 1904).
El catedràtic Gil Saltor i Lavall sobre “Consideracions generals sobre’l
tractament de les dermatosis”.
-Manuel López Coll, de la secció de Farmàcia parlà de “La farmàcia i les
ciències farmacèutiques”.

Participació de la Federació Escolar Catalana:
En aquesta entitat hi havia una Acadèmia de Medicina i va constituir una junta amb
Frederic Brassó Villaret de president; Josep Roig i Raventós de secretari; Enric Samsó
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Tusquets de vicesecretari (morí el 1908); Joaquim Capdevila Clot de tresorer i els vocals
Josep Basas Lladós, Pere Fuster Campderà, Antoni Raventós Aviñó; parlà sobre “El
paper de la cirurgia en les supuracions” i a l’Acadèmia de Farmàcia Joan Suaso presentà
el treball “Estudi dels glicols, especialment l’etilènic” (març 1904).

El catedràtic Miquel Arcàngel Fargas presentà el tema “Tractament de la infecció
puerperal” i Pere Nubiola el “Fonament de les intervencions obstètriques” (maig 1904).
En el número d’octubre, es feia referència a la sessió inaugural dels Estudis Universitaris
Catalans. L’últim número que hem vist correspon al 9 de desembre de 1904 (7).

11. La Jove Catalunya

Format 235 x 150 mm. “La Jove Catalunya” (Arxiu Històric de Barcelona) era el “Portaveu
de la Federació Escolar Catalanista”. Tenia una periodicitat mensual. Va sortir el primer
número el 10 de novembre de 1906. Dins de la Federació hi havien diverses acadèmies
d’estudiants. L’Acadèmia de Medicina tenia com a president a Francesc Veciana Espa-
ñol i a Joan de la Creu Puig de la Bellacasa com a secretari; Joan Oliver Durand com a
tresorer; Pere Salad Martin com a bibliotecari i com a vocals, Ricard Tiffon Vila i Josep M.
Font Cabot.  El catedràtic Miquel Arcàngel Fargas hi va pronunciar la conferència inaugu-
ral de curs, amb el tema “Influència social de la blenorràgia” (transcrita al núm. 5 de la
revista). També ens informen de les conferències que Jesús Bellido va donar sobre la
Fisiologia.

L’Acadèmia de Farmàcia tenia la junta directiva següent: Josep Vinyeta Urgell de president;
Modest Cuixart Panella de secretari i Anton Ferrer de tresorer; Ramon de Ciurana Cunill,
bibliotecari i com a vocals Marian Solà Colau i Ramon Domènech Nicolau. En Joan Morell
Sanuy hi va pronunciar una conferència sobre l’estat actual de la Farmàcia.

L’objectiu de la revista fou estimular els estudiants en l’aprenentatge de coneixements
i en establir relacions directes amb els catedràtics (8). L’últim número que hem vist
correspon al 28 d’abril de 1907.

12. Labor. Revista médica escolar bimensual

“Labor.Revista médica escolar bimensual” apareix el 1907, en castellà, dirigida per M.
Farreras Munner, posteriorment metge i veterinari  militar. Encara es publicava el 1909 (9).

13. El Recte

“El Recte” (Biblioteca de Catalunya) aparegut l’u de febrer de 1909, amb el subtítol de
“Portaveu quinzenari escolar”. Es presenta com a “Quinzenari portaveu de totes les
inspiracions y aspiracions dels estudiants de Barcelona y pobles de l’agregació”. “Fan
de cós de Redacció un nucli d’estudiants de lo milloret que corre”. “El Recte confia en
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l’ajuda de tots els estudiants de bona voluntat”.  Redacció i administració, carrer Provença,
núm. 202.  Preu 10 cèntims  Periòdic humorístic escrit pels estudiants de la Facultat de
Medicina, on diuen: “La alegria ha fugit de la Facultat de Medicina... Aixó no’s pot
tolerar; está be que’s perdin els bons propòsits d’estudiar que’s tenen a primeries de
curs; que’s perdi, si voleu, una partida de caramboles...; pero senyors, que’s perdi el bon
humor estudiantil, ja no es soportable, ni es digne, ni fa guerrero. Hem vist desaparèixer
les antigues societats de bon humor escolar que en altres temps s’havien constituit;
hem vist morir institucions tan honorables com les “Trompades literàries”; hem vist
fondres en mitj del gel de la indiferència, les estudiantines de Carnaval, dels estudiants,
en fi, ho hem vist tot”. Firmen amb pseudònim: Dr. Carquinyoli (10).

14. Acció Universitària
Format 280 x 210 mm. El 4 de desembre de 1929 es publicà el primer número d’”Acció
Universitària” (Arxiu Històric de Barcelona). Revista setmanal. Sortia els dimecres, amb
8 pàgines a tres columnes, redactada per estudiants. La redacció estava situada al
carrer Caçadors, 4, pral., i impresa al carrer de la Boqueria, 20. Preu 20 cèntims. Van
aparèixer dos números.  Pel que es desprèn de l’editorial, sembla que era una reaparició;
encara que posa any 1, núm. 1.  Al primer article, signat per Llibert Estartús, es fa al·lusió
a la mort recent del Dr. Jaume Ferran. Van promoure una enquesta amb tres preguntes:

1./ Es encertat el pla d’estudis?
2./ Com poden entrar a la Universitat de Barcelona els obrers?
3./ Cal tenir un interès polític o un interès de classe?

Amb aquest estament estudiantil hi van col·laborar dos metges que hi van impartir
conferències. La primera, de Narcís Serrallach Mauri, sobre la informació que calia do-
nar respecte al tractament de les gonocòcies i la segona de Dídac Moxó Queri, sobre
l’examen coprològic en el diagnòstic de les malalties intestinals (11).

15. Archivos de la Agrupación Escolar Marañon

La revista “Archivos de la Agrupación Escolar Marañon” portaveu d’una associació del
mateix nom, va aparèixer el maig del 1931, amb una periodicitat mensual. Tot i que no hi
consta d’una manera explícita, sembla que el director o redactor principal era Fèlix Martí
Ibáñez.  Al primer número diuen que han escollit el nom de Marañon, per considerar-lo
“la más fulgurante luminaria de la medicina española”. Felix Martí Ibañez pronuncià el
discurs inaugural el 6 de març de 1931. L’Agrupació nasqué amb el propòsit de continuar
la formació mèdica fora de les aules. Afirmà que de bon començament eren quatre
estudiants i poc desprès set (12). Els seus objectius eren estrictament “culturals i
científics”. Foren col·laboradors de la revista Narcís Serrallach Mauri i Carles Pol Aleu.
Tenia les mateixes dimensions que els “Archivos del Instituto de Medicina Práctica” i la
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mateixa adreça de redacció, carrer Astúries núm. 89 de Barcelona (seu de l’Institut de
Medicina Pràctica).

16. Butlletí de l’Agrupament Escolar de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques

de Catalunya

Però el fruit mes esponerós d’aquest període fou “L’Agrupament Escolar de l’Acadèmia
i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya”, que publicà entre 1929-1935 un modèlic
“Butlletí de l’Agrupament Escolar”. Sens dubte, la millor revista feta per estudiants de
medicina i en català. Aquesta publicació tenia una alta qualitat formal i de continguts
variats: editorials, articles científics, culturals, artístics, notícies, reportatges, etc. La
redacció coincidia amb la dels “Annals de Medicina” al carrer de Llúria, 7, pral. i
posteriorment a la Via Laietana, 31. La impressió fou inicialment a la Tipografia Occitània
i posteriorment a la impremta Badia.  Com a redactors hi trobem noms que desprès foren
figures destacades de la medicina catalana com Alfons Trias i Maxenchs, Antoni Tomàs,
Xavier Farrerons Co, Vicenç Artigas Riera, Lluís Moragas Pomar, Joaquim Nubiola Sostres,
Alfons Puig i Pou, Jordi Vallès i Ventura, Lluís Batalla Sabaté, Jaume Elías Cornet, Josep
Paravisini Parra. Amb col·laboracions de professionals com Manuel Corachan Garcia,
Emili Mira Lopez, Miquel Baltà Botta, Jaume Peyrí Rocamora, Josep Puche Àlvarez, Antoni
Trias i Pujol, Jesús M. Bellido Golferichs, Pere Nubiola Espinós, Leandre Cervera Astor i
figures destacades del món cultural com Josep Vicenç Foix i Mas, Salvador Dalí, Sebastià
Gasch Carreras, Lluis Sert i Lopez, Josep Torres Clavé, Ferran Soldevila Zubiburu, etc. Es
caracteritzà pel recolzament a la millora de la docència clínica i a la catalanització de la
universitat (13).

Desprès del 6 d’octubre del 1934, amb les restriccions governatives de la censura, apareix
una segona etapa del “Butlletí” (Biblioteca Fundació Uriach).

17. L’Estudiant

Revista que no hem vist, esmentada al Butlletí de l’Agrupament Escolar, del 1929, núm.
1, pàgina 28.

18. Germà

Revista que no hem vist, esmentada al Butlletí de l’Agrupament Escolar, del febrer de
1930.

SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX

Dins la llarga nit del franquisme i l’autarquia intel·lectual, subjectes a un fort control
ideològic, les publicacions dels estudiants es refugiaren en els aspectes humorístics,
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per compensar la grisor i el silenci imposats pel règim. Sense continuïtat, cada promoció
fa la seva revista, en castellà.

19. El Cobayo

Format 320 x 220 mm. “El Cobayo” (Biblioteca Fundació Uriach) “Boletín de la promo-
ción médica 1951”, sortí el primer número el desembre de 1950, el núm. 2 el gener de
1951, i el núm. 4 el febrer del 1951. Tenia 8 pàgines. Amb entrevistes, humor, caricatures,
anuncis comercials, mots encreuats, etc. Entre els redactors i trobem a J. Esquerdo, E.
González Monclus, Gonçal Lloveras, Victor Marí, J. Agustí, Carles Ballús i alguns
pseudonims: Crónicor, Micro-Tomo.

20. El Gran Galeoto

“El Gran Galeoto” pertany a la promoció del 1952.  Revista estudiantil del “Sindicato
Español Universitario” (conegut amb les sigles: S.E.U.). Hi col·laborà el futur metge
naturista Joan Circuns Espelt.

21. La Ránula

Pertany a la promoció del 1953. No hem pogut consultar aquesta revista.

22. Sinapsis

“Sinapsis” fou publicada entre  1967–1969. No hem pogut consultar-la.

23. Tribuna

Als inicis de la democràcia, el 1976, apareix “Tribuna 4” (Biblioteca del Pavelló de la
República, Universitat de Barcelona), revista bilingüe, promoguda pels estudiants del
quart curs de la Facultat. Sembla que en sortiren quatre números fins a final del curs
1975-1976. El número 2, recull una entrevista realitzada al degà de la Facultat Dr. Obiols,
en castellà i sense autor. La resta son notícies i passatemps. El número 3 és del mes de
maig, amb també 12 pàgines, en què apareix un “Document Informatiu” en què es
reclama la necessitat d’una nova Facultat de Medicina i un nou hospital Clínic.

Al curs següent, continuà com a “Tribuna” de la Facultat de Medicina. El número 1, és
de desembre de 1976 i fa referència a la massificació de la Facultat i a la consulta
sobre la reforma política o “referèndum”, així com a la taula rodona dels estudiants en
el X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana a Perpinyà. L’exemplar de febrer
de 1977, sense núm. 6, presenta com a objectiu “la normalització del català a la
Universitat”. El núm. 7, correspon a març de 1977 i s’afegeix a la demanda “Volem
l’Estatut” i recull dos reportatges, un sobre l’ONG sanitària “Medicus Mundi” i l’altre
sobre l’Asil del Parc.

Revistes publicades pels estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona
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24. Bilis

Format 220 x 160 mm. Aquesta revista aparegué el 1981 (Unitat d’Història de la Medici-
na, Universitat de Barcelona). El 23 d’abril de 1983 surt el núm. 2 d’una nova època, amb
40 pàgines. El consell de redacció era format per: Francesc Oliva, Carles Torner, Ernest
Vinyoles, Francesc Mateu, Maite Angulo i Dolores Navarro. Parlen de la visita a la Facultat
del nou ministre de Sanitat, Ernest Lluch, i de la ponència presentada al Congrés Nacio-
nal d’Educació Mèdica per alumnes d’aquesta Facultat, sobre el “numerus clausus”.

Al gener del 1984 apareix el núm. 3, corresponent al segon any. Format tipus diari, de 390
x 280 mm. de només quatre pàgines i amb un consell de redacció format per Pep Pelfort,
Isa Masiques, Marta Segú, Francesc Mateu, Joan Casals, Albert Alier i Antonio Asensio.

25. El Còlic Anònim

Format 300 x 220 mm. El primer número de “El Còlic Anònim” (Unitat d’Història de la
Medicina, Universitat de Barcelona),  apareix el 23 d’abril de 1990 i passà per diferents
etapes. El núm. 2, del segon any, es de 1991 i parla dels preparatius de guerra entre
Bush pare i  Sadam Husein.  També fa referència al programa Erasmus.

El número 3 de maig de 1994, tercera època, parla del nou Pla d’Estudis per a la Facultat
per Pere Domingo i Salvany.

La IV època de la revista, torna a començar pel número 1, sense data. Equip de redacció:
Mireia Fàbregas, David Miramanda, Tomàs Morales i Francesc Fina.

El núm. 4, és de l’octubre del 1996, parla sobre les assignatures optatives i el cannabis.
El núm. 5, és de l’abril del 1997 i presenta “La historia clínica de un estudiante que un
dia serà médico”.

26. Pandèmia

Format 210 x 145 mm. El 2005 va sortir “Pandèmia” amb el subtítol de “La revista dels
estudiants de medicina UB”, en la mateixa línia humorística. El núm. 1 es de desembre,
el segon de març 2006 i el tercer de maig del mateix any. Disposava d’un equip de
redacció en el que ja predominen les noies: Iñaki Alegría, Irene Bachero, Aaron Jodar,
Elena León, Bea Lorente, Natàlia Mas, Juanma Pericàs, Pau Pericàs, Àlex Pujol, Judith
Solé, Albert Vendrell i Laura Ventura.

En aquesta nota no hi hem inclòs revistes dels estudiants universitaris on no hi van
participar d’una manera directa els estudiants de la Facultat de Medicina de la U.B. Amb
tota probabilitat ens haurem deixat més d’una capçalera. Agrairem la col·laboració dels
lectors per completar aquest treball.

Ferran Sabaté i Casellas - Josep M. Calbet i Camarasa



307Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 297-308, ISSN: 0213-0718

REFERÈNCIES
1. Calbet, J.M.. i Ausín, J.L.: “L’Acadèmia d’estudiants de Medicina (Barcelona, 1845-1850)” (Barcelona, Seminari

Pere Mata, U.B., 2006, pàg. 41).

2. Ausín Hervella, J.L.: “Dr. Giné i Partagàs (1836-1903). En homenatge” (Barcelona, Gràfiques Olsa, 2003, Col·legi

Oficial de Metges de Barcelona).

3. La Independencia Médica, 11 de març de 1880.

4. Calbet J.M.; Ausin JL.:  Idem citat. p 20.

5. Boletín de la Clínica Oftalmológica, 1886, febrer, p.160.

6. Grañena Batista A.: “Notas biográficas y obra del doctor Francisco Gallart Monés” (Barcelona, 1969).

7. Torrent J.; Tasis R.: “Història de la Premsa Catalana” (Barcelona,  Editorial Bruguera, 1966, Volum I, pàg. 440).

8. Torrent J.; Tasis R.  (Ob. cit,  pàg. 447).

9. Gaceta Médica Catalana, 15-XII-1907 i març 1909, p 239.

10. Givanel i Mas, Joan: “Bibliografia catalana. Premsa. Vol. I” (Barcelona, Institució Patxot, Impremta Altés, 1931,

pàg. 337).

11. Torrent J.; Tasis R. (Ob. cit.. pàg. 687).

12. Ausin JL. i Calbet JM.:  “Félix Martí Ibáñez i l’Institut de Medicina Pràctica (1931-1938)”.  (Gimbernat, 2000,

núm. 34, pàg. 181-198).

13. Corbella J. ; Domènech E.: “Notes sobre l’Agrupament Escolar de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i el seu

Butlletí (1929)”. (Gimbernat, 1994, núm. 21, pàg. 109-116).

Revistes publicades pels estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona



308 Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 297-308, ISSN: 0213-0718

Ferran Sabaté i Casellas - Josep M. Calbet i Camarasa



309Gimbernat, 2012 (*), vol. 57, pàg. 309-317, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2012 (*), 57, 309-317

TEXTOS ANTICS

Secció a cura de Josep M. CALBET i CAMARASA

A mitjan segle XIX per a obtener el títol de llicenciat en la nostra Facultat de Medicina era

prescriptiu que l’alumne presentés oralment un tema que se li havia assignat. Servia per

a posar al dia una determinada qüestió combinant l’ensenyament rebut amb la bibliografía

europea, especialmente francesa. En aquest cas es veu clarament la supervivència del

galenisme i la doctrina dels humors, tot i que aliat amb alguns conceptes de Chomel i

Andral.

Josep Dalmau Llaurador és l’autor d’aquest treball. Nascut a Solius –Santa Cristina

d’Aro- (Baix Empordà) el 27 de gener de 1816. Féu estudis al Col·legi Tridentí de Girona

el 1834 i posteriorment a l’Escola de la Junta de Comerç, establerta a Barcelona. Es

llicencià en medicina el 1846.

EXPLÍQUENSE LOS DIFERENTES MODOS COMO PUEDE ENFERMAR LA SANGRE
(1846)

M.Y.S.

La sangre, o sea el sanguis, el crúor de los latinos, es un líquido animal, producto de la

elaboración del quilo, el cual en la función fisiológica ematosis adquiere sus cualidades

vivificantes. Si fuéramos de la opinión de Legallois diríamos empieza esta operación en

el momento que la linfa, el quilo y la sangre venosa se reúnen en las venas subclavias, y

que luego va adelantando, hasta que por último termina en las vesículas bronquiales,

por el contacto del aire. Otros fisiólogos han pretendido que la ematosis empezaba en el

pulmón y terminaba en el curso de la circulación arterial; mas esta opinión presenta tan

poca solidez como la primera, mayormente habiendo probado varios autores que la

sangre arterial es idéntica en toda la estensión del sistema vascular de sangre roja. El

pulmón, es a mi parecer, el único órgano de la hematosis o de la perfecta sanguificación,

debido esta a la absorción del oxígeno del aire en la función que llamamos respiración.

Este líquido que penetra todos los órganos mediante la circulación, distribuye los principios

nutritivos a todos los tejidos orgánicos, conduciendo al propio tiempo el calor animal,
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fuente o manantial de las secreciones, y de las exalaciones. Examinando por medio del

microscopio la sangre de los individuos superiores de la escala animal, vémosla

constantemente compuesta de dos partes distintas, es decir, de un fluido amarillento,

que llamamos suero, y de un sin número de cuerpecitos sólidos regulares, de hermoso

color rojo que nadan en el suero, y que conocemos bajo el nombre de glóbulos de la

sangre.

No me detendré en describir la figura que estos glóbulos presentan en las varias especies

animales, por considerarlo ageno de mi discurso, sólo si diré que la proporción de estos

glóbulos varía según la especie animal y hallarse en cada una en relación con el sexo, la

edad, la fuerza y la nutrición del individuo; así como que en el hombre se encuentran en

mayor número que en la mujer, en los sujetos sanguíneos en mayor que en los linfáticos

de un mismo sexo, y en los adultos mayor que en los viejos.

Sabemos por la química que la sangre lleva las mas de las sustancias que entran en la

composición de los varios órganos del cuerpo al que está confiado nutrir. Sabemos

igualmente que la sangre tiene olor sui-generis, que su peso específico es uno y 49

milésimas, que su temperatura es de 40 grados centígrados, y por último que sometida

al análisis químico da agua, albúmina, fibrina, una sustancia animal coloreada, una

corta cantidad de materia grasa, y de diferentes sales, a saber: hidrocloratos de potasa

y sosa, subfosfatos de cal, carbonatos de sosa, cal y magnesia, óxido de hierro y según

Berzelius de lactato de sosa unido a una materia animal.

Se me dirá acaso que hablo aquí tan sólo de la sangre arterial; no se crea no quiero

apreciar en lo que merece la venosa, pero si observaré que aquella es la sangre por

escelencia, la que mantiene la vida de los órganos y la que suministra cual hemos

indicado los materiales de la nutrición, como dice muy bien el Sr. Montfalcon en el tomo

49 del Diccionario de las ciencias médicas.

Muchos volúmenes pudiera llenar M.Y.S. si intentara considerar la sangre ya en sus

propiedades, ya en su análisis, ya en sus diferencias o variedades, y por decirlo de una

vez, bajo su estenso punto de vista fisiológico; empero habiéndome cabido la suerte de

considerar dicho líquido bajo el punto de vista patológico, según lo demuestra la

preposición que llevo encabezada prescindiré de ello en cuanto pueda y me lo permitan

los reducidos límites de mi discurso.

De todos los fluidos que entran en la composición de los seres organizados dicen los

Señores Andral y Forget, el más importante es sin la menor contradicción la sangre que

como elemento generador de toda organización, es a los animales lo que la savia a los

vegetales.
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No puede negarse es una de las leyes más generales de la economía que los sólidos

encuentran su alimento en los líquidos, y así sucesivamente, y que por lo mismo la

sangre es la espresión de esta ley.

Pero dando todas las funciones fisiológicas, y composición química por esplicadas,

supuesto repito, no nos lo permite los reducidos límites de un discurso, entra el lugar en

que podemos esponer lo que sabemos de la sangre, bajo el punto de vista patológico.

Este líquido puede ser alterado (o si se quiere enfermar) en masa, o sea por lo que hace

a su cantidad.

El curso de esta cantidad constituye lo que los patólogos llaman plétora y el Dr. Andral

desicna con el nombre de Hiperemia (1) que siempre será relativa al estado normal del

individuo, pues sabemos por la fisiología que la masa de la sangre varía en razón de la

edad, sexo, temperamento, constitución, etc.

El citado Dr. Andral divide la hiperemia en local y general, esténica o asténica, mecánica,

etc. Una de las grandes dificultades del diagnóstico es el establecer la línea de

demarcación entre la congestión fisiológica y la patológica, entre esta y la inflamación

propiamente dicha, empero en obsequio a la brevedad debemos también pasar por alto

estas cuestiones. La hiperemia general esténica constituye una de las formas de la

plétora, la cual según el mismo profesor es una verdadera hipertrofia de la sangre. Esta

plétora no puede constituir enfermedad, hasta que determina algunos fenómenos locales,

los cuales pueden a la verdad manifestarse en muchos órganos a la vez, y establecer una

enfermedad general, como una calentura angioténica o inflamatoria, a cuya importa

referir en tanto no exista una localización bien manifiesta, luego las flecmasias (hiperemias

locales) que vienen a completar la hiperemia general de la que dependen las hemorragias

e hidropesías activas, que parecen depender de la trasudación de la sangre, o de uno de

sus elementos, por el hecho de estar sobradamente lleno el sistema vascular, y del

demasiado impulso del corazón.

El modo como puede o suele producir los estados patológicos la plétora, es distendiendo

los vasos, por cuyo motivo no les es posible ejercer su fuerza contractiva, como cuando

no están llenos, y tanto por esta causa, como por el mismo esceso en la masa del citado

líquido, circula con mas lentitud; de ahí viene la suspensión o disminución de las

secreciones, porqué la sangre no penetra en los capilares secretores. La piel se pone

seca y fría, porqué la sangre no puede penetrar en los capilares de la piel. La respiración

es penosa porqué pudiendo pasar la sangre por los capilares se agolpa en el corazón y

pulmón. Siente el enfermo una suma postración, porqué la nutrición se efectúa con

lentitud, y una agitación interior, todo efecto de la falta de círculo capilar, ocasionando

congestiones, inflamaciones, hemorragias, etc.

Textos antics
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A más de la causa mecánica que acabamos de referir, también ocasiona la plétora otras

enfermedades resultantes del esceso de algunas propiedades de vida, que se aumentan

en proporción a la masa de la sangre como hemos dicho, son las calenturas angioténicas

o inflamatorias, hidropesías activas, etc.

La hiperemia asténica la constituye la superabundancia de una sangre desprovista de

plasticidad, de cualidades estimulantes o que se estanque en puntos sumamente difíciles

de hacerse activar en el torrente de la circulación.

 La hiperemia asténica general caracteriza ciertas caquexias de naturaleza sumamente

variable. A las hiperemias asténicas locales se refieren un sin número de afecciones

dichas atónicas, congestiones pasivas, inflamaciones crónicas, gangrenas, hemorragias,

hidropesías, flujos pasivos, etc.

Por los obstáculos que la sangre puede encontrar en el círculo puede dar margen a la

hiperemia mecánica, la cual no deja, a pesar de ser siempre local, de determinar síntomas

generales, tales como la cianosis, hemorragias, hidropesías esencialmente pasivas,

empero distintas de las precedentes por la especialidad de su causa. De la hiperemia

mecánica proceden las afecciones serosas, consecuencia de la obliteración de las venas,

el angostamiento de los orificios del corazón y de los vasos mayores, pues que la sangre

encontrándose detenida en las venas, deja de absorver o permite trasude la serosidad.

La disminución en la cantidad de la sangre constituye la anemia. Las causas de esta

enfermedad primitiva o esencial son muy poco conocidas, su síntoma principal consiste

en la descoloración de los tejidos y la desaparición de los vasos sanguíneos subcutáneos.

La palidez de la piel es notable lo mismo que de las conjuntivas y de la membrana

mucosa de la boca, y la cara adquiere un color amarillento análoga al de la cera

envegesida. A veces esta enfermedad va acompañada de una devilidad suma, no siendo

estraño sobrevenga la muerte de un síncope. A la autopsia se encuentra que las venas

en vez de sangre colorada sólo contiene un líquido seroso, no dejándose de presentar

descoloridos el corazón y demás órganos musculares. La plétora directa son las lesiones

de la sangre que combatimos con mayor ventaja, supuesto son las que conocemos

mejor y contra las cuales poseemos remedios específicos, esto es, la sangría y los

alimentos o la dietética. Sobre este punto dice Andral, la certeza de la medicina es ygual

a la de la cirugía, y tiene su completa aplicación el aforismo sublata causa tollitur efectis.

El esceso de cocción o de consistencia en la sangre constituye la impesitud la cual

puede reconocerse por la lentitud con que sale de la vena o por la magnitud del coágulo

que forma en el vaso donde se recoge, y en tal caso se dice que la sangre es rica porqué

en igualdad de circunstancias, la sangre de sujetos robustos, de temperamento sanguíneo

y que disfrutan de salud, suele ser algo espesa; pero cuando la impesitud es mucha y

depende de la acción de causas morbíficas, como de una alimentación demasiado

Textos antics
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nutritiva, de la actividad de la hematosis, de una elaboración particular desconocida que

esperimentan ciertas flecmasias y otras enfermedades asténicas, de la sustracción de

los elementos líquidos como sucede en el cólera morbo oriental, de las exalaciones

serosas, v.g. en las hidropesías, diabetes, etc., entonces ocasiona otras nuebas

afecciones de diferente naturaleza, pero que reconocen por origen la coagulación de la

sangre, su falta de circulación y la ineptitud para efectuar debidamente los fenómenos

de nutrición de cada una de las partes del organismo.

El estado opuesto o de fluidez escesiva toma el nombre de disolución, indica las más de

las veces devilidad y en algunos descomposición de principios: en ciertos casos reconoce

una nutrición viciosa, o una nutrición insuficiente, en otras una perturbación en la crasitud

de los líquidos, como suele notarse en el curso de las enfermedades conocidas bajo el

nombre de pútridas, en ciertas caquexias como las escrófulas, escorbuto, etc., y otras

por la pérdida de los elementos sólidos, tal por ejemplo como la fibrina que si disminuye

notablemente por las hemorragias, y deja una sangre abundante en suero sumamente

fluida y pálida.

La sangre por último sufre alteraciones en su esencia y naturaleza propia y estas se

efectúan o por desproporción en sus principios constitutivos o por contener otros que no

le corresponden o le son eterogéneos.

El otro modo por el cual la sangre se altera en su naturaleza consiste en tener principios

que le son del todo heterogéneos o por lo menos que deben ser estraidos de ella y

espelidos fuera del cuerpo por las secreciones.

Pudiendo varias sustancias pasar de los órganos digestivos a las vías circulatorias como

lo demuestran los experimentos de Gemelin, Magendie, Doutrechet y otros es claro que

por esta vía, y por consiguiente por estas cualidades adquiridas por la sangre pueden

obrar varios venenos sépticos y otros así como una mala alimentación modifican su

crasitud y determinan por ejemplo la caquexia escorbútica. Lo mismo debe entenderse

por lo que hace a la respiración inyección en las venas como ha demostrado con mucho

ingenio el Dr. Roche en su teoría de las fiebres intermitentes por intoxicación de la

sangre, así como los Sres Magendie, Bouillant, Gendesen y otros que han completamente

probado que los miasmas introducidos por una vía cualquiera son la causa formal de las

infecciones pútridas.

A más de los elementos estraños que venimos de indicar pueden también encontrarse

otros en la sangre que correspondan a los diferentes humores de la economía los cuales

convirtiéndose en cuerpo estraño dan margen a varias enfermedades: tal es por ejemplo
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la bilis, la cual se encuentra en la sangre de los hictéricos y se reconoce por la materia

colorante amarilla y azul que imprime dicho color a todas las partes.

Desde la más remota antigüedad creyeron los médicos que muchas enfermedades

dependían de contener la sangre preparados impropios a su naturaleza. Nadie ignora

cuan en boga estriba esta creencia cuando dominaba en el arte médico la doctrina

humorista; cuando Claudio Galeno adoptó enteramente las ideas de Hipócrates relativa

a la predominancia, y a la alteración de los humores asoció además a estas ideas, las

explicaciones sacadas de los cuatro elementos, de calor, frío, sequedad y humedad, los

cuatro humores y las cualidades elementales que les corresponden, han servido de

base a toda la doctrina fisiológica, patológica y terapéutica del médico de Pérgamo.

El humorismo recibió nuevos elementos y adquirió una influencia suma por los trabajos

de los químicos de aquellos tiempos, y en particular del célebre Paracelso. La teoría de

los fermentos y de las efervescencias creó nuevas alteraciones en los humores y explicó

con mucha exactitud la naturaleza de los vicios de los fluidos por medio de la acidez o

alcalidez.

Los humoristas modernos han admitido con Hipócrates y Galeno la superabundancia y la

degeneración de los cuatro humores principales, la sangre, la pituita, la bilis y la atrabilis

como causa de todas las enfermedades; y además han añadido con Baillou la

degeneración serosa o una serosidad acre, serum acre.

Bordeu es de todos los modernos el que ha más multiplicado el número de las afecciones

de los fluidos, los cuales ha conocido bajo el nombre de caquexias humorales. Este

autor establece tantas caquexias como órganos notables existen en el cuerpo humano

igualmente que mesclas o mixtiones principales de humores. El tejido mucoso es por

dicho Autor el asiento de todas esas revoluciones caquéticas. Reconoce por consiguiente

una caquexia sanguínea, mucosa, serosa, biliosa, esplénica, pancreática, seminal,

atrabiliaria, láctea, urinaria, purulenta, gangrenosa, etc.

Nadie ignora el papel importante y casi exclusivo que Stholl hace desempeñar a su

humor biliforme. La teoría que Grant ha establecido de las fiebres es enteramente

humoral. Es la bilis muy líquida y en la condensada, y más o menos degenerada durante

el otoño, es en lo que fija este autor el origen de todas las fiebres y demás enfermedades.

Penetrados los humores, así como las demás partes del cuerpo viviente de una fuerza

difusa en todas las sustancias, las fija esta y detiene en su esfera, en el conjunto de

cualidades que les es propia. Esta fuerza, conocida bajo los diferentes nombres de

facultad digestiva, fuerza plástica, blas alteratiorum, nisus formativus, etc, hállase bajo

el influjo de las lesiones; y estas lesiones, o más bien dicho, sus resultados sensibles
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son las  que constituyen las causas materiales de todas las enfermedades según el

parecer de los humoristas. Los vicios de los humores se refieren a su cantidad o a sus

cualidades. La superabundancia de la sangre constituye la afección denominada plétora

sanguínea, como hemos indicado más adelante, igualmente que la disminución en su

cantidad da origen a la anemia.

La plétora sanguínea es el resultado de una disposición en las fuerzas vitales que tiende

a formar una cantidad excesiva de sangre y a convertir en este humor los productos de la

digestión, de la absorción, etc. La anemia supone por el contrario un estado de languidez

de las fuerzas vitales, y más particularmente una disminución a las que presiden a los

actos de la hematosis.

La sangre han dicho también los humoristas, contiene los principios constitutivos de

todos los humores. Los materiales que deben entrar en su composición mesclados con

los de la sangre, bienen a reunirse y a combinarse bajo la acción especial de los órganos

secretorios; y de esas combinaciones toman origen los nuebos productos fluidos,

conocidos bajo los nombres de bilis, mucosidad, serocidad, leche, etc.

Entre los humoristas hay unos que no admiten la influencia de las lesiones de los órganos

secretorios como causa primaria del predominio de los humores, suponiendo que esta

puede tener lugar por la alteración espontánea que anima a los fluidos, y que tiende a

crear una mayor cantidad de los materiales que le son propios. Tal es como ciertos

partidarios del humorismo admiten las diátesis biliosa, serosa, mucosa, etc. Que se

establecen independientemente de toda lesión sobrebenida en los órganos secretorios

según nos dice Grimaud. Pero no faltan otros que acercándose bastante a la opinión de

los solidistas creen que el vicio de los órganos puede concurrir a la formación de las

diátesis, reconociendo al propio tiempo una producción espontánea de los diversos

humores, en cantidad tal que la acción de los órganos secretorios no es bastante a

repararlos según el lenguaje de Bordeu.

Pero sea de ello lo (que) quiera todos admiten tantas causas de enfermedades como

degeneraciones de humores pueden efectuarse. La afecciones sanguínea, biliosa,

pituitosa o mucosa, serosa, etc., valiéndonos de sus espresiones, son el resultado del

predominio de cada uno de los humores del cuerpo.

Los fluidos son además susceptibles de alteraciones procedentes de la lesión de la

fuerza de cocción que une sus moléculas. La sangre y los demás humores, tienen por los

partidarios de esta doctrina, una propiedad particular por lo cual sus moléculas tienden

a apartarse o acercarse, y cuando esta propiedad se encuentra viciosamente aumentada
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o disminuida sobrevienen dos alteraciones notables en su consistencia, esto es el

condensamiento o tendencia a coagularse y la (?) o tendencia a la disolución.

Todos los humores pueden pecar en sus cualidades y en la mezcla química de las partes

que los componen; y es entonces cuando se depravan de diversas maneras. Han

singularmente multiplicado los humoristas el número de estas depravaciones admitiendo

una bilis cruginosa, una bilis porácea, una bilis negra, una pituita mordicante, una

serosidad acre y las acrimonias salinas, ácidas, etc.

Por último los humores hállanse atacados de una alteración especial en los vicios

específicos de la constitución tales como en el sifilítico, herpético, sarnoso, canceroso,

escrofuloso, varioloso, etc.

No puede ponerse la menor duda que los fluidos favorecen ya por su superabundancia,

y por su pobreza, y por su alteración a la producción de las enfermedades. Pero querer

hacer deducir todas ellas de una sola fuente o manantial para crear una patología

enteramente humoral, nos dice el Sr. Caizerges en su tratado de los sistemas en

medicina, y de su influencia en el tratamiento de las enfermedades, es esponerse a

desechar un sin número de otras causas de no menor importancia, y por lo mismo dignas

de llamar la atención del Médico en su tratamiento. La terapéutica de los humoristas, no

atendiendo sino a una indicación fundamental, esto es, la que procede del vicio de los

humores (o vicio humorum) es por consiguiente incompleta.

Tal es lo que ofrece el sistema humorista, por lo que hace a la alteración de los líquidos,

y por lo mismo de la sangre. Si me he detenido un tanto en esponerlo ha sido únicamente

por estar convencido de lo que dice Bichat en sus Indagaciones fisiológicas sobre la vida

y la muerte, de que las alteraciones de los fluidos del cuerpo humano, pueden muy bien

explicarse por la anatomía de los sistemas.

Además de lo dicho en este pequeño discurso, me parece puede deducirse que muchos

desórdenes orgánicos reconocen por causa primaria los diferentes estados o cualidades

de la sangre. En la hiperemia de Andral hemos dicho atribuida este autor a una hipertrofia

de dicho fluido. En la anemia hemos visto una pérdida en los glóbulos o partes colorantes;

en las hidropesías, notamos un aumento de serosidad; en el escorbuto una mayor

cantidad de ácido carbónico; en la ictericia, encontramos los principios colorantes azul

y amarillo en la bilis, así como ha disminuido la globulina, etc., más ¿podemos en estos

casos decir se halla enferma la sangre? Podemos decir mucho menos, que por estos

aumentos, disminuciones, cambios de propiedades físicas y químicas es como enferma

este líquido?
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Por lo que a mi hace no me atrevería a responder categóricamente, o sino veamos lo que

entienden los autores por enfermedad. Chomel la ha definido en estos últimos tiempos,

enfermedad es un desorden notable ya en la disposición material de las partes que

constituyen el cuerpo vivo, ya en el ejercicio de las funciones. Según ella, Chomel admite,

pero en cierto modo como enfermedad en la sangre las alteraciones que venimos de

indicar; y lo declara, si bien con mucha reserva, sino en duda, en otro lugar diciendo: las

lesiones de los fluidos que entran en la composición del cuerpo humano, merecen

colocarse al lado de las lesiones de las partes sólidas. Y faltando estas últimas, deben

aquellas comprenderse a lo menos implícitamente, en la definición de la enfermedad.

Se ve pues que Chomel ha dicho merecen colocarse al lado de las lesiones, y no deben

colocarse entre las lesiones. Otros autores también modernos la han definido:

Enfermedad es una alteración notable y permanente de una o muchas funciones; por lo

tanto, tampoco puede comprenderse en ella la sangre.

Hemos visto igualmente que la misma doctrina humorista admitía la alteración de los

humores como causa de todas las enfermedades, mas no como enfermedades en ellos.

Si en esta incertitud se hallan uno y tantos Chomeles, antiguos y modernos ¿Qué haré yo

M.Y.S. joven que soy y recién salido de las aulas? Por cierto que no me hubiera atrevido

a presentar una cuestión tan difícil ante la sublime penetración de V. S. por mi propia

voluntad. Pero habiéndome cabido por suerte para el acto que me ocupa, me prometo

se dignará disimularme los herrores que en esta dilucidación haya incurrido. He dicho.

Barcelona 13 octubre 1846

*

(1) Bajo el nombre de hiperemia indica Andral una superabundancia de sangre en una

parte cualquiera. Este autor descomponiendo en sus elementos el fenómeno complexo

llamado inflamación la considera como el resultado de tres alteraciones diferentes; es

a saber: aflujo insólito de la sangre, lesión de la acción secretora y modificación en el

acto nutritivo. A este aflujo de la sangre, a la presencia de una cantidad insólita de este

líquido, y se halle en circulación, y estancado o derramado en el interior del tejido orgánico

inflamado, es a lo que da Andral el nombre de hiperemia.

(2) Aquest treball està dipositat a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona amb la signatura

CAT-UB 01 EA. S’ha respectat la grafia original.
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