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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fixat ja el relleu definitiu en la direcció de la revista Gimbernat en l’any 2019, i en 
el número setanta, incloent per tant les actes del Congrés de Vic, el XXè Congrés 
d’Història de la Medicina Catalana, queda encara material suficient de treballs 
per a confegir un nou volum de la revista. I queda a més un volum inacabat, 
perquè tenia la intenció de ser monogràfic, i encara no està resolt del tot. 

** És el volum 62, que havia de ser un complement de la Nomina Academicorum, 
dedicat als Acadèmics Corresponents. Al llarg dels dos segles i mig de l’Acadèmia 
han tingut diverses varietats, (en conjunt poques), que calia investigar amb detall. 
És una tasca no solament de recollida sinó també de recerca. A més bastants 
d’ells han deixat petjada a l’Acadèmia perquè han sigut després Acadèmics 
Numeraris. Però molts altres són “il·lustres” desconeguts. Fins i tot alguns dels 
que a primera lectura no en sabem res, han estat figures importants en altres 
Acadèmies de Medicina de l’estat. Es manifesta per tant un cert desconeixement 
mutu. 

I encara, més d’una vegada, i no sabem en quants reglaments, d’una o altra 
Acadèmia, inclosa la nostra, hi ha algun article on es reconeixen mútuament 
com a acadèmics corresponents, els acadèmics numeraris de les corporacions 
homòlogues, és a dir de les altres acadèmies. Sembla evident que es tracta de 
nomenaments estrictament honorífics, que persisteixen com a residu històric. 

En tot cas es manté el compromís de completar aquest número, és a dir tenir 
una llista “presentable” dels acadèmics corresponents nacionals, perquè els 
estrangers ja es van publicar en la segona edició de la Nòmina (v. Gimbernat, 
2013 (*), núm. 59.

** L’aparició d’una revista, de durada llarga, amb vocació de continuïtat, amb 
suport de dues institucions, la Universitat de Barcelona i la Reial Acadèmia de 
Medicina, ha permès l’obertura de diverses línies de recerca, de les que moltes 
segueixen actives. La primera va ser que els Congressos d’Història de la Medicina 
Catalana tinguessin un òrgan, un suport, que el assegurés la continuïtat en la 
publicació de les actes. De fet el primer Gimbernat, de 1984, va ser el segon 
volum de les actes del Congrés de Lleida de l’any 1981. Va ser el compromís: 
no es convoca el quart sense tenir les actes del tercer. Les baules de la cadena 
han de quedar ben fermades i assegurades. Fins i tot en alguns congressos es va 
lliurar amb la documentació inicial el primer volum d’actes. Això va actuar com 
esquer, però a costa d’anar de pressa, massa de pressa, i la correcció ortogràfica, 
i la sintàctica, en l’època en que la “Norma”, aquella nena que ensenyava les 
beceroles, era molt popular, en va patir les conseqüències. Amb el temps el nivell 
de la llengua escrita ha millorat molt, o si més no, bastant. La tolerància ha fet 
que l’exigència fos més laxa, però ens n’anem sortint. El pes de les generacions 
joves és important, perquè les grans moltes vegades ja hi renuncien. 

Una segona decisió pel que fa als Congressos i que ha tingut una repercussió forta 
en la revista, ha estat la de “descentralitzar” el lloc de reunió. No calia fer-ho tot 
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a Barcelona. Calia estimular també els estudis fets des de les comarques. Una 
mica seguint la petjada de les reunions o Assemblees d’Estudiosos Comarcals, 
portades pels recursos de la Fundació Salvador Vives Casajuana, i l’empenta de 
Josep Iglésies, Antoni Bergós i Rafael Tasis. Amb aquest passat, amb “tot això”, i 
les ganes s’ha aconseguit la continuïtat, si més no per una altra generació. 

Els punts concrets que han estat més fèrtils han estat l’anàlisi de diverses 
fonts que, si bé eren assequibles, estaven prou resguardades perquè no fos 
fàcil la consulta continuada. Les que fins ara han donat més resultat des del 
punt de vista de la història de la medicina i la sanitat, han estat els arxius 
d’algunes institucions, principalment la universitat de Barcelona pel que fa als 
estudiants i graus. L’estudi sistemàtic dels arxius parroquials, també ha donat 
bons resultats en molts aspectes, des del personal sanitari (metges, cirurgians), 
causes de mortalitat violenta o mèdico legal, microepidèmies, o episodis de 
mortalitat més alta, però breus o repetits estacionalment, i altres. L’arxiu històric 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya té una quantitat notable de 
documentació, En relació a l’activitat més concretament de la professió, per medi 
de les subdelegacions, més actives en els dos primers terços del segle XIX, amb 
aportació de molt pel que fa a les signatures de metges i cirurgians. 

Aquests documents són els que han estat els més importants per a la recerca, 
fins ara. Són potser els que tenen més interès en la relació entre nombre de 
documents i nombre de referències sanitàries. Són, diríem, les fonts més 
productives. Però n’hi ha altres també importants i encara poc explorats. Són 
els arxius municipals, sovint amb mal estat de conservació pel que fa etapes 
fins i tot no massa antigues, i altres amb molt bona conservació, que són els 
arxius notarials. Metges i cirurgians, sobretot pel que fa a compres i vendes, i 
testaments, han estat sovint clients dels notaris. Però també a l’inrevés: en altres 
fonts es pot trobar la frase. “no va fer testament perquè no tenia què testar”. 

Una línia més actual és la cerca d’imatges, no ja en forma de fotografies, sinó 
de caricatures. Moltes són en fons esparses i difícils de trobar. En aquest mateix 
número s’hi publiquen les reunides en ocasió d’un aniversari de promoció, la 
de 1927. Cal trobar-ne més. Igualment el recull, l’exhumació de textos antics, 
inèdits, o publicats amb poca repercussió, i que val la pena revalorar. Avui 
s’aporten dos documents sobre la Casa de Maternitat i sobre la psiquiatria de 
guerra. 

Un últim comentari sobre les nissagues. Cada vegada està més present la 
presència intergeneracional de diverses famílies amb metges, cirurgians i altres 
sanitaris, és a dir l’existència d’una xarxa professional complexa i molt trabada. 
La possibilitat d’incorporació d’apotecaris i farmacèutics, enforteix la solidesa 
de la xarxa. Recordem com la tasca durant molts anys de Ramon Jordi, que va 
cristal·litzar en la “Colectanea”, des dels “speciers” fins als farmacèutics, ha estat 
fonamental. Amb freqüència les aportacions des del camp de la farmàcia, del 
medicament, han estat importants en els índex i continguts de la revista i amb 
una tirada també cap el coneixement de la terapèutica antiga en el medi rural, en 
la diversitat de comarques.    

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 7-8, ISSN: 0213-0718
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EL DR. BARRIGA. UN METGE RURAL DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX

MIRET i CUADRES, Pere

Era l’any 1802 quan el Dr. Joseph Barriga s’establí a Sant Llorenç Savall i des 
d’aquell dia, dedicà tota la seva vida, el seu treball i la seva ciència a cuidar i 
a conservar la salut dels veïns d’aquest poble, fins a la seva mort, l’any 1834.

Una família de la vila guarda uns llibrets manuscrits on el Dr. Barriga anota 
notícies i fets de la vida diària, que són els que comentarem. A la coberta del 
primer, sota d’un escut probablement dibuixat a mà, que representa, sembla, un 
pagès sota una corona real, diu:

LLIBRE DE LOS QUE TINC ACONDUCTATS QUE VAS COMENSAR LA CONDUCTA 
EN 24 JUNY 1802.  Joseph Barriga Metge

Exceptuant uns escassos informes en castellà i algunes receptes en llatí, tot el 
text està escrit en català.

Com es fa evident, en examinar-lo, és un quadern personal, que no està escrit 
per deixar unes memòries als seus descendents, ni perquè quedi memòria de la 
seva existència, ni del seu treball. El contingut de l’obra té per objectiu principal 
guardar una relació de les famílies aconductades,i recordar els pagaments i els 
deutes, que tenien la majoria dels associats. Encara que aquesta sigui la intenció 
principal de les anotacions, la seva inquietud i l’interès pel que passa al seu 
voltant, fa que intercalades entre les notícies relacionades amb els comptes dels 
abonats, apareguin breus notes interessants, que ens han permès conèixer les 
activitats professionals del Dr. Barriga i els tractaments que usava, al mateix 
temps que anota els treballs, en les seves  propietats, que li feien en “desquiti” 
diu ell, del que li devien. També registra unes notícies personals i familiars prou 
importants, però que ell deixa incompletes  i no en fa cap comentari, i també en 
una ocasió, sense cap explicació, anota un fet criminal sociopolític demostratiu 
del temps que vivien. 

Com és lògic el dietari, tenint en compte la intenció en la que fou escrit, no 
conté dades ni dels costums, ni de les il·lusions, ni dels passatemps, ni  de les 
aficions, ni de l’economia, ni de les festes, i no hi ha ni un sol comentari de les 
invasions angleses i franceses, ni de les guerres, ni de la situació política i social 
molt confusa i complicada en aquell primer terç del segle XIX, causant de molts 
greuges, desavinences i injustícies als estadants de qualsevol població de l’Estat i 
del Principat. L’estudi del total de l’escrit però, ens  permet deduir i entendre una 
bona part de la manera de pensar, i de la manera de viure, i de conviure d’aquella 
societat, i això a més de satisfer-nos una curiositat, ens ensenya a conèixer-nos 
millor a nosaltres mateixos, que portem en els nostres gens heretats una part del 
comportament i dels coneixements que ells ens transmeteren.

Gimbernat, 2017 (**) 68,  23-48
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En un rampell aïllat, descriu el temps atmosfèric, de dotze dies consecutius del 
mes de gener, i en un altre explica la manera de fer tinta per escriure. 

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras
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BREU NOTA BIOGRÀFICA

El Dr. Joseph Barriga Sala neix a Badalona l’any 1768 i mor l’any 1834 a Sant 
Llorenç Savall.

Després d’abandonar la carrera eclesiàstica cursà la de Medicina segurament a la 
Universitat de Cervera encara que no s’ha pogut demostrar documentalment en 
no haver-se conservat el seu expedient acadèmic. 

L’any 1793, abans de començar els estudis de medicina, va escriure la primera 
Història de Badalona, la qual cosa ens mostra la inquietud intel·lectual i l’interès 
per la societat, del Dr. Barriga, almenys abans d’exercir la medicina en un poble 
rural, aïllat en aquells anys.

A la primera pàgina del manuscrit escriu en castellà: “Este libro es para uso  
del Dr. Joseph Barriga Sala. Hijo de Badalona. Se graduó de grado mayor de 
Medicina el dia 30 de Septiembre de 1801”.

En aquesta data ell tenia trenta-tres anys d’edat. Es maridà a Sant Llorenç, amb 
una noia de la localitat, la Paula Daví, un any després de la seva arribada al 
poble, i pocs anys més tard menciona ocasionalment la seva família, la seva dona 
Paula, el seu fill Vicenç, les seves dues filles, la Margarida i la petita, i també la 
seva mula i el seu ase. Amb el temps adquirí terrenys que dedicà al conreu de 
vinya i cereals, especialment blat, i una parcel·la de regadiu.

ELS ACONDUCTATS 

En un Diccionari Geogràfic editat l’any 1845 hi figura Sant Llorenç amb set-cents 
habitants, i aquests devien ser més o menys en el temps del Dr. Barriga. Bastants 
dels noms del dietari estan repetits. Si els eliminem i acceptem una mitjana de 
tres a quatre persones per família, resulta que la quasi totalitat dels veïns de Sant 
Llorenç, estaven abonats al Dr. Barriga. Tenia alguns aconductats residents a 
Gallifa, on no hi havia metge, i un o dos a Granera.

La quantitat que es pagava per anyades, variava segons el nombre de persones 
de la família, de la seva situació econòmica i categoria social. 

Vegem algunes inscripcions de nous aconductats, amb la grafia i la construcció 
de les frases originals i les quantitats que havia de pagar cada família anualment: 

Lo dia 6 de maig se aconduí lo Joseph Valls dit Joanet y comensá lo dia de San 
Isidro: 5 pts.

Joseph Rovira, lo Sylvestre 13 de maig i comensa a 15: 4 pesetas y mitja

Pau Casanovas el Viscahi, de creu de pedra (el carrer dit encara així avui dia)
dia de la Ascensio que era lo dia 27 de maig: 3 pts. 

I així continua amb Jaume Girabent el Rey, 3 pts. El frare de Gallifa 5 pts.Franc. 
Rius el Sacay, 6 pts. Anton Vilatersana el Bagarro, Llorens Valls el Mariarosa,...
La quasi totalitat de les iguales estan entre tres, i sis pessetes anuals, poques 

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718
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vegades dues, uns pocs dels d’aconductats paguen 8 pessetes, a una vídua li 
cobra mitja pesseta cada any.

La quantitat que paga cada família és moderada, però n’hi ha moltes, com els 
pagesos que són majoria en el poble, que disposen tan sols dels diners que 
recullen amb la venda dels productes que cultiven, vi principalment i d’animals 
que crien amb aquesta finalitat, però aquests cabals són irregulars, escassos, poc 
segurs,i els únics ingressos monetaris possibles en aquestes llars. Alguns anys 
que la sequedat, la pedra o el míldiu malmetien la collita, o se’ls moria la truja, 
no tenien quasi cap guany. En totes les botigues hi havia una llibreta on anotaven 
els deutes dels que pagarien amb la collita de l’any següent.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras
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En aquest temps la circulació monetària era molt complexa. Les unitats monetà-
ries eren les lliures catalanes, els sous, els diners, els rals, quarts, els vintidosos 
o maravedisos, amb valors variables i difícils d’equiparar, encara més quan les 
pessetes començaren a circular en 1808 encunyades per José Bonaparte a Bar-
celona, i el duro amonedat per primera vegada a Girona durant el setge de l’any 
1809. Les unces d’or les més valuoses i les seves fraccions,qui les posseïa les 
conservava; circulaven en ocasions excepcionals com per exemple la compra 
d’un matxo o una mula uns animals molt cars i imprescindibles pel pagès. El Dr. 
Barriga fa servir els sous, els quarts, els rals i les lliures de més valor, però cada 
vegada més el duro i en especialles pessetes, encara que aquestes no es varen 
implantar com a moneda oficial espanyola fins a l’any 1868, a iniciativa del 
ministre Laureà Figuerola

ESTAT DE COMPTES DELS ASSEGURATS

Vegem ara l’estat de comptes d’alguns assegurats: 

De Gabriel el Rifen dia 6, he rebut sinch pesetas y hem passat comptes y me ha 
quedat a deure vint y dos pesetas y quatre quartos y la añada corrent.

Ab lo hereu Cua de asa dia 24 hem pasat comptes y ha quedat a deure 5 
vintidosos.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718
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Ab lo Joseph Rovira de cal Esparber, hem pasat comptes y me ha quedat a 
deure trenta pessetes y mitja, dich trenta pesetas y mitja.

Ab lo hereu Padrinet dit Francisco Agell dia 6 hem pasat comtes y queda a 
deure onze añades y una peseta y la conducta corrent y he rebut una cuartera 
de trunfos que val una peseta y mitja  y me queda a deure onze añadas menos 
mitja peseta.

Ab la Ginescana hem pasat comptes y me ha quedat a deure 32 pesetas y mitja 
y li he condonat la mitja y despres men ha pagat 10 pesetas y ara men queda 
a deure 22 pesetas.

Ab el Gaspar Sala dit lo Paró dia 14 hem pasat comptes y ha quedat a deure 
onze añadas y la corrent. 

Ab la Toya del Padrinet dia 26 hem pasat comptes y  hem quedat que em 
pagarà 8 pesetas de tots los comptes vells y de aquiendaban me pagarà mitja 
peseta cada any que ab la conducta del seu gendre cada any serà tres pessetes.

El abaix firmant certifico que he rebut de Joan Torell gendre de Miquel Farell 
la cuantitat de sis lliures que me estaba devent dit Miquel Farell de conductes 
atrasadas y son en paga de les caigudes fins a 24 Juny 1821: y queden a 
deure los anys 1822 y següents fins vuy  dia 26 Juny 1827. Y per ser així fas lo 
present en esta vila de San Llorens en dit dia 26 Juny 1827. Dr. Joseph Barriga 

Del hereu de Esteve Valls he rebut sis pesetas; y per lo dupte en que ell estava 
li he condonat 3 pesetas  y me queda a deure vint pesetas y la conducta que 
caurà a 24 de Juny 1826 que ab tot serà 23 pesetas. Li he fet recibo. 

Del hereu Jaumira dia 29 Juny 1830 he rebut 6 pesetas. Fins aqui ha pagat 9 
pesetes y los 12 cuartos de la cals. Devia endarrerit 23 pesetas han corregut los 
anys 1827. Devia 1828. 1829. 1830. que pujan 12 pesetas: y les 23 pesetas 
ab tot fan 35 pesetas; quin treu les 9 que ha pagat y los 12 cuartos ara queda 
a deure 26 pesetas menos 12 cuartos. St Llorens a 20 Agost 1830

A los de cal Germa del Rector dia 26 hem pasat comptes y queden a deure 25 
pesetas y 5 quartos y me han demanat que condones los 5 quartos y los he dit 
que no miraria tan prim.

El Paró en la pagina 27 me queda a deura 5 añadas menos 1 peseta. Despues 
han corregut los anys 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 que juns fan 
onze añadas y duas que sencarrega del seu Germa fan 13 añadas menos una 
peseta

Aquests exemples són una petita part dels que deuen moltes anyades al Dr. 
Barriga. L’escassetat de moneda en aquella societat rural com s’explica en el 
l’apartat anterior,ens ajuda a entendre la gran quantitat de famílies que no poden 
pagar la quota, i deguin en algun cas, onze anyades

No deixa de ser sorprenent amb la mentalitat d’avui dia la paciència i la generositat 
del Dr. Barriga quan passa comptes amb aconductats que li deuen onze anyades, 
i li paguen amb una quartera de trumfos que valen una pesseta i mitja. Tot i els 
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endarreriments en les quotes el Dr. Barriga era un home ric en aquella societat, 
va poder adquirir una casa i terrenys productius, i va passar tota la seva vida 
professional al mateix poble.

ELS QUE PAGAVEN AMB ESPÈCIES.

Alguns dels que no podien o no els era avinent pagar en moneda, li pagaven amb  
el que tenien a l’abast.
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Del Sala de la Font dia 23 del mes pasat he rebut un porch de preu tres duros. 
Dia 13 de Abril 1812 he fet una sangria a un fill seu.  

Ab lo Gabriel Rife dia 1 hem pasat comptes y he rebut 18 pesetas ab paño y me 
ha quedat a deure 7 pesetas y la conducta corrent.

Ab lo hereu Vertader dia 8 setembre 1818 hem mudat la conducta a tres 
quartans de bon mastall, mesurats ab un  mitg quarta un ras y un curull y com 
un any ha que ja estan al Rusiñol, quant ells sen tornaran a la Vila, també 
correra ab blat fins a completar lo any. 

De cal Prince dia 21 he rebut he rebut tres cortans de segó que val 3 
vintidososysis diners.

Ab lo Fran Brosa Masover de Comavella dia 29  hem pasat comptes y me queda 
a deure cuatra cuartans de blat. Y havíem contat que men devia 7 y los tres los 
contarem per lo jornal que vingué a llaurar.

De la dona del xich del Rey dia 19 he rebut tres quartans de trumfos xichs, a 
raho de pesseta y mitja.

Ab lo Pau del Andreu em pasat comptes y hem contat lo mig quartá de fabons 
a mitja peseta y quatre quartos: y 13 que me ha entregat ha fet una peseta y 
despues me ha entregat 3 pesetas que ab tot fan 4 pesetas y me ha quedat a 
deure 2 pesetas.

Joan Sans Masover de Castellet 28 Juliol de bon mastay 4 quartans.

March Torras Masover de A...... 15 Maig del millor blat que cullirá 6 quartans.

Del Carnestoltes he rebut un barraló de vi a onze pessetes la carga.

De cal Comadran dia 20 1814 he cobrat mitja carnissera de cansalada que 
valia una pesseta y mitja.

La Sabia. Dia 30 Mars 1829 va portar canem filat y li vas fer creu per lo any 
1825. Ara falten a pagar los anys 1826. 1827. 1828. Se li ha entregat 6 
manolls d’estopa. Dia 1 de Juny 1829 ha tornat lo canem que ha valgut una 
pesseta y 12 cuartos y los dos cuartos de dalt son 14 cuartos. Dia 3 de Janer 
1830  he rebut una pesseta y mitja y tres cuartos en paga del any 1826 que 
junt amb la pesseta y 14 cuartos de filar lo canem li queda pagat lo dit any 
1826. Ara li queden a pagar los anys 1827. 1828 y 1829 

De cal Rius dia 13 hem rebut tres quartans de nous a peseta.

El Sastre de Granera dit Pere Clapes dia 30 me entrega un cartutxo y me queda 
a deure una pesseta y la corrent.

De la Toya dia 10 he rebut onze quartans de trunfos dels xichs però eren plens 
de brosa y alguns podrits, anaban a pesseta i mitja la quartera.

Del ......... de Gallifa he rebut 9 cortans de sègol a 12 pesetas la cortera y hem 
quedat que de aquí en daban pagarà de conducta 3 cortans del millor blat que 
collirà.
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La Dona de Marti Daví dia 24 vengué un formatge que val mitja pesseta y 7 
cuartos y mitg. Dia 28 de Octubre he rebut un conill y hem quedat que hem 
devia 5 cuartos

El Marti Sabe 7 cuartos de arengades.

Lo Escabeyat de Sabadell en la festa major de Sant Feliu me prometé que per 
lo que hem debia de conducta, me daria una dotzena de plats fins.

El Dr. Joseph Barriga he rebut de Llorençs Oliver dit lo Tinot dues canas de paño 
negre ha raho de 18 pesets la cana y ha desquitat sis pessetes de conducta y 
jo li he pagat trenta pessetes ab diners y ara queda a deura cuatra pesetas y 
mitja y la conducta corrent. St Llorens Saball 25 octubre 1826. Joseph Barriga.

Ignasi Rifé hereu Xila: dia 14 Agost 1828 de blat de moro 7 cortans y ban les 
sangries y manxiules.

De la Serra dia 10 he rebut un porch de preu 25 pesetas y com me debian dos 
añadas de conducta hem quedat que aniria altra duro per la añada corrent.

Anton Dalmau se aconduí a 29 Juny 1802 y paga 9 quartans xeixa. 

Pineda el Roquetes 15 Abril 1824 de oli bo un quartà i mig.

El Dr. Barriga coneix els seus pacients. Accepta els trumfos xics, plens de brossa 
i podrits, i no els retorna. Altres entreguen el que tenen, arengades nous, blat, 
un conill, panyo, cansalada i l’Escabeyat li promet, no consta si va complir, una 
dotzena de plats fins, i en cap cas no fa un sol retret. És curiós un que entrega 
un cartutx, era d’escopeta de caça?, o era format per monedes sobreposades i 
embolicades amb paper d’estrassa? 

LOS QUE HAN VINGUT A TREBALLAR EN DESQUITI DE LES CONDUCTES

Molts altres paguen els seus deutes treballant a les terres o a la casa del Dr. 
Barriga i així redimien els endarreriments de les conductes 

Ab lo Joan de ca la Tia hem pasat comptes i per la añada que caigue en Sant 
Joan de 1824 me ha de traginar dos o tres camins de fems. 

El Puñalet en el mateix mes nos ha podat la solea per 8 pesetes y com que 
estava devent 10 pesetas ara me queda a deure dos pesetas y la corrent                                                               

Ab lo hereu Rey dia 2 hem ajustat que per los comptes pasats ma cabat y 
esmajancat la Vallxica, però en lo esmagencar li tinc de refer mig duro.

Ab lo  Llop de Pega dia 14 hem pasat comptes y queda a deure set añadas 
menos mitja pesseta y la conducta corrent y de aquí en avan me pagarà dos 
jornals de treballar y se fará la vida y vindrà a cualsevol terra.

Ab lo hereu Jan del Magi dia 2 hem pasat comptes y per lo que deu me podará 
totes les viñas y joli dare dos setzens de vi y  quedarà pagat fins a 30 Janer de 
est any 1825
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El Saleta dia 16 Novembre 1827 vingué a tallar una Alsina y lo endemà va 
treginar un camí fins a esmorsar y sen va anar, los altres guanyaven 3pt 9 
cuartos ell voldra mes. 

El Hereu Caldaré  vingué a traginar lleña lo dia 20 despues vingué ajudarnos a 
batre lo dia 21 y a la tarda ell marxa a sometent y lo seu Pare vingué a rellevarlo 
y lo endemà vingué a ajudarnos a ventar y la Clareta vingué a traginar lo boll y, 
pujar paya; tot lo batre era a desquiti de 3 quarts de jornal de haberli deixat lo 
nostra matxo; lo traginar lleña se ha de pagar.

Lo hereu Marit dia 7 al mati nos va treginar dos camins de mesquita al hort de 
regadiu, també vingué lo dia 30 a treginar las garbas; lo mati va treginar las 
de las conques y a la tarda  treginar las de la Vallxica que ni hagué 3 camins y 
tenia temps de fer 2 camins mes y jo li volia fer treginar fems y va dir que tenia 
feina per ell: y se pot descontar.

El Pau de cal Xacó y el Francisco dia 15 vingueren a fangar, primerament 
esmorsaren y sen anaren a las concas y se posaren a fangar y al cap de mitja 
a una hora se posa a ploure, feren veguda y sen tornaren a casa,  lo Pau me 
trenca el manech de la fanga. Jo conjecturo que lo esmorsar y la veguda val 
mes que lo que han fangat 

COMENTARIS SOBRE ALGUN MALALT O ALGUNA MALALTIA

El Rvn M. Joseph Juliana Rector (de Gallifa) 21 desembre 1824. Si es malalt 
grave cada dia visita es dir ananti a dormir al vespre visita y lo endemà demat 
i visita y si no es grave com los demes y si es cosa de inflamació dech fer les 
primeres sangries y manxiules y lo demes el Barber y ell ho recompensarà y si 
be el cas que hagi de anar al farre o per altre fi me portara la conducta: cada 
any me donarà una cuartera de blat gros y xexa barrejat.

A el Sendra de la Ferreria dia 1 de Mars sangria. A la criatura del Sendra dia 19 
1822 li he trancat lo tel de la llengua mi han fet anar expressament

A una criatura de Ballosera dia 12 Agost li vas posar lo pegat que estava 
espatllada.

A la Dona del Pere Bisjarro dia 23 una sangria.

A la Rosa de la Roca dia 3 consulta ab lo Matali y lo Blay. Dia 8 Juny consulta 
ab lo Dr. Menna.

A la Clareta de cal Andreu de la devallada que estava ab uns dolors de bentre y 
li vas ordenar un calman y li vas fer les visites dia 24, 25, y 26.

A la Dona del Manel de la sufragània dia 25 visita posar la manxiula. Dia 26  
visita y sangria y curar la manxiula. Dia 27 visita y curar la manxiula. Dia 29 
visita y curar la manxiula y li vas ordenar mes ungüent. (En aquest cas el verb 
curar significa renovar)
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Al ..... del Armengol visita y sangria. A una criatura de Tarrasa que crian a cal 
Vertader dia 4, visites. Dia 5, 6, 7, 8, 9 y 10 visita.

A la Sala de la Font de resultats del Lladre. Dia 3 visita ab el Barbé. Dia 6 
visita ab la Justícia que era Batlle Joseph Comadran. Dia 12 visita y men vas 
despedir.

La dona del Ros Fiol morí el Novembre de 1822 y deu les conductes que 
comensaren a 19 de Mars de 1821 y conclogueren a 19 de Mars de 1823: ella 
estigué uns dos mesos malalta junt ab dos creaturas y ell era fora.

AL Ginesca dia 9 (gener 1826) a 11 de la nit visita fins el matí, que havia 
dormit a la Sala: dia 10 al migdia consulta ab lo Lau y Sr Blay: dia 12 visita ab 
lo Sr Blay: en lo mateix dia 12 al vespre visita y la inspecció del cadaber y mi 
vas quedar a dormir y al mati visita: Dia 14 visita ab lo Sr Blay: Dia 16 consulta 
ab lo Lau y Sr Blay: Dia 21 visita tot sol: Dia 26 tot sol.
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Dia 1 Febrer va recaurer y lo dia 2 de bon matí me vingueren a buscar y visita 
tot sol: en lo mateix dia a migdia me  vingueren a buscar per tenir consulta ab 
lo Sr Blay y lo Sr Lau y cuant vas ser alli lo Sr. Lau just havia marxat y va quedar 
ab lo Sr. Blay que consultarem y ell deixa lo parer al Sr. Blay y resolguérem lo 
que va parèixer. Dia 4 visita tot sol dia 6 visita tot sol.

El Dr. Joseph Barriga. Certifico que el dia 10 Marzo de 1826 visite a Joseph 
Ginescá y le hallé con la llengua sucia y quexando de dolores de barriga y 
que no podia regir: le receté una medicina calmante y un purgante. El dia 12 
del mismo mes le hice otra visita y porque no havia regido y continuava con 
el mismo mal le ordene los sacramentos y otros purgantes. Y despues quedo 
encargado de la enfermedad el Dr. Serradora de Castelltersol y yo me despedi. Y 
por ser asi y poder constar a donde convenga firmo el presente en San Lorenzo 
Savall a 6 Abril 1826. De orden de Marcos Sallen Bayle.

Dia 11 he visitado a Antonio Artigas y le he hallado con bastante calentura 
y grande opresion de precordio y le he recetado un cardiaco. Dia 12 habia 
calmado un poco la calentura y le he ordenado la agua de pez. Dia 13 a la 
mañana mucha calentura y a la tarde calmo un poco. Dia 14 a la mañana poca 
y a la tarde se exacerbo y le ordene la tintura de quina. Dia 15 a la mañana 
le encontre quasi sin calentura, a la tarde mucha calentura y a la noche me 
vinieron a buscar que la calentura se exacerbo en gran manera. Dia 16 a la 
mañana poca calentura a la tarde continuaba del mismo modo y tenia el pulso 
conbulso. Dia 17 continuaba con poca calentura y a la tarde lo mismo.

El Dr Josef Barriga Medico. Certifico que he visitado diariamente al herido 
Antonio Artigas pastor que he empezado el dia 11 del corriente hasta el dia de 
la fecha inclusive y todos los dias le he encontrado con calentura y los primeros 
dias grande opresion de precordio  y el pulso convulso. Y por ser asi doy esta 
Relacion  al Sr Bay le hoy dia 17 Abril e 1826. Dr. J. Barriga

Dia 18 lo encontre sin calenturas y a la tarde se levanto de la cama. Dia 19 
le encontre en cama y tenia algo de calenturas y porque no podia regir le 
ordene una tisana laxante. Dia 20 sin calentura estaba convaleciente. Dia 21 
lo mismo. Dia 22 a la mañana sin calentura a la tarde tenia calentura. Dia 23 
tenia calentura. Dia 25 tenia calentura.

Els comentaris que el Dr. Barriga fa de les malalties que  pateixen els seus 
pacients, són lacònics, incomplets, i no parla de com acaben.

Les visites que durant dos mesos fa des del dia 9 de gener de 1826 a la família 
Ginescà fins el dia 12 de març, junt amb el certificat que signa el  6 d’abril 
per ordre del Batlle, són el relat més extens d’una malaltia de tot el llibre. El 
primer paràgraf és desconcertant. Es queda a dormir, l’endemà dia 10 consulta 
amb el Lau i el Sr. Blay, el dia 12 visita juntament amb el Sr. Blay y al vespre 
inspecció del cadàver. Es queda a dormir i l’endemà al mati nova visita sense més 
comentari, continuen les visites els dies 14, amb el Sr. Blay, i el 16, 21 i 26 tot 
sol. A qui visitaven?. Havia de ser algun familiar. Del mort i de la relació amb el 
que continuen visitant no en parla.
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El dia 1 de febrer va recaure, i el dia 2 visita al matí, i a migdia el tornen a cridar 
per tenir una consulta amb els Sr. Lau y el Sr. Blay. El Sr. Lau marxa i està d’acord 
amb l’opinió del Sr. Blay, però el Dr. Barriga continua les visites els dies 4 i 6.  
No hi ha més notícies fins el dia 6 d’abril de 1826 en què per ordre de Marcos 
Sallen, Batlle certifica que el dia 10 de març (un mes i deu dies més tard) va 
visitar a Josep Ginescà (segurament era el segon malalt que va atendre) que patia 
de mal de panxa i no podia evacuar. El dia 12 estava pitjor i li va ordenar els 
sagraments i un altre purgant. Era Josep el mateix Ginescà del qual en la primera 
nota només posa el cognom?. Quan un metge ordenava els sagraments en un 
malalt que tenia mal de panxa i no podia regir el pronòstic era fatal, després va 
quedar encarregat del malalt el Dr. Serradora,i ell diu: jo em vaig acomiadar.

És difícil entendre que després de la inspecció del cadàver, digui que continua les 
visites,a qui?, i el document no ens ajuda. 

És possible que el malalt que va recaure tingués una inflamació apendicular que 
regressi i reaparegui als dos mesos, però els comentaris del Dr. Barriga no en 
faciliten la comprensió. 

Perquè el Batlle de Sant Llorenç li ordena un certificat de la malaltia del segon 
malalt?, és que va morir?

A seguit sense deixar cap espai i sense cap relació amb el cas anterior, escriu 
que el dia 11 d’aquell mateix abril visita a Antoni Artigas amb febre i mal al pit 
i fins el dia 17, cada dia continua amb febre. Li recepta un “cardiaco y agua de 
pez”, i als dos dies afegeix tintura de quina. Al matí la febre és poca i puja molt 
a la tarda. El dia 17, sis dies després, signa un certificat dirigit al Sr. Batlle  en el 
qual declara que en els primers dies el dolor toràcic és gran i la febre és diària.
Després del certificat, continua la febre i la visita diària fins el dia 25 d’abril quan 
ja acaba la informació. 

Perquè li demana també un certificat el Sr. Batlle? És que també va morir el 
pastor Artigues? Quina relació hi havia entre els dos casos? 

És evident que aquestes apuntacions eren pel seu propi ús i només ell podia 
interpretar-les. Què tenia l’Antoni? Va morir? Una pneumònia? Tifus? Malària?  
Pleuritis? La febre, ni en la pneumònia si no es complicava amb un vessament 
pulmonar purulent, ni en el tifus, acostumava a durar tants dies, en la malària 
en general, la febre és intermitent i molt violenta. Febres de Malta, pericarditis, 
endocarditis, qui ho pot saber.

Una cosa que es feia en aquells anys i va persistir fins ben avançat el segle XX, 
és que el metge, en malalts  greus o distingits, es quedava a dormir al domicili 
del malalt com veiem que ho fa en el cas de mossèn Juliana rector de Gallifa i en 
la visita al Sr. Ginescà.

Un altre costum freqüent és la consulta amb altres metges veïns, per tal de 
compartir responsabilitats, quan es presentaven malalties compromeses que 
podien acabar amb la vida del malalt, pràctica que s’ha mantingut fins que els 
malalts problemàtics, i en aquells anys eren molts, han passat a ser atesos en 

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718

El Dr. Barriga. Un metge rural del primer terç del segle XIX



36

centres hospitalaris. El Dr. Barriga ho esmenta diverses vegades, amb el  Dr. 
Menna  i amb  lo Matali, lo Lau i el Sr. Blay, sense precisar la titulació dels tres 
darrers. 

Els medicaments que aplica són molt poc variats, manxiules, pegats, purgants, 
calmants quinina en una ocasió, ventoses, i la maniobra més freqüent la sagnia 
que aplica en qualsevol alteració de l’organisme, i l’estrip del tel de la llengua en 
els infants. En cap cas detalla quin és el purgant o el calmant, i tampoc diu haver 
aplicat alguna de les receptes que copia d’altres metges.
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La medicina en els anys en aquell primer terç del segle XIX era molt poc científica. 
La influencia de Galè decandia i estava començant però no havia arribat encara 
el temps dels grans descobriments. El Dr. Barriga havia estudiat a finals del segle 
XVIII, abans dels grans avenços de la microbiologia. Jenner ja havia descobert 
la vacuna contra la verola i el Dr. Barriga diu dues vegades que l’aplica, però el 
seu ús era esporàdic i individual. Pasteur, Roux, Behring, Ramon, ja en el segle 
XIX, descobrien les vacunes contra la ràbia, la diftèria, i el tètanus, i Virchow, 
Semmelweis, Bergmann, Roux, i altres, començaven a aportar coneixements 
fonamentals a la profilaxi, la higiene i la patologia, però en aquells anys els 
metges en un poble aïllat no rebien cap mena d’informació, ignoraven la tensió 
arterial. Les malalties no estaven individualitzades, el metge es trobava amb un 
malalt amb febres, amb dolor a la panxa, amb opressió al pit, que s’ofegava, 
que tossia, que quedava amb paràlisi de la meitat del cos, que no regia o amb 
diarrea, o que tenia les cames embotides, però desconeixia completament les 
causes. Pel seu tractament disposava d’alguns medicaments simptomàtics, com 
els purgants, els calmants, els pegats, els efectes beneficiosos d’algunes plantes, 
i de maniobres com les sagnies, sempre perjudicials, llevat de l’aplicació en crisis 
hipertenses i síndrome anginós.            

MEDICAMENTS QUE EMPRAVA, CÒPIES DE RECEPTES DEL LLIBRE 
“MATERIA MEDICA” DE LUETAUD I D’ALTRES METGES I ALGUN CURANDERO

Unes pàgines les dedica exclusivament a copiar gran quantitat de receptes de 
llibres de terapèutica, amb molta més cura i polidesa que els escrits anteriors, 
com la “Materia Medica del Dr. Luetaud” a qui anomena Lleutó, les del professor 
Rancé, copiades en els seus anys d’estudiant, i les de metges de pobles propers 
i d’altres que coneix. Anomena el Dr. Petit repetides vegades, el Dr. Menna, el 
Dr. Joan Grau, Josep Bahi apotecari, Dr. Parallé de Sabadell, Dr. Amigó, Dr. 
Santmartí, Dr. Miret i altres. També hi afegeix prescripcions del barber de Mura, 
el Sr Jaume de Terrassa, i el Sr. Salvador Bruquetas.

En les receptes copiades a continuacióno hi figuren els símbols que signifiquen 
cadascuna de les mesures, lliura, unça, dracma, escrúpol, òbol, síliqua, gra, 
quartera, quartà, picotí. El significat actual d’alguns mots com meitadella, 
xicra, mesquita, manxiula, xeixa, mestall, (mastayo mastall escriu l’autor del 
manuscrit) gal·les (galas) trumfos, desquiti, fer la vida, que són emprats en el 
text, juntament amb els símbols, l’equivalència de les quantitats amb el sistema 
mètric i el significat de cadascuna de les paraules ve al final de l’article.

Receptes recollides pel Dr. Joseph Barriga l’any 1801.

Les va recollir abans d’anar a Sant Llorenç Savall y les escriu a seguiment de la 
“Materia Medica” del Dr. Luetaud.

Les receptes del Dr. Luetaud estan escrites en llatí i les més de setanta que copia 
de diferents autors ho estan en català. La escriptura d’aquesta part del manuscrit 
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és fàcilment llegible i sense esborralls i amb un vocabulari més correcte. Algunes 
de les seves pàgines, són reproduïdes en el seu format original.

Com es pot observar, alguns dels elements que s’usen, tenen un efecte calmant 
important com és el làudan de Sydenham o l’aigua de cascall que tot i el risc 
que comportaven, milloraven alguna malaltia i calmaven el dolor i l’ansietat. 
El productes més usats eren: Vegetals, fulles, flors i arrels de malves, flor de 
saüc, camamilla, safrà, cogombres, romaní, ruibarbre, ipecacuana, quina, oli, 
mel. Substàncies minerals: ratlladures de ferro, mixtura antimonial, aigua de 
calç, tàrtar emètic. Animals: cargol bover, arengades, llard, closques i clara d’ou. 
Exòtiques: ratlladures de banya de cérvol, de ferro, i altres com orina de noi i 
sang de dragó.

Eren habituals els tractaments amb manxiules i pegats, no tant sols per cures 
locals sinó també per afeccions viscerals com p.e. posar un pegat amb menta, 
donzell, vinagre i melen el llombrígol per eliminar els cucs dels nens, o barrejar 
pólvora i vinagre i posat entre dos draps sobre el canell, per baixar la febre, o una 
sagnia al peu per fer perdre la llet de les dones. L’Ungüent de la Sardana amb 
oli, vi bo, romaní, i cera nova que cura totes les llagues. Per el mal de queixal un 
pegadet d’encens i aiguardent als polsos i es cura segura. El Bolet que es feu una 
gran contusió li apliquen dues ventoses i després un pegat de trementina, pega 
grega, pega negra, i sang de dragó i cura bé. Per guarir les febres és bo torrar 
aquella pell que hi ha dintre les nous i se prenen amb un poc d’aiguardent. Quan 
subintra la neulella primerament s’aplica una ventosa a la part i després si posa 
un pegat de pega grega espargit de pólvores de restrènyer i sang de dragó. 

Darreres receptes que figuren en l’obra del Dr. Luetaud escrites en llatí.

2/Aqua betonicae 4 unces. Spiritus volatilis cornucerici 10 gotes. succini 
preparat i 2 escrupulos. Pulveris de gutteta 1 escrupulo.

2/Conserva florum rorismasini 4 unces. Opiate Salomonis 1 unça.
Radicis valerianae silvestris 2 unces. Pulveris viperini 3 dracmes. sales 
ammoniaci 1 dracma. Olei caryophylorum 20 gotes. Balsami commendatoris g. 
s. ad opiatam. Dosis de 2 a 1 dracma.

2/ Mithridatii 1 unça. Radicis valerianae silvestris 3 dracmes. salis admoniaci 1 
dracma misce Fiant pilula cum syrupde stochade. Dosis ad 1 dracma.

Mixtura anti-emetica. 

2/ Assa fètida 6 grans fac pil cum liquor idoneo.

2/ Radix valerianae silvestris 1 dracma coqu.in quantitat e suficientis aqua.

Aqui concluye el Resumen de la Materia Medica de Lleutó: escrita por el Dr 
Joseph Barriga.
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ANOTACIONS SENSE RELACIÓ AMB LA MEDICINA

El Dr. Barriga també alguna vegada paga deixant el seu matxo o el seu ase per 
baratar treballs que li fan els conveïns, i també lloga o presta els seus animals.

El Joanet dia 4 abril 1832 me va treginar 3 cuadrats de la sala. Lo meu matxo 
va treginar rahims tot lo mati del dia 5 de Setembre 1832 per el Joanet en 
desquiti de haberme treginat los tres cuadrats.

Lo Meu Asa ana a batre per lo Masover de Ponsfarre primerament un jornal 
despues ana a batre blat los dies 29 30 31 Juliol y lo dia 3 Agost que fou quan 
queda coix.
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Al fuster Ginesca en lo Juny de 1830 vas deixar lo Matxo per anar a acompanyar 
la seva mare a Artes y va tornar lo mateix dia, va dar lo menjar al matxo. queda 
a 9 pesetas. 

Dia 9 de Agost 1831 li varem deixar lo matxo per anar a Monistrol a recibir la 
dona del Josephet, ells li varen dar lo menjar.

El Bonaparte me compra 9 cargas de vi a 7 pesetas menos 1 vintidos me 
entrega una dobla de 4 y jo li vas tornar 4 duros menos una peseta y aixis queda 
lo vi pagat. Una dobla era una moneda d’or castellana. 

Quan es llogava a preu fet, o per treballs ocasionals, era corrent completar el 
jornal amb una quantitat de vi. Aquest costum continuà fins els anys seixanta 
del segle XX.

El Sadurni y el Bort de Cau en Juny de 1818 nos esmagenca  a preu fet tota la 
viña de la Vallxica per un duro y 4 porrons de vi. 

El Paraire vingué a fer cols lo dia 24 juny (Sant Joan ) ques dia danar a misa 
però lo vas llogar que ja 3 quarts ha habian sortit de misa. El dia 24 festivitat 
de Sant Joan era festa, amb obligació d’anar a missa. L’incompliment era castigat 
per l’autoritat civil, per això ell es justifica dient que quan contractà el Paraire, ja 
havien sortit de missa. 

Mosos llogats. Dia 15 Juliol vas llogar a Mesades a Llorens Cot y Comas y guaña 
cada mes sis pesetas. No sabem com era en Llorens Cot, però és molt probable 
que el xicot, amb aquest salari estigués allotjat a la casa, encara que segurament 
dormia a la pallissa. 

Quan es llogava una persona o un animal es concretava qui li feia la vida, o sigui 
li proporcionava l’aliment i la beguda; el llogater o el propietari. També era un 
costum que va perdurar fins a mitjans del segle XX afegir al jornal una quantitat 
de vi, que acostumava a ser d’un litre al dia

Noms, cognoms, motius i malnoms

Molts dels noms i cognoms són encara avui comuns al poble.Damià, Mirapeix, 
Viel, Solà, Vilatersana, Busqueta, Oliveres el Franciscó, Melcior Crusella, Sagimon, 
Armengol, Ramon Gotés, Caba, Jo, Sala de la Font, el Quirse, el Llugari, Jaumira, 
Pobla...

Alguns dels motius següents encara continuen: Bufó, Mariarosa, Punyalet,el Poni, 
Mestre Sant, Bonich, Ora pro nobis, Bon Home, l’Ànima, el Bolet, la Pallarda, 
el Padra, lo Señó, el Mureta, el Calçó, el Saleta, Cap Blanch, Xacó, Tinot, Poy. 
Bonaparte, Padrinet, Escarola, Miulas, el Xiler, Barrohera, Gorreta, Tresdiners, 
Cargol...

Mal noms i noms humorístics avui desapareguts: Cua de asa,Pet de ca, el Bagarro, 
Paella, Tres diners, Sac de paya, el Quinse Cames, el Llop de pega, l’Escabeyat 
de Sabadell, Carnestoltes, Parruca, Esparber, Bort de Cau, Capudent...
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NOTÍCIES I CURIOSITATS

El dia 28 de Abril de 1824 enterren lo Dr. de Sant Menat. Lo Dr.Menna lo dia 
29 sen hi ana.

El Llugari dia 2 porta lo bosca y  que havia quedat de Vilatersana: y me vingué 
a buscar soroll que volia que li pagues la cura del seu dit.

Dia 17 Agost 1815. Lo seu pare (Pere Clapés) ma nega la conducta y  vas anar 
a trobar lo Batlle y lo endemà també. Lo seu fill ho confesá davant del Batlle y 
Davat del Osul.

Joseph Carner el Tio dia 8 Setembre 1829 un duro de or de augment. El duro 
d’or era una moneda de mig escut que pesava 1,69 grams i equivalia a un duro 
de plata

Janer de 1818

Dia 1. Molt fret y borrasca y nubol. Dia 2.molt seré algo fret y bon dia. Dia 3 
fret y borrasca, el sol isqué cuan se volia pondre. Dia 4 molt seré y bon dia. Dia 
5 al mati molta borrasca sens fer sol. Ala tarda seré y sens fret. Dia 6 fret y tot 
lo dia el sel fou clapejat de boires y molt ben y avegadas feia sol y despues no. 
Dia7 tot boira que es queda tot lo dia. Dia 8 seré alguna boira  y ben no fret. Dia 
9 no fa sol y ha comensat a fer sol y molt seré a les deu y en tot lo dia no hafet 
fret. Dia10 una gran gelada fa fret no fa seré y cuan lo sol fou alt feya caló. Dia 
11 tot lo dia feu sol però tot enllagañat al gofret y també un poch de vent. Dia 
12 sense gelada molt seré sembla que siguem a la primavera que quasi fa calor.
Anota el temps de dotze dies de gener i mai més en torna a parlar.

El Sastre Damia el dia 30 vingué a fer un xipó sense manegas per la Noya gran 
y lo va acabar lo endemà a las 9 del matí. També vingué lo dia 12 de Juliol a fer 
lo xech meu de vions blaus y lo endemà vingué a las deu a compondre lo xipo de 
tapisseria de la Paula y sestigué fins a la veguda de la tarda que se pot contar 
mitg jornal. Dia 3 Agost 1826 va tallar un xipó per la Noya gran y un pantalon 
per lo Vicens. Dia 20 Setembre vingué a fer un Gech de ballut bert per lo Vicens 
y un pantalon rallat  y va estar fins lo dia 21 que es un jornal y mitg.

El sastre es desplaça al domicili del client per fer el seu treball i pel que sembla 
cobra per hores

Dia 9   Octubre 1814 nos portaren per a criar un Noy de Tarrasa. Dia 27 
Desembre nos vingueren a veurel y donaren una dobla de 4 duros. Dia 17 Janer 
a Tarrasa he rebut 2 duros. Dia 17 Mars 1815 son Pare ha vingut y me ha pagat 
los dos mesos pasats y la corrent 6 duros. Dia 10 Juriol 1815 vingue son Pare 
y paga tres mesos 6 duros. Dia 6 Octubre vingué son Pare y paga tres mesos 6 
duros y de aquí en aban cada mes pagarà 6 pesetas. Dia 17 desembre 1815 
vingué y paga 6 pesetas y mitja am duro de or. Dia  17 Janer 1816 6 pesetas. 
Dia 25 Mars 12 pesetas. Dia 11 Abril 1816, que serà lo dia de dijous sant, 
portarem lo Anton a Tarrasa y lo endemà lo desmamaren y la Paula torna. 

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras



43

Dia 12 Octubre 1819  prenguerem per a criar a la filla de Joaquim Bruguera y 
de sa muller Rosa. La mare me paga lo primer mes per devant 10 pesetas. La 
Clarona dia 16 Desembre de 1819 nos entega 8 pesetas que ja habiam rebut 
2 pesetas ab lo arròs que nos compraren. Dia 23 Gener 1820 la Clarona nos 
entrega 10 pesetas. Dia 13 Febrer lo seu Pare entrega 10 pesetas. Dia 19 Mars 
vaig cobrar 6 pesetas junt ab  lo Relotge. Lo dia 19 de Juny 1820 la tornarem.

Les malalties infeccioses com el xarampió, la diftèria, les pneumònies, l’escarla-
tina, la tos ferina, eren les culpables de les morts infantils, però l’alta mortalitat 
en els menors de dos anys era causada pels trastorns nutritius, o sigui per la falta 
de llet de la mare i la substitució per aliments inadequats a vegades mastegats 
prèviament per la mare o altres adults. Moltes famílies que en aquells anys te-
nien entre quatre i  sis o set fills, patien la mort d’un, dos o més d’ells. L’única 
possibilitat de salvar-los era trobar una dona amb llet suficient per substituir a la 
mare. Hi havia dides professionals, especialment les procedents de Galícia que 
tenien fama, perquè continuaven amb llet abundosa després de desmamar el fill 
propi, i que s’instal·laven al domicili del nadó, però resultaven cares. Un altre 
procediment era portar la criatura a casa d’alguna coneguda del poble o d’algun 
municipi veí, per alimentar a més del fill propi l’agregat, que es coneixien com a 
germans de llet. El Dr. Barriga accepta que la seva dona dues vegades criï un nen 
aliè, però el servei no era gratuït, cobra deu pessetes cada mes. 

El Vicens comensa a anar a estudi ab lo Mestre nou la tarda del dia 9 Mars 
1824 y paga una peseta cada mes. Els mestres havien de ser persones molt 
vocacionals. En el llenguatge popular era freqüent l’expressió, és més pobre que 
un mestre d’escola. Si era contractat per l’Ajuntament cobrava alguna cosa a més 
de la pesseta dels alumnes, però tant si era així com no, acceptava tants alumnes 
com podia, i era freqüent veure en la mateixa aula seixanta, setanta, o vuitanta 
alumnes de diferents edats.

Recepta per fer tinta bona

Posaràs en una gerra 12 maitadellas de aigua de font: 3 lliures de galas de 
alop: 1 lliura de goma aràbiga: 2 lliures vidriol Roma: 4 sous de alum  de roca: 
mitja unza de indi. Las galas las esclafaras. Despues subintho remanaras ab un 
basto de figuera borda. Quan comensara a  treure tinta hi pots afegir aigua. Me 
la digué lo Crusats.

En una acotació concisa, intercalada, entre el Carnestoltes que li entrega un 
barraló de vi, y el Mestre Sant que li queda a deure nou pessetes, escriu que 
el dia 7 de mars de 1824 porten a enterrar “los capellans difuns ab profesó i 
asistencia de 18 sacerdots al Roser”, sense parlar de les circumstàncies ni del 
perquè, ni del lloc de la seva mort, amb seguretat violenta.

Acabada la Guerra de la Independència, que com en totes les guerres es van 
perpetrar multitud d’assassinats, l’estabilitat i l’ordre quedaren molt malmesos i 
amb el retorn de Ferran VII, la insurrecció de Riego, el trienni liberal, la invasió 
dels cent mil fills de Sant Lluís, la dècada ominosa, i la desavinença entre Ferran 
VII i el seu germà Carles, continuaren les morts violentes, i sense judici de 
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clergues i de paisans, i una inseguretat que continuà amb les guerres carlines, 
fins al final del segle XIX. 

Segurament aquests capellans morts,que ens notifica el Dr. Barriga eren quatre 
capellans, tres d’ells fills de Sant Llorenç, i un altre que era beneficiari de la 
Parròquia del poble, afusellats el maig de 1823, enterrats a Sant Julià de 
Valldoreix, i traslladats un any més tard a Sant Llorenç, que els reclamà com a 
fills del poble, i sebollits al costat de l’altar del Roser.

També en aquelles dates havien sigut afusellats a Manresa, sense judici catorze 
sacerdots juntament amb deu conveïns, per ordre del general Rotten un suís 
sanguinari que havia entrat al servei de Ferran VII, per ajudar-lo en la seva 
política absolutista i que entre altres va matar el bisbe de Vic i a dos cartoixans 
que s’havien refugiat a la masia de Sobregrau, molt coneguda i important al 
terme municipal de Sant Llorenç Savall. Encara en els anys quaranta del segle 
XX, el senyor de Sobregrau és passejava pel poble a cavall com un senyor feudal, 
però sembla evident que el Dr. Barriga es refereix als quatre sacerdots del poble.

En notes breus, interposades apareixen unes notícies personals, que ens indiquen 
que el Dr. Barriga era conegut liberal i va ser empresonat i multat l’any 1823 
quan la invasió dels cent mil fills de Sant Lluís va acabar amb el trienni liberal.  

Un d’aquests apunts diu: Lo dia 16 de Juny 1823 me agafaren y me tragueren 
a 26 al migdia.

Un altre comentari a continuació de l’anterior diu: Lo hereu Comadran va 
acompanyar a Mataró a la Paula y estigué 3 dias que ja hem contat que val 7 
pesetas.Molt probablement ell  estava a la presó de Mataró, la Paula l’acompanyà 
alguns dies i el Comadran va cobrar el servei.

Tres setmanes  després el Governador de la Ciudad de Mataró li imposa una 
multa i li envia el següent escrit:

El Governador de la Ciudad de Mataro.

Por el presente se concede salvaguardia a la persona y bienes de José Barriga 
medico de San Lorenzo Saball, por haberse acogido a proteccion del indulto del 
serenisimo Sr Duque de Angulema por haver satisfecho ciento y veinte libras 
que se le impuso de multa por conseguir su libertat a los cargos se le habian 
hecho. Y para que le sirve de resguardo se libra el presente a 13 de Julio de 
1823. Domingo de Caralt.

El tenen deu dies a la presó i la multa que li imposen és molt alta. El duc 
d’Angulema era fill del futur rei de França Carles X, i va ser qui va entrar a 
Espanya comandant els cent mil fills de Sant Lluís, i acabant  amb el trienni 
liberal. Aleshores va començar la que s’ha anomenat dècada ominosa, que durà 
fins a la mort de Ferran VII. El Dr. Barriga paga la multa i no consta cap queixa 
en els seus escrits. No ens diu però, el que pensava en la intimitat. 

Sembla que els ingressos d’un metge rural en un poble agrícola i amb un nombre 
d’habitants moderat que pagaven quan podien permetien adquirir bones terres 
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com les de la Vallxica, les Conques, la parcel·la de regadiu, i pagar multes que 
avui diríem milionàries. 

El Dr. Barriga no aconseguí la confiança de les autoritats conservadores, com ens 
demostra, dos anys més tard, la següent apuntació: El dia 27 de Juny 1825 lo 
Masover del castell de Llinas me feu venir a buscar y me feu comparèixer a cal 
Marquet demanant-me lo sabre y el fusell. El casal del Marquet al centre del 
poble, abandonat molts anys, va ser restaurat a finals del segle XX i dedicat a 
funcions culturals.

VOCABULARI

Meitadella = mesura equivalent a 96 centilitres

Mestall (mastay, mestall)= mescla de blat i ordi o civada

Xeixa (xexa) = blat. 

Manxiula = cataplasma irritant amb cantàrides.  

Mesquita = bassa, contingut del pou negre que s’utilitzava per adobar el camp.

Pegat =emplastre calent. 

Trumfos = patates.

Gal·les (galas) = excrescències que es formen en els roures causades per larves 
d’insectes. 

Quadrat = biga. 

Boll  = Filament dur adherit al gra de blat, separat del segó

Meconi = primeres deposicions d’un nadó, és possible que aquí es refereixi a 
l’opi o al carbonet. 

Magencar (esmagencar) = netejar d’herba els sembrats o donar la segona 
llaurada a les vinyes. 

Neulella = apèndix xifoide.

Equivalències

1 lliura = 12 unces = 375 grams. Alguns llocs = 16 unces i 453,59 gr. 

1unça = 8 dracmes = 31,25 grams.

1 dracma = 3 escrúpols = 3,9 gr.  

1 escrúpol = 1’29 grams.= 24 gr (grans)

1 òbol = ½ escrúpol..

1 gr = 1 gra d’ordi= 0’0054 grams.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 23-48, ISSN: 0213-0718

El Dr. Barriga. Un metge rural del primer terç del segle XIX



46

Símbols

Dracma,per saber la quantitat s’afegien números romans darrera

 VI = 6 dracmes

Lliura

Unça

Mitja unça

Escrúpol

Ob    Òbol

2/     Expedir, Despatxar

Mesures de quantitat

Quartera = 70 litres de gra.  Quartà = dotzena part d’una quartera o 
quatre picotins. Picotí = quarta part d’un quartà.

Cana = 1,555 metres o 8 pams.

Valor monetari

El valor igual que el de les mesures de quantitat variava en el temps i segons el 
lloc. Els que figuren a continuació són només orientatius. És sorprenent que el Dr. 
Barriga faci servir amb preferència els duros i les pessetes, quan aquestes eren 
escasses i com s’ha dit anteriorment no foren oficials fins a l’any 1868. 

Pesseta = 4 rals.  1 Ral = vuit quartos i mig. Sou = 1/2 ral.

Lliura. Moneda virtual. Més o menys,  20 sous o 240 diners.   

Quart = moneda catalana de coure, de poc valor, amb fraccions d’un 
a sis quarts.

Vintidós = vint-i-dos mil·lèsimes d’escut 

Durillo = mig escut d’or( 1,687 grams) = un duro de plata.

CONCLUSIÓ

La medicina com totes les ciències ha anat evolucionant des dels temps primitius 
fins a la actualitat, i sempre ha buscat el coneixement de l’ésser humà, per 
trobar solucions a les malalties i a les ferides del cos i de l’ànima. Els avenços 
han tingut uns períodes d’estancament i uns altres en els què l’aparició d’un geni 
que ha canviat completament els conceptes que es consideraven immutables, 
la medicina ha fet un avenç insospitat. Des d’Hipòcrates i després Galè, alguns 
d’aquests savis han anat apareixent periòdicament i amb ells l’anatomia i la 
cirurgia han anat fent alguns passos endavant, però en la prevenció i sobretot 
en la terapèutica no hi han hagut avenços fonamentals fins que la troballa de la 
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Cana = 1,555 metres o 8 pams. 

Valor monetari 

El valor igual que el de les mesures de quantitat variava en el 
temps i segons el lloc. Els que figuren a continuació són només 
orientatius. És sorprenent que el Dr. Barriga faci servir amb 
preferència els duros i les pessetes, quan aquestes eren escasses 
i com s’ha dit anteriorment no foren oficials fins a l’any 1868.  

Pesseta = 4 rals.  1 Ral = vuit quartos i mig. Sou = 1/2 ral. 

Lliura. Moneda virtual. Més o menys,  20 sous o 240 diners.    

Quart = moneda catalana de coure, de poc valor, amb fraccions 
d’un a sis quarts. 

Vintidós = vint-i-dos mil·lèsimes d’escut  

Durillo = mig escut d’or( 1,687 grams) = un duro de plata. 
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vacuna contra la verola l’any 1796 va iniciar una era, en la qual els descobriments 
progressius en la bacteriologia i la immunitat, portaren ja en el segle XX, primer el 
control i més tard  l’eliminació de les principals malalties infeccioses, i finalment 
a coneixements sorprenents i impensables, en tots els camps,que continuen i que 
han capgirat totes les branques de la medicina.

El Dr. Barriga, com milers de metges abans d’ell, no va tenir temps de gaudir 
de la nova era de la medicina. Les sagnies, purgants, cataplasmes, calmants, 
plantes, “agua de pez?” i un “cardiaco” sense especificar, que utilitza en els 
seus tractaments, i els que descriu en la Matèria Medica, eren medicaments molt 
antics, la majoria inofensius, alguns podien millorar els símptomes, i altres eren 
més perjudicials que beneficiosos.

Aquests metges ignoraven les regles higièniques més elementals i la causa o 
etiologia de les malalties. 

Durant milers d’anys van disposar per curar o alleugerir els patiments de 
la humanitat, d’uns medicaments tan o més inoperants que els que tenia el 
Dr. Barriga. Actualment la vida dels homes s’ha allargat molts anys, però no 
solament per l’acció dels tractaments actuals, sinó també per altres motius, 
higiènics, preventius, alimentaris, culturals, i pel millor coneixement de l’origen 
de les malalties, però en temps passats també hi havia malalts i accidentats que 
guarien.

La mare naturalesa cura molts malalts. El traumatòleg alinea l’os i l’immobilitza, 
però qui posa la soldadura? Qui forma els anticossos quan apareix una infecció? 
Qui tanca una ferida suturada o no? L’aparell circulatori molt abans que ho fes 
la cirurgia actual, formava noves vies accessòries quan s’obstruïa la circulació 
arterial. Malalts actuals que no són diagnosticats correctament, ni tractats 
adequadament també curen. Quantes persones amb patologies funcionals no 
ben conegudes, i altres segurament amb malalties orgàniques milloren i arriben 
a curar quan algú amb paciència i sensibilitat, els escolta, els compadeix, els 
consola i els estimula. I així atenien més o menys conscientment, el Dr. Barriga i 
molts dels seus companys, des del principi dels temps. Ells creien en el que feien, 
tenien fe i la transmetien als seus pacients i amb aquesta fe movien muntanyes.

El Dr. Barriga  va ser un bon metge, es preocupava, atenia, escoltava, acompanyava 
i tractava els seus malalts amb els coneixements i els recursos de que disposava. 
Els seus pacients confiaven en ell i acceptaven el seu destí. El treball era dur, tots 
els dies, totes les nits, en qualsevol moment, tot tipus de malalties. Les visites 
es feien al domicili dels malalts, molt de temps era emprat en desplaçaments 
incòmodes. Ell mai es queixà. Deixà un bon record en el poble. Va ser un bon 
metge, un metge vocacional. 

Agraïments

Al professor Àngel M. Hernández Cardona per la correcció i millora  del text, 
i la recerca en arxius que ens han facilitat algunes dades. A Toni Oró per la 
col·locació i distribució de les reproduccions manuscrites. Al professor Jacint 
Corbella pels seus consells.
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ENSAYO BIOGRÁFICO DEL DOCTOR LUIS LALUCAT (M. BARCELONA, 1911)

MADRID, Paco

RESUMEN: Se trata en este breve ensayo biográfico de seguir la trayectoria política del 
doctor Luis Lalucat y en parte también los pocos datos que se poseen de su trayectoria 
como médico.

RESUM: Es fa un breu assaig biogràfic de la trajectòria personal, professional i política 
del doctor Luís Lalucat

PALABRAS CLAVE: Anarquismo, anarco-comunismo, Librepensamiento, periódico El 
Condenado, periódico La LUZ

 

A lo largo de nuestras investigaciones nos hemos encontrado con paradojas y 
misterios que siempre nos han parecido fascinantes. Al estudiar la evolución de 
los movimientos sociales en el barrio del Raval de Barcelona ha saltado a la luz un 
personaje que ya había sido citado en otras investigaciones, pero siempre arrojando 
más sombras que luces y por ello nos hemos propuesto poner de manifiesto todo lo 
que hemos podido averiguar del mismo.

Se trata de Luis Lalucat, médico cirujano, partidario del anarco-comunismo y 
colaborador de La Justicia Humana de Barcelona (1886), primer periódico anarco-
comunista, cuya redacción se encontraba en el barrio del Raval, en la calle Amalia.

Tras siete años de dictadura conservadora, en 1881 se abre un período de relativa 
permisividad que será aprovechada por un amplio espectro de organizaciones 
«progresistas». Efectivamente, en la década de los ochenta del siglo XIX se produjo 
una confluencia de distintos movimientos sociales que, independientemente de su 
ideología, participaban de un pensamiento común, la transformación de la sociedad 
en sentido positivo.

No solamente los anarquistas, sino también masones, librepensadores y republicanos 
trabajaron, en ocasiones conjuntamente, para conseguir este objetivo. Esto explica 
que en el llamado proceso de Montjuïc fueran encartados más de 700 personas, no 
sólo anarquistas, sino también literatos, librepensadores, masones, republicanos, 
etc. El poder necesitaba hacer limpieza general.

 Luis Lalucat nació en Toulon (Provenza) el 5 de abril de 18621. Sus padres 
decidieron trasladarse a Barcelona a principios de la década de 1870, con toda 
probabilidad huyendo de la represión desencadenada contra los partidarios de la 
Comuna de París. En Tarragona obtuvo el título de bachiller en 1879 y las siguientes 
1.  Datos facilitados por Josep M. Calbet Camarasa y confirmado por su nieto Luis Lalucat 
i Jo.
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noticias que nos han llegado de Luis Lalucat hacen referencia a su actividad como 
estudiante de medicina. En 1883, Luis Lalucat estaba asistiendo a una operación 
en el hospital de Barcelona, llevada a cabo por el doctor Morales. El paciente 
estaba perdiendo demasiada sangre y necesitaba con toda urgencia una transfusión 
a la que se prestó voluntario el joven Lalucat2.

El movimiento librepensador había tenido ya una fuerte presencia durante el llamado 
sexenio democrático, cuyo máximo exponente fue entonces el internacionalista 
Gaspar Sentiñón. Pero fue en la década de los ochenta cuando su actividad se 
desplegó de forma extraordinaria. Uno de sus impulsores fue Rosendo Arús y Arderiu, 
quien, con otros correligionarios, fundó, en febrero de 1885, el Círculo La Luz3 en 
la calle Conde del Asalto y meses después también un periódico librepensador con 
el mismo título: La Luz. En este periódico colaboraron muchos anarquistas, como 
Anselmo Lorenzo y Tarrida del Mármol, entre otros y también Luis Lalucat.

En la noche del 1 de enero de 1886, se inauguró la biblioteca pública La Luz. A 
esta convocatoria acudieron más de 400 personas y la presidencia corrió a cargo 
de Rosendo Arús y a su lado el poeta federal Federico Soler (Pitarra). Después del 
discurso de apertura de Rosendo Arús intervinieron varios oradores y entre ellos, «el 
joven doctor en Medicina L. Lalucat, leyó un notable trabajo acerca de la historia del 
libro e importancia de las bibliotecas públicas»4. La concurrencia a dicha biblioteca 
fue incesante y también se desarrollaron conferencias de controversia, participando 
en una de ellas, el joven Lalucat con una disertación sobre «el comercio, su historia 
y su relación con el progreso social y el trabajo»5.

En abril de 1886 aparece el primer periódico anarco-comunista: La Justicia 
Humana, en la cual colaboró Luis Lalucat. Ante esta actividad desenfrenada, debió 
Lalucat sentirse espoleado y decidió editar su propio periódico: El Condenado, cuyo 
subtítulo era, «Periódico Revolucionario Independiente». El grabado de la cabecera 
era suficientemente ilustrativo; se veía a un diablo (¿Lucifer?), fustigando a toda clase 
de reaccionarios, explotadores y miserables. Apareció seguramente el julio de ese 
mismo año6 y el 1 de noviembre comenzó a aparecer como diario, convirtiéndose de 
ese modo en el primer diario anarquista. Sin embargo, mientras su aparición como 
semanario fue saludado con efusión por toda la prensa anarquista, por ejemplo, El 
Grito del Pueblo de San Martín de Provençals, dirigido por Indalecio Cuadrado, dio 
puntual cuenta de la recepción de su primer número. 

Analizando su programa afirmaba que estaba impregnado de aguda y sabrosa 
sátira diciendo que venía «de las horribles y tenebrosas regiones del averno» y 
que iba «a reintegrar al hombre en la plenitud de sus derechos, a combatir la 

2.  El Diluvio (Barcelona), 21 abril 1883, p. 3166.su actividad se desplegó de forma 
extraordinaria. 

3.  Palà Moncusí, Albert (2015), p. 239.

4.  La República (Madrid), 15 enero 1886, p. 2. Aunque en todas las noticias periodísticas 
en las que se alude a Luis Lalucat, se dirigen a él como doctor y en ocasiones como 
médico cirujano, se ignora en qué momento acabo la carrera.

5.  La República (Madrid), 15 enero 1886, p. 2.

6.  Lamentablemente sólo nos ha llegado un número del semanario, el 11 del 2 de octubre.
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injusticia y la tiranía bajo todas sus formas y aspectos políticos y económicos, a 
decir al pueblo ese Lázaro eterno de las fatalidades sociales y jurídicas: ¡Levántate 
y redímete!»7, su aparición diaria puso en guardia a los anarco-colectivistas, ya 
que suponían que defendería las ideas anarco- comunistas y aquellos decidieron 
publicar su propio diario, lo cual hizo que Lalucat decidiera pasarlo de nuevo a 
semanal, pero desapareció antes de que acabara el año.

La Justicia Humana recogió el terrible alegato que escribió en su despedida; entre 
otras cosas afirmaba: «¡Y en qué momentos se ejerce esta incalificable conducta! 
En los días más azarosos para la prensa española; en los días en que se encuentran 
procesados la mitad de los periódicos y encarcelado muchos de sus directores 
o redactores; en el momento preciso en que sobre El Condenado pesan dos 
denuncias y el compañero de Redacción LUIS LALUCAT sufre entre los barrotes 
de una prisión las consecuencias de una interpretación más o menos exacta dada 
a uno de sus artículos por el Ministerio público; cuando la solidaridad debía lucir 
como la aurora de un nuevo día. ¡Horrible decepción! ¿Podemos nosotros cuando 
se nos demuestra que estorbamos ser un obstáculo a nada ni a nadie? ¿Debemos, 
cuando de una manera tan baja y tan ruin se nos señala, continuar firmes en 
nuestros puestos? De ninguna manera. ¡Nunca!»8. 

Luis Lalucat se convirtió así en una de las primeras víctimas de la lucha ideológica 
entre anarco-colectivistas y anarco-comunistas.

Efectivamente, Luis Lalucat fue encausado por delito de lesa majestad, pero 
dejemos que nos informe el periódico La Publicidad de Barcelona, del 9 de mayo 
de 1887: «El día 3 del actual [mayo 1887], ante la sección 3ª de lo criminal 
de esta Audiencia, se celebró el juicio oral de la causa instruida contra don Luis 
Lalucat, como autor del artículo «Un engaño oficial», inserto en el número del 
periódico socialista El Condenado, correspondiente al 6 de noviembre último. 

El abogado fiscal señor Marsal, sostuvo en su acusación que la publicación del 
artículo denunciado constituía los dos delitos de lesa majestad e injurias a los 
ministros y pidió se condenara a don Luis Lalucat a 5 años de prisión correccional, 
multa y costas. Encargado de la defensa el abogado don Agustín Trilla Alcover9, 
procuró demostrar que no existían los indicados delitos y pidió la absolución de su 
defendido. Ayer se notificó la sentencia dictada, por la que se condena a don Luis 
Lalucat como autor de desacato a los ministros a dos meses y un día de arresto y 
accesorias y se le absuelve del supuesto delito de lesa majestad».

A partir de este momento se le pierde la pista y no lo volvemos a encontrar hasta 
principios del siglo XX. Según hemos podido averiguar, viajó al menos dos veces a 
Norteamérica. En octubre de 1901, llegó a Barcelona, en el correo «Buenos Aires», 

7.  El Grito del Pueblo (San Martín de Provençals-Barcelona), I, 5 (5 agosto 1886), 7.
8.  La Justicia Humana (Barcelona), I, 8 (25 noviembre 1886), 2
9.  Este abogado era un masón de Cervera, muy amigo de Rosendo Arús.
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procedente de Nueva York10. En 1903, llega a Nueva York, en el buque León XIII, 
contando 40 años de edad.11

Y la última noticia de Luis Lalucat la encontramos en 1909, en una relación de 
médicos de un anuario, con el domicilio en la calle Escudillers. Según consta en 
los Archivos municipales de Barcelona, su fallecimiento se produjo el 26 de febrero 
de 191112.

Palà Moncusí, Albert (2015), El lliure pensament a Catalunya (1868-1923): 
cultures, identitats i militàncies anticlericals en transformació, Barcelona, 
Universitat de Barcelona (tesis doctoral), 561 páginas

10.  La Vanguardia (Barcelona), 18 octubre 1901, p. 2.

11.  Cfr., Fran Fernández, «Roca en el llano barcelonés» (en internet, https://serhistorico.
net/2017/02/08/rafael-roca-un-perseguido-2/). Este autor buscó en la base de datos 
de https://www.libertyellisfoundation.org/passenger, donde están registrados todos 
los pasajeros que llegaban a Nueva York. Este enlace, que estaba roto, vuelve a estar 
operativo.

12. 12. Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración 
(Madrid), 1909, p. 1673.
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LA GRIP DEL 1918 A BARCELONA EN LA PREMSA QUOTIDIANA 

MARTÍNEZ, Lluís 

La grip del 1918-19 no va ser un incident molest més o menys greu com passa 
en l’actualitat, sinó que va causar una gran alarma. Un fet notable, si tenim en 
compte que fa un segle la població estava prou avesada a les epidèmies. També 
va posar de manifest, aquí i arreu, les limitacions de l’organització sanitària.

En quin context arriba l’anomenada grip espanyola a casa nostra? A Catalunya, 
les fàbriques funcionen a ple rendiment mentre dura la Gran Guerra, però aquest 
auge no beneficia els treballadors. Les exportacions sense límit provoquen 
una inflació descontrolada que es menja els salaris. Hi ha un gran malestar 
social. Amb la fi de les hostilitats esclata una gran crisi en la neutral Espanya. 
La indústria catalana, no només la tèxtil, rep el cop. A Barcelona, la misèria 
quotidiana empitjora. Hi ha vagues, protestes, aldarulls i tancaments patronals. 
L’anarquisme s’expandeix i hi aflora el pistolerisme.

L’epidèmia del 1918, doncs, serà una baula més en la cadena que porta a l’esclat 
social. ¿Com ens podem fer una idea del clima que es vivia llavors? Examinant els 
diaris. És gràcies a la premsa que ens assabentem, per exemple, que la grip –o 
la grippe o la influenza, com també se l’anomena– coincideix amb una epidèmia 
de febre tifoide, un incident crònic a la ciutat. (1)

Cal fer-hi dues precisions. Primera: com és obvi, només em refereixo a la premsa 
quotidiana escrita, perquè la ràdio no arriba a Catalunya fins alguns anys més 
tard. La primera emissora estable, Ràdio Barcelona, comença a emetre el 14 de 
novembre del 1924. Segona precisió: a la Barcelona del 1918 hi ha una taxa 
d’analfabetisme que oscil·la entre el 33 per cent i el 44 per cent, segons l’Anuari 
Estadístic de la ciutat. Els diaris són els únics mitjans de comunicació de masses, 
però amb limitacions. No hi arriben a tothom.

També he d’aclarir que per raons d’espai, de temps i de concreció, la investigació 
sobre el tractament periodístic de l’epidèmia se centra sobretot en la ciutat de 
Barcelona i en l’octubre del 1918, que serà el període més dur i complicat. Cap 
el 6 de novembre els contagis, o invasions com s’anomenen llavors, ja van molt 
de baixa. Les autoritats donen per finalitzat l’episodi el 12 de novembre. En total 
se’n comptabilitzen uns 150.000 casos gripals a la ciutat, més d’un miler dels 
quals acaben en mort. (2)

Hi ha historiadors que dubten de la fiabilitat dels mitjans de comunicació com 
a font. No debatrem aquest punt de vista. Però és indiscutible que la premsa és 
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una eina útil per fer-se una idea, si més no, del context en què es desenvolupen 
alguns episodis històrics. Sempre, és clar, que no s’utilitzi com a única font. ¿La 
grip del 1918 paralitza la vida social? ¿Es viu com una plaga medieval? ¿O és 
un incident que s’ha exagerat amb el pas del temps? Els diaris ens retraten el 
moment social i ens poden ajudar a respondre aquestes preguntes.

¿Quina impressió traiem de la lectura dels diaris? Una de molt clara: aquella crisi 
causa un desconcert absolut. Un desconcert que dona pas a la impotència, el 
desànim i la sensació de fracàs. Perquè ningú sap com afrontar una epidèmia que 
provoca més víctimes que de costum. Més encara perquè la higiene, la gran arma 
contra altres successos semblants, ara sembla inútil.

Les comparacions són difícils o impossibles. Igual que no podem comparar l’estat 
de la sanitat de llavors amb la d’ara, tampoc ho podem fer amb els diaris. Una 
epidèmia com la del 1918, ara mateix ocuparia les portades durant molt de 
temps. En aquell moment, la primera pàgina estava reservada a les esqueles o, 
segons la línia editorial del mitjà, a la Primera Guerra Mundial.

A una entrevista a La Publicidad, Ramon Turró (1854-1926), director del 
Laboratori Municipal de Barcelona, explica la causa del desconcert: “Poc o res 
sabem del germen que engendra [la grip] ni dels mecanismes que la propaguen. 
Ignorem què hem de fer per evitar-la o limitar-ne la seva difusió”, afirma. (3) 
Uns dies abans Turró ja ha declarat en una altra entrevista amb el mateix mitjà: 
“Metges i biòlegs anem, fins a cert punt, perplexos amb la grip.” (4) I cap a 
finals d’octubre, en una sessió de la Reial Acadèmia de Medicina manifesta: 
“Ens trobem en el mateix [punt] que en relació amb la pesta o el paludisme es 
trobaven els metges de fa cinquanta anys.” (5)

Llegint els diaris veiem que s’arbitren dos grups de mesures contra la grip: unes 
són responsabilitat de les autoritats, com ara el control de les fronteres, la neteja 
dels carrers i, sobretot, la publicació d’edictes. Les altres són competència dels 
particulars i consisteixen en obeir les ordres municipals i del govern civil. Totes 
fracassen o tenen un impacte limitat. Per falta de mitjans, però també perquè 
moltes disposicions són irrealitzables.

Però cal ser just. Al costat de mesures fallides, l’Ajuntament adopta d’altres més 
pràctiques: habilita el Museu Zootècnic del Parc de la Ciutadella com a hospital, 
contracta 20 metges, i compra dos pavellons desmuntables de fusta i material de 
desinfecció. (6) Passats els dies, organitza un sistema de 30 safarejos portàtils 
per a Can Tunis, ja que no n’hi ha de privats. (7)

La crisi posa en evidència les limitacions i els defectes del sistema higiènic i 
sanitari d’una Barcelona industrialitzada i en expansió. Amb les epidèmies 
cròniques, la ciutat va fent. Amb la grip del 1918, es col·lapsa.

És un fet distintiu del país? No. Com explica Ramon Turró en un article publicat el 
15 d’octubre a La Publicidad, a països més avançats que Espanya “de res els va 
servir les seves admirables organitzacions sanitàries, com de res ens han servit 
les nostres, i no per rudimentàries com es difon, sinó perquè contra aquest mal 
devastador no hi ha, avui per avui, defensa possible.” (8)
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Malgrat el suport de Ramon Turró del sistema sanitari, hi ha deficiències. Per 
exemple: les autoritats habilitaran els alumnes de l’últim curs de Medicina perquè 
hi donin un cop de mà voluntàriament i amb una retribució de 20 pessetes. 
Aquest pagament costarà de cobrar. A ells, i als metges titulars. Així, al març del 
1919 llegirem a la premsa que les autoritats, davant la possibilitat d’un nou rebrot 
letal, tenen dificultats per organitzar un dispositiu. Per què? Per la “mesquina 
retribució” donada als metges durant l’octubre. (9, 10,11) I al setembre del 
1919 encara llegirem que els metges d’Espanya se senten maltractats per “les 
autoritats i els cacics.” (12) Són proves no només de la debilitat del sistema 
de protecció social, sino de la precarietat de l’Estat. A aquest fet se suma que 
la sanitat és més aviat assistencial. No hi ha una cobertura universal com en 
l’actualitat. Qui és de classe benestant es pot pagar els serveis. I qui no, ha de 
dependre de la caritat.

POLÈMIQUES INTENSES

A l’inici es creu que el responsable de la grip és el bacil de Pfeiffer (Haemophilus 
influenzae), descobert al 1892, tot i que alguns metges apunten més aviat cap 
al Micrococcus catharralis. (13) Però posteriorment, tal com podem llegir als 
diaris, es troben casos de morts per grip on el bacteri de Pfeiffer és absent. 
La responsabilitat o no del bacil és una de les moltes polèmiques que recull 
la premsa. En aquesta ocasió, la discussió és entre Josep Agell (1882-1973), 
director del Laboratori Provincial d’Higiene de la Diputació de Barcelona, i el 
doctor August Pi i Sunyer (1879-1965), catedràtic de Fisiologia de la Universitat 
de Barcelona.

En realitat, qui dubta en públic de l’existència del bacil no és Josep Agell, sinó 
el president de la Diputació, Joan Vallès Pujals. (14) És un debat que porta un 
exasperat El Noticiero Universal a preguntar-se si l’epidèmia és de grip o no, ja 
que es dona per fet que és aquell bacil, i no cap altre, l’agent infecciós. (15) A 
finals d’octubre es descartarà del tot que el bacteri en sigui el causant. (16)

D’altres debats i discussions, també per causa de l’epidèmia, es circumscriuen a 
l’ús del sèrum antidiftèric com a remei, el desabastiment i presumpte acaparament 
de fàrmacs, el tancament o no dels centres educatius, el col·lapse dels serveis 
funeraris i l’impost extraordinari municipal que s’aplica sobre els lloguers dels 
habitatges per pagar les despeses.

Què fa la premsa barcelonina en general? Els diaris informen sobre el confús origen 
i causes de la grip, els seus símptomes i tractament, l’evolució de l’epidèmia, i les 
polítiques adoptades i dictades per les autoritats.

A l’inici, els diaris es limiten a informar, en la creença que el rebrot és un episodi 
semblant al del mes de juny. Però quan es manifesten els aspectes més inusuals 
de l’epidèmia, evolucionant en paral·lel a l’opinió pública, aflora una preocupació 
creixent, que en alguns casos deriva en alarma.
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Alguns mitjans, com La Vanguardia i La Veu de Catalunya mantenen a l’inici una 
posició més aviat continguda, tot i que al final es fan ressò del malestar general. 
I, al capdavall, la situació esdevindrà tan greu que només amb informar dels fets 
ja n’hi ha prou per causar inquietud. Alguns diaris, com Las Noticias, publiquen 
una relació diària de morts, amb el nom, l’edat i el domicili del difunt. És una 
llista creixent que per sí sola serveix per adonar-se del desastre.

Tots els diaris publiquen les notes oficials segons les quals, gairebé des del primer 
dia, l’epidèmia és en retrocés. Però alguns s’avenen amb aquestes notes i d’altres, 
no. El diari Las Noticias, el propietari del qual, Rafael Roldós, morirà de grip, 
és un dels que s’està tot el mes d’octubre creient-se i repetint que l’epidèmia va 
de baixa, posició que el porta a buscar explicacions alambinades quan hi ha un 
repunt de la mortalitat. Aquest mitjà, com el Diario de Barcelona, fa campanya 
oberta en contra de l’alarmisme i “l’exageració dels fets”, que atribueix a la 
“ignorància.” (17) Però quan la mortalitat desborda els serveis funeraris llavors 
reclama “l’atenció competent i incessant de les autoritats.” (18) I, finalment, 
quan la realitat ja no es pot amagar més, Las Noticias busca consol en el fet que 
durant l’epidèmia de còlera del 1865 hi van morir comparativament moltes més 
persones. (19)

Mitjans com El Correo Catalán, El Diluvio i El Noticiero Universal no s’estan 
d’adoptar una posició que, sobretot en el cas de El Correo Catalán, avui 
anomenariem alarmista i demagògica. La Publicidad és molt crítica, però també 
molt innovadora, perquè envia un periodista a fer una sèrie de reportatges sobre 
la situació a la frontera i hi investiga els fets, en comptes d’avenir-se amb el que 
explica el govern civil i prou. La Publicidad, a més, es preocupa d’entrevistar a 
Ramon Turró i August Pi i Sunyer perquè donin la seva opinió documentada sobre 
la qüestió.

El Correo Catalán és el diari més combatiu. Fa campanya contra les autoritats 
i aquells que demanen prudència: “Allà cadascú amb la seva consciència. La 
nostra tranquil·la està, recollint la justa indignació del poble barceloní i sumant-
se a la seva enèrgica protesta”, afirma. (20)

En canvi, al Diario de Barcelona, podem llegir: “Se serveix millor l’interès d’un 
país oferint sensació de tranquil·litat que no avalotant amb notícies capaces 
d’abatre el pusil·lànime i treure al fort confiança.” (21) És clar que hi ha autoritats 
que no hi ajuden gens. El ministre de Governació, davant les crítiques només 
encerta a dir: “Podran faltar medicaments i l’èxit, però no es pot negar la nostra 
bona voluntat.” (22) Els fets acabaran per donar la raó només a una determinada 
premsa que, potser, va actuar com ho va fer més per conveniència política que no 
per servir als seus lectors. Una lliçó que també serveix per al present.

En aquesta crisi extrema hi trobem moltes crítiques i poca equanimitat. Un 
dels pocs que mai perd els papers és Ramon Turró, que en una entrevista a La 
Publicidad remarca un contrast: “Ningú, a Suècia ni a Suïssa es va enfrontar a 
les autoritats en vista del fracàs; això hauria estat com reclamar mesures contra 
una aurora boreal.” Turró també diu que en comptes de criticar tant les autoritats, 
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millor es faria en ajudar els malalts. Però, conclou, “és molt més còmode culpar 
dels mals que ens afecten al veí del davant.” (23)

EL QUE NO ES VEU NO EXISTEIX

Les autoritats tenen pocs mitjans, cert; però a més hi cometen errors. Un de 
molt greu és amagar els fets amb la creença que així eviten l’alarma. El que no 
es veu no existeix. A primers d’octubre, el governador civil de Barcelona, Carlos 
González Rothwos (1865-) manifesta que no cal preocupar-se’n. L’epidèmia, 
afirma, “es presenta amb caràcters benignes.” (24) També declara que ha explicat 
al president espanyol que no hi ha “motiu per alarmar-se” perquè “encara que 
els malalts són nombrosos, els caràcters de la malaltia no tenen cap gravetat.” 
(25) El 4 d’octubre, el governador insisteix que l’epidèmia ja està decreixent a 
Barcelona “i els pobles de la província.” (26)

Fins al dia 6 d’aquell mes llegim als diaris informacions que en trauen ferro, 
perquè “la mortalitat està sent reduïda”, i perquè fora de Barcelona, el nombre 
d’invasions, com s’anomenen llavors els casos declarats, estan baixant. Però la 
mateixa premsa informa d’un important increment comparatiu de defuncions en 
relació amb els mesos d’octubre d’anys anteriors. (27) La Vanguardia explica el 
diumenge 6 d’octubre que la mortalitat de la setmana ha estat de 610 persones, 
mentre que en idèntica setmana de l’any precedent hi van morir només 235. 
En dies successius hi trobem més comparatives preocupants. A publicacions 
satíriques com L’Esquella de la Torratxa hi llegim descripcions més encertades del 
clima ciutadà que no a la premsa seriosa: l’epidèmia en expansió i les autoritats 
negant-ho. (28) I els diaris fent caixa amb les esqueles, cada cop més nombroses.

Quan ja hi ha capçaleres que comencen a preocupar-se pel que està clar que no 
és una grip com les altres, el inspector provincial de Sanitat, el doctor Miguel 
Trallero, encara manifesta que, tot i que a Barcelona hi ha cinc mil malalts, 
els contagis disminueixen i que tots els casos són “benignes”, però altres fonts 
multipliquen els casos per deu. (29, 30) Posteriorment, les xifres es disparen 
fins causar l’alarma (31). Mes motius d’inquietud: cap a la penúltima setmana 
d’octubre, la grip es manifesta a les Drassanes i la Barceloneta. Aquests dos 
barris, amb Sants, Hostafrancs, Gràcia i la dreta de l’Eixample són els més 
afectats per l’epidèmia. En canvi, la grip penetra poc a Sant Andreu i Sant Martí.

L’intent barroer d’amagar els fets pagarà el seu preu. Hi apareix la desconfiança, 
que donarà pas a la inquietud. Tampoc hi ajuda el fet que el governador civil 
marxi de la ciutat entre els dies 8 i 17. (32) O que d’una banda es digui que 
l’epidèmia és en franc retrocés i que alhora s’informi que la Junta de Sanitat 
es constitueix en “permanent”. (33) O bé, que després de dir cada dia que la 
crisi va de baixa s’acabi atribuint l’augment de la mortalitat “a les considerables 
invasions en els anteriors dies”. (34)

A El Noticiero Universal trobem aquest comentari: “L’alarma és natural i 
fonamentada. S’omplen d’esqueles els periòdics. Cada dia ens hi trobem amb la 
notícia que han mort persones que feia vuit dies es passejaven tranquil·lament 
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pel carrer. Ni les juntes de Sanitat ni els metges encerten a recomanar-nos tal 
o qual cosa per evitar la passa.” (35) El mateix exemplar on el governador civil 
afirma que l’epidèmia s’acaba, està ple d’esqueles, sobretot de gent jove, d’entre 
20 i 40 anys (36, 37), una circumstància que la premsa satírica com L’Esquella 
de la Torratxa i La Campana de Gràcia no passen per alt. (38) No només gent 
jove. L’epidèmia està afectant, sobretot, “persones acomodades”, remarca 
Las Noticias. (39). Per això l’abundància d’esqueles. I les pressions sobre les 
autoritats.

Al final, a La Vanguardia hi llegim: “Es va desautoritzar els periòdics des de les 
esferes oficials, dient que estaven alarmant sense motiu a l’opinió. Passa sempre 
el mateix: la premsa preveu el perill, el denuncia, s’organitza un mullader de mil 
dimonis, i hi van les autoritats, sempre endarrerides, a posar-hi remei, no al mal 
directament, sinó a les informacions escandaloses.” (40)

A Barcelona viuen en aquell moment 641.000 veïns. Segons l’Anuari Estadístic, 
a l’octubre d’aquell any n’hi moren 6.209, quan la xifra normal és de poc més 
d’un miler. De tots els morts aquell octubre, 1.175 ho són per la grip. Però 
aquesta infecció, l’any anterior, només ha fet 135 morts. La xifra es multiplica 
per gairebé deu, en concordança amb les denúncies de El Diluvio. (41) Hi ha, a 
més, veïns que es suïciden en veure que han contret la grip. El 25 d’octubre, El 
Noticiero Universal informa d’un total de sis casos per aquesta causa. (42)

A LES PALPENTES

Com que es desconeix l’agent causant de l’epidèmia, tothom va a les palpentes. 
Però és un error examinar aquest episodi amb displicència. Tal era l’estat i els 
límits de la ciència fa un segle i no es podia fer gaire més. En conseqüència, 
es publiquen moltes hipòtesis. Hi ha desconcert. Tothom hi diu la seva. Llegim 
comentaris com aquests: “Està vist que és una pura invenció que la grip es 
propaga en les reunions públiques i que el cèlebre microbi de tal malaltia entra 
en el cos respirant”, tal com ha assegurat la Mancomunitat a mitjans d’octubre. 
(43, 44)

Altres opinen que l’origen de la infecció és a l’aigua, al sol, a l’aire, en alguns 
aliments, als pous negres, a l’acumulació d’escombreries, i –encara– als 
miasmes... I, naturalment, no falta qui atribueix la grip a la falta de pudor de les 
modes femenines –massa escotades– o, directament, a un càstig de Déu. (45)

I així, al costat de mesures raonables n’hi ha d’altres que no sabem a què treuen 
cap, tot i que es fonamenten en la higiene. Ara bé, tal com denuncia Ramon 
Turró a la premsa “aquí es concep la higiene com una rutina: mesures aïllades, de 
vegades ineficaces, deixen satisfets els que es creuen erudits exigents. La higiene 
moderna és tot un sistema.” (46) “Com la cultura ... la salut del cos no s’imposa 
de cop i volta”, escriu un comentarista de Las Noticias. (47)

El doctor Jaume Ferran (1851-1929), com d’altres, observa que haver passat la 
grip immunitza contra un segon atac. I sobre la higiene diu, en una entrevista: 
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“Combatre la grip amb mesures sanitàries adequades per combatre la pesta, 
el còlera, el tifus exantemàtic, la disenteria, la febre groga, etcètera, equival a 
malbaratar els fons destinats als serveis sanitaris.” (48)

Les autoritats governamentals i municipals també són presoneres d’una altra 
fantasia persistent, a més de creure que el que no es veu no existeix. És a dir, 
que n’hi ha prou amb publicar alguna disposició en el butlletí oficial perquè 
es faci realitat. Encara que no n’hi hagi mitjans. La Publicidad ho valora així: 
“Moltes lleis, moltes reials ordres, moltes ordenances, molts bans de governadors 
i alcaldes. Tot es a la lletra, però molt poc transcendeix a la realitat.” (49) El 
Diluvio afirma que el règim sanitari del moment és “africà”. (50) Al capdavall, el 
fracàs de les mesures s’explica per la falta de recursos i de poder coercitiu. (51)

Els bombers reguen els carrers amb mànegues amb aigua a pressió i amb zotal. 
Als diaris podem llegir els llocs i els horaris. Es prohibeix als veïns que escombrin 
els carrers, ja que es creu que la pols en suspensió estén l’epidèmia. Es demana 
als particulars que desinfectin casa seva. S’arbitra un burocràtic sistema de 
cupons perquè les famílies pobres puguin proveïr-se de lleixiu. Tal com podem 
comprovar als diaris, tot això serveix de poc o de res.

El que manen les autoritats és paper mullat gairebé sempre. El governador civil 
prohibeix la importació i circulació de draps, però pocs el deuen creure i l’edicte 
es va repetint. (52, 53) L’Ajuntament, llavors presidit per Manuel Morales Pareja 
(1864-1932), del Partit Republicà Radical, mana treure les gallines, els conills i 
els altres animals dels balcons i dels terrats. Les cabres lleteres no poden circular 
pels carrers després de les 10 del matí. I sinó, l’animal serà sacrificat i la carn es 
repartirà “entre els pobres i els necessitats.” (54) Però aquestes ordres s’ignoren 
o, a tot estirar, s’amaguen els animals. (55) Per això, La Veu de Catalunya 
s’exclama que, davant les prohibicions municipals, cada ciudatà “no mira sinó 
la manera d’escapolir-se’n del seu compliment ... La qüestió és burlar-se de la 
llei, salvaguardant els interessos propis en perjudici dels de la col·lectivitat.” 
(56) En dies successius i fins al final de l’epidèmia trobarem publicades notes de 
l’Ajuntament reiterant les prohibicions. (57)

Llegint la premsa ens queda la sensació de desgavell. A principis d’octubre, El 
Noticiero Universal es queixa: “Les escombraries es llencen als carrers malgrat 
les prescripcions municipals. Les clavegueres fan pudor, els safarejos fan fàstic.” 
(58) Pocs dies després, El Diluvio denuncia que l’alcaldia no pot acabar amb el 
costum “de llençar escombraries al carrer” però “tampoc ha fet res per evitar que 
les voreres siguin escombrades a qualsevol hora del dia”. (59). Encara als últims 
dies d’octubre trobem a La Publicidad la queixa que hi ha “munts d’escombraries 
hores i hores al sol.” (60). A Las Noticias llegim aquest comentari: “Hi ha en 
aquesta ciutat, especialment a l’Eixample, infinitat de solars al costat d’edificis 
i la neteja dels quals ningú no cuida”. El comentarista explica que aquests 
solars estan plens de brutícia, escombraries i animals morts. (61) En resum: 
l’Ajuntament publica un ban, els veïns fan l’orni; i l’Ajuntament torna a emetre un 
altre ban que torna a ser ignorat. (62, 63) I la ciutat continua bruta.
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L’epidèmia fa que, per primer cop i encara que sigui sobre el paper, les autoritats 
es preocupin per millorar les condicions de vida dels habitatges i dels carrers 
de la ciutat. El regidor Lluís Companys, d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
proposa que s’aprofiti l’oportunitat per fer higienitzar els immobles i els dipòsits 
d’aigua. (64) També s’ordena que cada habitatge tingui el seu propi lavabo, i 
no un per replà, com és habitual llavors. (65, 66, 67) Són bones iniciatives, 
però allunyades de la realitat. El ban municipal dona als propietaris un termini 
de només sis mesos per instal·lar-hi els lavabos, quinze dies per posar-hi aigua 
corrent i vuit dies per netejar els dipòsits domèstics d’aigua.

Una carta al director a El Noticiero Universal toca de peus a terra: “Barcelona no 
té prou aigua per aquest servei [i] dins del termini assenyalat no es podria portar 
tot el material necessari.” (68). I un comentarista de Las Noticias reflexiona: “Jo 
demano a l’alcalde, al governador i a la Junta de Provincial de Sanitat d’on hem 
de treure els cinquanta mil wàters que, almenys, es necessiten ... També és molt 
còmode manar clausurar tots els pous. Però d’on trauran l’aigua els veïns d’aquí 
a vuit dies?” (69)

La falta de recursos es manifesta en les queixes que els veïns d’alguns barris 
formulen a l’Ajuntament arran d’una neteja deficient. (70) Part de la premsa, 
com La Veu de Catalunya, El Diluvio i El Correo Catalán, no estalvien crítiques a 
la passivitat municipal. (71)

SARCASME SENSE NOM

Hi ha una polèmica important per la manera que l’Ajuntament aconsegueix un 
pressupost extraordinari d’un milió i mig de pessetes per combatre la malaltia. 
Consisteix a imposar una contribució ciutadana sobre el lloguer. Sobre aquest fet, 
El Correo Catalán escriu que l’impost és injust perquè recau en la gent que no 
pot ser propietària; és a dir, en la pobre. “Aquest sarcasme no té nom”, conclou 
el diari tradicionalista. (72) A El Diluvio es recullen les queixes i les accions de la 
Unió de Llogaters davant l’impost. (73)

El Noticiero Universal destaca la inutilitat de la mesura: “Per molt que s’apressi 
el Municipi no haurà cobrat aquest milió i mig fins d’aquí algun temps, és a dir 
probablement quan hagi desaparegut per complert l’epidèmia.” (74) I també 
es queixa que el municipi hagi malbaratat el pressupost en “cotxes, banquets, 
subvencions, estàtues i viatges” en comptes de netejar la ciutat. “Resulta d’un 
efecte deplorable que es demani diners per a Sanitat a les famílies que acaben 
de tenir malalts o han sofert la pèrdua d’essers estimats ... quan a la inacció de 
l’Ajuntament s’ha d’atribuir la més gran part dels estralls que l’epidèmia actual 
ha fet”, rebla aquest diari. (75)

Amb la lectura de la premsa ens assabentem que moltes estafetes de correus 
tanquen per malaltia i que als pobles les feines de la recollida del blat s’ajornen. 
Es suspenen o es posterguen les festes. Això succeeix, per exemple, a Girona, fet 
que no agrada tothom. Un editorialista del Heraldo de Gerona escriu: “No s’han 
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de suspendre les festes de sant Narcís perquè proporcionen grans ingressos al 
comerç i a la indústria gironina.” (76)

Ara bé: la vida social no està paralitzada del tot. S’organitzen excursions i actes 
en els quals per força hi ha d’haver contacte humà. El govern civil decreta que 
els teatres i els cinemes es desinfectin entre sessió i sessió; i que si no, que 
tanquin. (77, 78) L’Ajuntament mana que els cinemes i teatres només facin 
una sessió al dia, prohibeix que hi hagi espectadors de peu –ordre que s’ignora 
(79)– i insta a desinfectar els locals cada dues representacions amb vapors de 
sofre. Prohibicions innecessàries, perquè la por al contagi fa caure l’afluència de 
públic, com es pot comprovar per les queixes dels serveis de beneficència que 
es financen amb un percentatge de la taquilla. (80, 81, 82, 83) I algunes obres 
tampoc es representen perquè els actors han emmalaltit o han estat exonerats de 
complir amb els seus contractes. (84)

Cap al final de l’epidèmia, a la vista que els fumadors expectoren molt, es 
prohibeix el tabac als cinemes, als teatres, al Ferrocarril de Sarrià i als tramvies. 
(85) Uns tramvies, per cert, circulen amb les finestres abaixades, una mesura 
de ventilació que de pas contribueix al refredament dels usuaris. Els passatgers i 
la premsa es queixen, i les finestres es tanquen a partir del 12 d’octubre. Potser 
el fet que molts conductors i cobradors estiguin malalts –267 en total, el 23 
d’octubre– hi té veure. (86)

Per evitar les aglomeracions, el governador prohibeix els balls en llocs tancats, i 
anar als cementiris els dies 1 i 2 de novembre. (87) Les floristes protesten i es 
rectifica a mitges: es podrà anar als cementiris a lliurar les corones a l’encarregat, 
que se n’ocuparà de col·locar-les a lloc. En el benentès que tot el parament floral 
es cremarà el dia 3. (88)

També se suspenen els partits de futbol del Campionat de Catalunya, però aquesta 
suspensió s’aixeca hores després i els dotze equips s’hi poden enfrontar. (89) Cap 
al final de l’epidèmia es prohibeixen les visites a l’Hospital de la Santa Creu, una 
restricció que ja s’ha imposat a tots els altres hospitals a mitjans d’octubre. (90, 
91) Fet diferent és que l’ordre s’obeeixi.

S’imposen mesures que topen amb la realitat. Es tanca la Universitat de Barcelona 
i les escoles públiques, llavors anomenades nacionals. L’Ajuntament aclareix que 
és una acció “preventiva” de la grip, però que això no ha de ser “motiu d’alarma”. 
(92) Però quan es vol fer el mateix amb les escoles privades, decisió que queda 
a l’arbitri del governador civil i no de la Junta de Sanitat, les organitzacions 
professionals es queixen, perquè la clausura, diuen, deixarà molts professors i 
les seves famílies en la misèria. (93) Més encara: els directors de les acadèmies 
particulars insten a reobrir les escoles nacionals “per allunyar els nens de pitjors 
perills, al carrer, al cinema o a altres llocs” (94). Les acadèmies tanquen igual i 
les protestes creixen. Les escoles públiques d’adults romanen obertes perquè n’hi 
ha poques i a més, tal com conclou el governador civil, les condicions higièniques 
dels locals són millors que no les dels domicilis dels alumnes. (95)
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CERVESA, ENTABANADORS I EL IODE

A la premsa també trobem informació –i molts anuncis– sobre els tractaments. 
A banda de les aspirines, la quinina, els purgants –aquests recomanats per 
l’inspector de Sanitat en persona (96)– , les sagnies i el desinfectants per al 
nas i la gola, molts malalts confien en les begudes espirituoses com a remei 
infalible. A La Vanguardia, el comentarista Ariel escriu: “Els metges somriuen en 
veure que la gent aixeca el colze com a mesura higiènica; però somriuen encara 
més a gust els traficants de begudes alcohòliques.” (97) I un altre comentarista 
escriu: “Els que hagin adoptat el costum de medicar-se amb vuit o deu gotes de 
conyac o aiguardent al dia, els aconsellem que utilitzin els mateixos diners ... en 
costelles a la brasa o rap amb allioli.” (98) Als diaris trobem anuncis de begudes 
que es presenten com a remeis contra la grip, propaganda que la premsa satírica 
sap explotar. (99, 100) Un anunci diu, textualment: “Les persones que, com a 
única beguda, prenguin cervesa, es veuran lliures del contagi de les malalties 
infeccioses.” (101). Naturalment, també trobem articles desaconsellant del tot el 
consum d’alcohol. (102)

Però la desorientació és territori adobat per als remeis fantàstics. La policia porta 
una dona al jutge per vendre un producte infalible: “àcid cítric, orenga, anís i 
algunes drogues més.” (103) El Noticiero Universal denuncia l’aparició d’una 
altra “plaga”: “la dels remeiers, sonàmbules, homes i dones que “curen” senyant 
els malalts o amb estrambòtiques “oracions”, entabanadors i poca vergonyes que 
exploten la incultura i la credulitat popular.” (104)

També hi ha una gran polèmica, i alhora demostració del desgavell sanitari, 
amb el sèrum antidiftèric. A la premsa llegim que el ministre de Governació, 
Manuel García Prieto, exigeix al governador civil de Barcelona que posi fre a 
“l’enorme abús de sèrum antidiftèric en el tractament contra la grip.” (105) Però 
l’endemà, en una sessió del Senat, un senador vitalici, Tomàs Maestre, catedràtic 
de Medicina, dirà: “El sèrum antidiftèric és l’agent més poderós que es coneix 
per prevenir la grip.” (106) Trobem articles elogiant el poder d’aquest producte, 
sobretot a l’inici del contagi. (107) En dies successius llegim notícies on s’insta 
a produir més sèrum, i fins i tot s’informa que el mateix ministeri de Governació 
promet donar recursos perquè tal operació sigui possible. (108)

L’epidèmia s’entoma molt al principi amb bon humor. A La Vanguardia del 20 
de setembre llegim un comentari: consumir cebes afavoreix la curació “gairebé 
instantània de la grip”. I s’hi afegeix: “El dolent és que després per estar a prop de 
la gent caldria tapar-se la boca amb un mocador.” (109) Ens assabentem també 
d’altres tractaments experimentals, com la injecció subcutània de la pròpia sang 
del pacient i després “posar a disposició de l’organisme metalls coloïdals.” (110) 
Uns metalls entre els quals està inclòs l’or. (111) Altres doctors, fonamentant-
se en l’experiència, recomanen sals de quinina associades a l’aspirina. (112) 
N’hi ha qui opina, ara, que part de les morts del moment s’expliquen per una 
sobredosi d’aspirines.
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Curacions miraculoses: davant els primers símptomes, cal prendre’s un purgat 
com ara el sulfat de sosa, fer repós absolut i aplicar-se tintura de iode entre els 
dos omòplats. L’endemà s’ha de fer una repintada de iode. Segons la notícia, els 
resultats són excel·lents. (113) Més idees: hi trobem un article que recomana 
beure deu gotes de iode dissoltes en vi o llet per prevenir la grip. (114, 115) 
També es recomana utilitzar derivats del mercuri, iodur potàssic i fins i tot, vi 
escumós i “cafè alcoholitzat”. Una variació al tractament del iode dissolt: es 
convida a inhalar-ne vapors. (116) Com que no hi ha cap altre remei clar, el 
iode genera un gran interès, com ho prova el fet que d’articles que en parlen els 
trobem a tot arreu, fins i tot a la premsa comarcal. (117, 118) Però també es 
publiquen comentaris en contra del iode, un remei que sembla que no agrada 
gens a Ramon Turró. (119, 120)

La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia es pronuncia: no hi ha cap tractament 
“específic únic i sistemàtic de la grip, i com a tal no poden considerar-se el 
iode, la quinina, els antitèrmic-analgèsics, l’arsènic, el blau de metilè, etcètera”. 
També alerta contra les “medicacions intempestives i desproporcionades que 
pertorbin les defenses naturals contra la infecció.” (121)

En una sessió celebrada en aquesta mateixa Reial Acadèmia, Ramon Turró critica 
les “profilaxis fantàstiques, remeis de comerciant i desinfeccions humorístiques 
de teatres amb aigua de Colònia” i afirma que l’epidèmia seria menys greu si, en 
comptes de lleixiu, l’Ajuntament repartís entre la població mascaretes fetes amb 
tres replecs de gasa. (122)

Els medicaments són inútils, però malgrat això l’epidèmia en causa una carestia. 
Als pocs dies d’esclatar l’epidèmia, el governador civil mana fer un inventari de 
totes les drogues amb la intenció de “prohibir, si ho considera convenient, la 
sortida de medicaments en vista a l’escandalosa alça que n’han experimentat 
molts”. “D’un flascó de quinina que en temps normals costa 2 pessetes, li han 
cobrat al propi governador 20,80 pessetes”, hi afegeix la notícia. (123)

Cap al final de l’epidèmia se segueix denunciant l’escassetat l’encariment dels 
medicaments. El Col·legi de Farmacèutics es queixa de la falta d’uns ingredients 
que, a més, és impossible d’adquirir “per mitjans normals” (124) i per aquest 
motiu celebra una reunió extraordinària el 26 d’octubre. (125) Arran d’aquesta 
assemblea, el governador civil torna a demanar als adroguers una declaració 
jurada de les seves existències: senyal que l’ordre de unes setmanes abans ha 
estat ignorada. Alhora, part de la premsa demana que la justícia actuï contra 
els acaparadors. (126) El Diluvio publica un parell d’articles titulats “L’illa dels 
Lladres” on critica les autoritats (127) o, més exactament, la seva absència 
davant les abusos relacionats amb els fàrmacs. (128)

Com prevenir aquella calamitat? Ramón Turró manifesta a l’inici: “El secret del 
triomf està en la perfecta salut i nutrició de l’individu i que es cuidi amb diligència 
tota indisposició que comenci a notar.” (129) Sobre aquesta recomanació, que 
les autoritats fan seva, el comentarista Ariel escriu a La Vanguardia: “Això, per 
als pobres, és un problema tan difícil de resoldre com la mateixa malaltia.” (130) 
D’altres recomanacions, com ara evitar “l’amuntegament de malats a cases 
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petites i sense condicions higièniques” (131) o que cada malalt ha d’ocupar 
“una sola habitació” o si no, posar-hi “una separació amb envans o llençols 
penjant entre els llits, ventilant constantment les habitacions” (132) semblen un 
sarcasme, perquè bona part dels barcelonins viuen en condicions insalubres i no 
per gust.

IMMIGRACIÓ CLANDESTINA

Una de les primeres accions que prenen les autoritats és mirar de limitar l’entrada 
dels treballadors provinents de França, expulsats un cop estaven acabant les 
hostilitats o que han finalitzat la verema. Inversament, també es prohibeix 
l’emigració. (133) En un episodi que ens evoca l’actualitat i que denuncia la 
premsa, molts dels treballadors que es veuen privats d’entrar-hi i arribar als seus 
pobles creuen la frontera d’amagat.

El doctor August Pi i Sunyer manifesta en una entrevista que el tancament de 
fronteres és “inhumà i contraproduent” perquè incentiva la immigració clandestina, 
i per tant, l’entrada de persones infectades sense vigilància ni control. (134) I, de 
fet, ja a principis d’octubre, la Junta de Sanitat  afirma: “Els cordons sanitaris, les 
declaracions i desinfeccions obligatòries deixen sempre filtrar la grip.” (135) “Ens 
deia un metge que sens dubte els reingressats van ser els principals conductors 
per on ens va venir aquesta invasió epidèmia de la grip”, escriu el periodista de 
La Publicidad Carlos Crehuet, enviat especial a la frontera. (136).

Davant el col·lapse del sistema, i com que els treballadors són els més afectats, 
l’única solució que proposen les classes benestants és la caritat. (137, 138) Una 
caritat que en ocasions es veuen obligades a demanar institucions com l’Hospital 
de la Santa Creu. (139) Els diaris publiquen noticies al respecte i llistes de 
persones que hi fan aportacions.

En augmentar la mortalitat, la crisi i el col·lapse es desplaça cap al monopoli de 
la Unió d’Empreses de Pompes Fúnebres, que alhora atribueix el desgavell a la 
falta de taüts. (140) Per tal d’agilitar, inútilment, els enterraments, l’Ajuntament 
mana que els capellans no vagin a les cases ni acompanyin els seguicis fúnebres 
i que el dol es doni per finalitzat a la parròquia. (141) Igualment, davant la 
falta de personal, l’Ajuntament habilita els guàrdies municipals perquè portin els 
cotxes fúnebres si el seu conductor titular està malalt. La Creu Roja organitza un 
servei de recollida de cadàvers de les famílies pobres, i el bisbat publica notes 
expulsant-s’hi la responsabilitat del desori.

També es mana que les campanes no facin el toc de difunts, ja que sembla 
que això estén l’alarma. Però a El Diluvio es pot llegir que malgrat la restricció, 
els campaners les toquen a totes hores, fet que molesta i perjudica els malalts. 
Davant el panorama escruixidor que representa l’acumulació de taüts a l’aire 
lliure a l’estació del Morrot, el governador civil recomana a la Creu Roja que hi 
instal·li una tenda de campanya per amagar-los. (142)
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COL·LAPSE I CAOS

Diaris com El Correo Catalán, La Vanguardia, el Diari de Barcelona, El Diluvio i 
El Noticiero Universal publiquen notes amb l’adreça exacta on un difunt s’hi està 
un temps excessiu sense ser retirat. A El Correo Catalán llegim: “Si no fos per la 
iniciativa popular, la col·laboració desinteressada dels ciutadans, s’amuntegarien 
els cadàvers a les cases. El diari carrega contra el monopoli i remarca: “Els taüts 
hi arriben tard i són dolents; quan els cadàvers són en descomposició i donant lloc 
a escenes esborronadores.” (143) “Cadàvers insepults dies i dies, focus horribles 
d’infecció al girar la cantonada, espectacles macabres per trencament de taüts i 
falta de pràctica en traslladar cadàvers per part dels empleats, incivilitat i males 
maneres d’alguns d’aquests, retard creixent d’enterraments, amuntegament 
indecorós de cadàvers en el dipòsit dels cementiris amb miasmes pudents. Les 
autoritats, com si no existissin. El govern, sense assabentar-se’n ni intervenir-
hi.” (144) Llegim també com 400 veïns del carrer de Sant Domènec del Call 
es manifesten per les deficiències del servei fúnebre i perquè l’Ajuntament no 
va desinfectar la casa d’una difunta. (145) Per al carlí El Correo Catalán, la 
conclusió és clara: “Barcelona és un aduar marroquí, un femer, un podrimenter 
immund” on els veïns no tenen dret a la vida. (146)

En resum, Barcelona com gairebé totes les ciutats i poblacions del món afectades 
per la grip del 1918 es va trobar amb una crisi sanitària per a la qual no estava 
preparada. La limitació de l’organització sanitària, la disposició des dels poders 
públics de mesures il·lusòries i irrealitzables, la falta crònica de serveis i recursos, 
i la indisciplina de la població, forçada per les circumstàncies, van contribuir a 
causar una situació complexa en la salut pública que ara commemorem.

La premsa va informar dels fets amb una certa contenció al principi, perquè es 
creia que seria una epidèmia com la del mes de juny. Quan es va veure l’autèntica 
dimensió de la crisi, alguns diaris com Las Noticias i el Diario de Barcelona 
van fer campanya contra l’alarmisme. Però d’altres mitjans, com El Diluvio, El 
Noticiero Universal i El Correo Catalán van carregar contra les autoritats. Al 
mig, però sense ser equidistants del tot, hi havia La Vanguardia. La Veu de 
Catalunya i La Publicidad, que criticaven les autoritats, però sense arribar als 
extrems d’altres mitjans. De la lectura dels diaris es treu la impressió que més 
que preocupar-se per la grip per donar un servei al lector, determinada premsa va 
utilitzar la crisi com a eina de desgast polític. Al capdavall, i vist amb perspectiva, 
una posició que encara és d’actualitat.
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59: “¡Qué dictadores sanitarios!”. El Diluvio, 16 d’octubre del 1918. Pàgina 7.

60: “La grippe”. La Publicidad, 23 d’octubre del 1918. Pàgina 4, segona columna.

61: “Max: Paradojas. En el clavo”. Las Noticias, 26 d’octubre del 1918. Pàgina 1.

62: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 21 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 13, primera columna.

63: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 22 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 9.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718

La grip del 1918 a Barcelona en la premsa quotidiana 



92

64: “Sesión del Ayuntamiento. La cuestión sanitaria”. El Diluvio, 10 d’octubre del 1918. 
Pàgina 13.

65: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 20 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 9.

66: “El estado sanitario”. El Correo Catalán, 20 d’octubre del 1918. Pàgina 3, tercera 
columna.

67: “El estado sanitario. Medidas de higiene”. El Noticiero Universal, 20 d’octubre del 
1918. Pàgina 3.

68: “Manuel Docampo: la instalación de waters”. El Noticiero Universal, 22 d’octubre del 
1918. Pàgina 4

69: “Max: Paradojas. Gollerias”. Las Noticias, 1 de novembre del 1918. Pàgina 1.

70: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 17 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 12.

71: “Passivitat lamentable”. La Veu de Catalunya, 18 d’octubre del 1918, edició de la 
tarda. Pàgina 6.

72: “Capítulo de quejas”. El Correo Catalán, 13 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

73: “El nuevo impuesto municipal”. El Diluvio, 17 d’octubre del 1918. Pàgines 7 i 8. “La 
Unión de inquilinos”. El Diluvio, 19 d’octubre del 1918. Pàgina 7.

74: “Crónica general. De la epidèmia”. El Noticiero Universal, 14 d’octubre del 1918. 
Pàgina 2.

75: “Ecos de la opinión. El impuesto sobre los alquileres”. El Noticiero Universal, 22 
d’octubre del 1918. Pàgina 4, primera columna.

76: “No deben suspenderse las ferias y fiestas de S. Narciso”. Heraldo de Gerona, 17 
d’octubre del 1918. Pàgina 1.

77: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 18 d’octubre del 1918. Edició de la tarda. 
Pàgina 10.

78: “El estado sanitario”. El Noticiero Universal, 18 d’octubre del 1918. Pàgina 4.

79: “Un abús vergonyós”. La Veu de Catalunya, 30 d’octubre del 1918, edició matinal. 
Pàgina 9, quarta columna.

80: “La Junta de Protección a la Infancia”. La Vanguardia, 29 d’octubre del 1918. Pàgina 
7, tercera columna.

81: “Salut pública. Els teatres”. La Veu de Catalunya, 17 d’octubre del 1918, edició 
matinal. Pàgina 9.

82: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 19 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 9.

83: “Salut pública. El tancament de teatres”. La Veu de Catalunya, 22 d’octubre del 
1918, edició del matí. Pàgina 5.

84: “Per la salut pública”. La Veu de Catalunya, 16 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 8, primera columna. “D’espectacles”. La Veu de Catalunya, 17 d’octubre del 
1918, pàgina 9, segona columna.

85: La Vanguardia, 28 d’octubre del 1918. Pàgina 6, segona columna. La Veu de 
Catalunya, 30 d’octubre del 1918, edició del matí. Pàgina 13, primera columna.

86: Las Noticias. “Los tramvieros”. 22 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

87: “El estado sanitario”. El Noticiero Universal, 18 d’octubre del 1918. Pàgina 4.

88: “La grippe. La commemoración de los Difuntos”. Las Noticias, 31 d’octubre del 1918.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718

Lluís Martínez



93

89: “El estado sanitario”. El Correo Catalán, 20 d’octubre del 1918. Pàgina 3, quarta 
columna.

90: “Darreres informacions”. La Veu de Catalunya, 19 d’octubre del 1918, edició matinal. 
Pàgina 7, quarta columna.

91: “Salut Pública”. La Veu de Catalunya, 24 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 2, cinquena columna.

92: “Dice el alcalde”. Las Noticias, 13 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

93: “Telegrames i conferències de La Veu. L’ensenyament privat”. La Veu de Catalunya, 
17 d’octubre del 1918, edició matinal. Pàgina 4.

94: “El estado sanitario. Las escuelas particulares”. El Noticiero Universal, 19 d’octubre 
del 1918. Pàgina 3.

95: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 26 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 13, primera columna.

96: “La grippe”. Las Noticias, 8 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

97: “Ariel: Cotidianas”. La Vanguardia, 24 d’octubre del 1918. Pàgina 12.

98: “El iodo, la grippe i l’esperit... de vi”. Diario de Villanueva y Geltrú, 24 d’octubre del 
1918. Pàgines 1 i 2.

99: “Contra la grippia” Acudit gràfic. L’Esquella de la Torratxa, 25 d’octubre del 1918. 
Pàgina 686.

100: “Xarau: el triomf de la beguda”. L’Esquella de la Torratxa, 18 d’octubre del 1918. 
Pàgina 672

101: La Veu de Catalunya, 20 d’octubre del 1918, edició matinal. Pàgina 4, primera 
columna.

102: “Doctor Somak”. La epidèmia de gripe”. El Diluvio, 11 d’octubre del 1918. Pàgina 
9.

103: “Telegrames i conferències de la Veu. El curanderisme.” La Veu de Catalunya, 25 
d’octubre del 1918, edició del matí. Pàgina 4, tercera columna.

104: “Crónica general. Dos plagas”. El Noticiero Universal, 25 d’octubre del 1918. 
Pàgina 2.

105: “La epidèmia reinante. El empleo del suero antidiftérico”. La Vanguardia, 24 
d’octubre del 1918. Pàgina 8. La Veu de Catalunya, 24 d’octubre del 1918, edició 
del matí. Pàgina 2, tercera columna.

106: “Senado”. La Vanguardia, 26 d’octubre del 1918. Pàgina 10, tercera columna.

107: “Tratamiento médico de la gripe”. Diario de Reus, 26 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

108: “Sèrums contra la grip”. La Veu de Catalunya, 30 d’octubre del 1918, edició de la 
tarda. Pàgina 11, primera columna.

109: Ariel: “Cotidianas”. La Vanguardia, 20 de setembre del 1918. Pàgina 10.

110: “L’epidèmia a França”. La Veu de Catalunya, 1 d’octubre del 1918, edició del matí. 
Pàgina 3, tercera columna.

111: “Tratamiento médico de la gripe”. Diario de Reus, 26 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

112: “Doctor Farreras Munner: “La grippe. Su tratamiento”. El Noticiero Universal, 27 
d’octubre del 1918. Pàgina 3.

113: “La gripe. El tratamiento del yodo”. El Diluvio, 18 d’octubre del 1918. Pàgina 7.

114: “Dr. Belaustegigoitia: Contra la grippe”. El Correo Catalán, 21 d’octubre del 1918. 
Pàgina 1.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718

La grip del 1918 a Barcelona en la premsa quotidiana 



94

115: “Dr. Belaustegigoitia: El yodo ¿preventivo de la gripe?”. El Diluvio, 23 d’octubre del 
1918. Página 9.

116: “Doctor R. Boquet: “Fruits de l’experiència”. La Veu de Catalunya, 29 d’octubre del 
1918, edició del matí. Pàgina 7. “Doctor Andreu Sobrino Álvarez: Salut pública. 
Tractament actual de la grip”. La Veu de Catalunya, 29 d’octubre del 1918, edició 
del matí. Pàgina 15.

117: “Contra la grippe”. El Restaurador, 24 d’octubre del 1918. Pàgines 1 i 2.

118: “El iodo, la grippe i l’esperit... de vi”. Diario de Villanueva y Geltrú, 24 d’octubre del 
1918. Pàgines 1 i 2.

119: “Curación de la gripe. Dos opiniones”. Diario de Reus, 23 d’octubre del 1918. 
Pàgina 2.

120: “Esquellots”. L’Esquella de la Torratxa, 25 d’octubre del 1918. Pàgina 694.

121: La Vanguardia, 5 de novembre del 1918. Pàgina 6, tercera columna.

122: “Real Academia de Medicina. Sesión sobre la grippe”. Las Noticias, 27 d’octubre 
del 1918. Pàgina 6.

123: “La epidèmia reinante. Disposiciones del governador”. La Vanguardia, 9 d’octubre 
del 1918. Pàgina 18.

124: “Salut pública: L’encariment dels productes farmacèutics. Nota del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona”. La Veu de Catalunya, 25 d’octubre del 1918, edició 
de la tarda. Pàgina 5, segona columna.

125: “La grippe. El precio de los medicamentos”. Las Noticias, 26 d’octubre del 1918. 
Pàgina 2.

126: “La grippe. Farmaceuticos” Las Noticias, 27 d’octubre del 1918. Pàgina 2.

127: “¡La isla de los Ladrones! Ahora los medicamentos”. El Diluvio, 26 d’octubre del 
1918. Pàgina 9.

128: “¡La isla de los Ladrones!. Los medicamentos”. El Diluvio, 31 d’octubre del 1918. 
Pàgina 10.

129: C. C: “Una visita al doctor Turró”. La Publicidad, 29 de setembre del 1918. Pàgina 
3.

130: “Ariel: Cotidianas”. La Vanguardia, 17 d’octubre del 1918. Pàgina 14.

131: “Miguel Trallero, inspector provincial de Sanidad: Circular”. El Diluvio, 14 d’octubre 
del 1918. Pàgina 8.

132: “El estado sanitario. Medidas preventivas. El Noticiero Universal, 26 d’octubre del 
1918. Pàgina 4.

133: “La Junta de Sanidad”. La Vanguardia 9 d’octubre. Pàgina 18, primera columna.

134: “L.C.: La pandemia gripal. Interview con el doctor Pi Suñer”. La Publicidad, 21 
d’octubre del 1918. Pàgina 3.

135: “La epidèmia reinante. La Junta de Sanidad”. La Vanguardia, 9 d’octubre del 
1918. Pàgina 18, primera columna. “Per la salut publica”. La Veu de Catalunya, 9 
d’octubre del 1918, edició matinal. Pàgina 10.

136: “Carlos Crehuet: El estado sanitario. La inquieta opinión: el viaje”. La Publicidad, 5 
d’octubre del 1918. Pàgina 3.

137: “Salut pública”. La Veu de Catalunya, 22 d’octubre del 1918, edició de la tarda. 
Pàgina 9.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718

Lluís Martínez



95

138: “Una caritat!”. La Veu de Catalunya, 30 d’octubre del 1918, edició del matí. Pàgina 
8.

139: “Salut pública. L’Hospital de la Santa Creu”. La Veu de Catalunya 26 d’octubre del 
1918, edició del matí. Pàgina 13.

140: “Més de la salut pública”. La Veu de Catalunya, 17 d’octubre del 1918, edició de 
la tarda. Pàgina 7.

141: “El estado sanitario”. El Noticiero Universal, 18 d’octubre del 1918. Pàgina 4.

142: Las Noticias. “La grippe. Inspección gubernativa”. Las Noticias, 20 d’octubre. 
Pàgina 1.

143: “Sigue el capítulo de cargos”. El Correo Catalán, 16 d’octubre del 1918. Pàgina 1.

144: “Y sigue el capítulo de quejas”. El Correo Catalán, 17 d’octubre del 1918. Pàgina 1.

145: “Una manifestación” El Diluvio, 18 d’octubre del 1918. Pàgina 8.

146: “Sigue la burla macabra”. El Correo Catalán, 19 d’octubre del 1918. Pàgina 1.

Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Volum XVII, 1918-1919-1920.

•	 Almudéver Campo, Laura: La epidèmia de gripe de 1918 y los profesionales 
de Enfermería. Análisis a través de la prensa española. Tesi doctoral. Facultat 
d’Infermeria i Podologia. Universitat de València, 2016.

•	 González García, Alberto: Avances y tendencias actuales en el estudio de 
la pandemia de gripe de 1918-1919. En Vinculos de Historia, num. 2 
(2013), p. 318

•	 González Núñez, José 7 de febrer del 2018: La verdadera historia de la 
Gripe del 18. http://www.hoyesarte.com/literatura/ciencia/la-verdadera-
historia-de-la-gripe-del-18_250690/

•	 Granero Xiberta, Xavier: “L’epidèmia de grip del 1918 a Barcelona”. Actes 
del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, 1981. Vol II. 
Gimbernat: revista catalana d’història de la medicina i de la ciència. Vol 1, 
1984.

•	 Mercedes Vilanova, Mercedes Vilanova Ribas, Xavier Moreno Julià: Atlas 
de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981. Ministeri 
d’Educació i Ciència. CIDE, 1992.

•	 Pinilla Pérez, Beatriz: “Análisi de la influència de la grip “espanyola” a la 
ciutat de Barcelona (1918-1919)”. Gimbernat, 2009. Vol 51, pàgines 
201-217; ISSN: 0213-0718.

•	 Rodriguez Ocaña, Esteban: “La grip a Barcelona: un greu problema 
esporàdic de salut pública. Epidèmies de 1889-90 i 1918-19”. A: Roca 
Rosell (coordinador). Cent anys de salut pública a Barcelona. Barcelona. 
Ajuntament de Barcelona, 1991; 131-156.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718

La grip del 1918 a Barcelona en la premsa quotidiana 



01. Anunci de remeis contra la grip. 
La Vanguardia, 17 d’octubre del 1918, 
pàgina 30

03. Caricatura sobre la recomanació de les begudes alcohòliques 
contra la grip. L’Esquella de la Torratxa, 25 d’octubre del 1918

02. Caricatura sobre l’epidèmia de grip 
incontrolable. L’Esquella de la Torratxa, 
27 de setembre del 1918. Ateneu 
Barcelonès. Biblioteca de Catalunya

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-071896



97

04. Anunci nord-americà sobre els germicides contra la grip. National Library of Medicine

05. Caricatura sobre l’epidèmia de grip i els espectacles públics. L’Esquella de la Torratxa, 
11 d’octubre del 1918. Ateneu Barcelonès. Biblioteca de Catalunya (1)

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718



98

06. Hospital de la grip de l’exèrcit dels Estats Units a Langres, França. National Library 
of Medicine

07. Anunci de remei contra la grip. La Veu de Catalunya, 26 d’octubre del 1918

08. Anunci de remei 
contra la grip. La Veu 
de Catalunya, 26 
d’octubre del 1918

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 77-98, ISSN: 0213-0718



99

TEXTOS ANTICS. UNA MEMÒRIA DE LA CASA DE MATERNITAT DE BARCELONA. 1923

A cura de Josep M. CALBET i CAMARASA

Tres metges de la Casa de Maternitat Joan Casasayas Cucurella, Salvador Goday 
Canals, i August Brossa Bosqué van presentar el 1923 a la Junta de Govern  de 
la institució un treball mecanografiat amb el títol:

ESTADÍSTICA-MEMÒRIA QUE EL METGES DE NÚMERO DE LA SECCIÓ D’INFÀNCIA 
DE LA CASA DE MATERNITAT I EXPÒSITS,  

PRESENTEN A LA MOLT IL·LUSTRE JUNTA DE GOVERN

CASASAYAS CUCURELLA, Joan; GODAY CANALS, Salvador;  
BROSSA BOSQUÉ, August

Aquesta memòria fou presentada a la primera meitat del segle XX, quan s’havien 
consolidat coneixements bàsics en el camp de la higiene i l’etiologia. I malgrat tot 
la mortalitat infantil era encara prou elevada. De fet ens pot explicar l’escandalosa 
mortalitat infantil que es registrava en els hospicis durant els segles XVIII i XIX, 
tot i la bona voluntat dels seus dirigents.

**********

TÈCNICA SEGUIDA AL FER LA PRESENT ESTADÍSTICA

Ens hem proposat fer una estadística de moviment, de tots els nens de primera 
infància que hem tingut a la Casa, des del dia 1 de juny de 1921, ---data en què 
dos de nosaltres prengueren possessió del càrrec de Metge de número--- fins a 
31 de desembre de 1921.

Considerem com a primera infància els dos primers anys de la vida del nen. 
Respectem amb això l’antiga classificació dels nens de la Casa, ja que l’anomenada 
secció de Lactància comprèn exactament tots els nens del naixement, fins a dos 
anys. Aquest criteri té de bo, que la present estadística i totes les que anirem fent 
cada any, del moviment de la Casa amb criteri mèdic, seran comparables amb 
les xifres d’altres estadístiques fetes anteriorment.

Aquesta primera estadística que presentem conjuntament els Metges de número 
de la Secció d’Infància, s’ha de considerar com un assaig de les que volem 
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presentar a la Molt Il·lustre Junta els anys successius, per vàries raons. En primer 
lloc, aquí podem fer referència tan sols a un període de set mesos, per poder fer 
els altres anys, estadístiques de períodes naturals d’un any, a comptar des de 
l’1 de gener a 31 de desembre. Els totals obtinguts i els tant per cents que se’n 
dedueixen, fan referència doncs, a un espai de temps fragmentari, que necessita 
una prèvia operació aritmètica, si es vol fer comparable amb estadístiques anyals. 
En segon lloc les dificultats a vèncer en un treball d’aquesta naturalesa, són 
massa grosses perquè de primer antuvi pugui resultar un treball perfecte.

Les dades que presentem en aquest modest treball, han estat obtingudes de la 
manera següent:

Conegut el nombre i situació de la Casa de tots els nens fins a dos anys, que hi 
havia el dia 1 de juny de 1921, hem reunit totes les paperetes, històries clíniques 
i dades complementàries dels que hi havia, i de tots els que han ingressat a la 
Casa fins el 31 de desembre del mateix any. Hem seguit una a una totes les 
criatures d’aquesta edat que hem tingut al nostre càrrec i hem intentat fer-ne una 
classificació de la que se’n puguin deduir dades molt interessants baix el punt 
de vista mèdic i administratiu, que donin una idea del funcionament i resultats 
de la nostra institució i que puguin conduir al progressiu perfeccionament de la 
mateixa.

Un cop reunits els totals de les dades obtingudes de tots els nens de 0 a 2 anys, 
es fa de seguida necessària una subclassificació en dos grups: de 0 a 1 any, i 
d’1 a 2 anys. L’alimentació, la morbiditat i la mortalitat d’aquests grups són prou 
diferents per a fer-los indispensables.

El grup de nens de 0 a 1 anys, que és la part d’aquesta estadística, que creiem 
més interessant baix el punt de vista mèdic, hem procurat fer-la un xic detallada.

Els dividim en 4 sub-grups que són:

Prematurs – Normals – Luètics -- i Entrats agonitzants.

Devem explicar les normes que ens han guiat en fer aquesta classificació.

Considerem prematur tota criatura que al néixer té un pes inferior a 2.800 grams. 
Aquest límit de pes pot semblar a primera vista un xic alt, però la realitat demostra 
que no és així; hem de tenir en compte que tractem amb nens hostatjats en una 
Maternitat i que per tant els límits de pes d’aquesta naturalesa, no poden ésser 
exactament iguals que en els criats a l’escalf de la família.

Entenem per nens normals, els que al néixer tenen un pes superior a 2.800 
grams, sigui el que vulgui l’estat en què es troba a l’ingressar a la Casa (exceptuats 
els sifilítics o agonitzants).

Els luètics formen el tercer sub-grup, estant en sala a apart (Sala de Sant Vicenç) 
i són els que tenen R. de W. (Reacció de Wassermann)  Positiva o bé que sense 
tenir-la ells mateixos, són fills de mares amb R. de W. Positiva, o bé que tenen 
signes clínics indubtables de lues. 
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Hem fet un quart sub-grup d’entrats agonitzants i anomenem així els nens que 
han mort menys de 24 hores després del seu ingrés a la Casa. Creiem molt 
justificada la formació d’aquest sub-grup, ja que la Casa, per Humanitat, ha 
d’admetre totes les criatures, mentre tinguin un alè de vida. Però no fora just 
carregar els quadres de mortalitat dels altres grups amb defuncions ocorregudes 
a les poques hores d’ingressar a la Casa i degudes a malalties anteriors. Aquesta 
causa d’error sols pot ésser evitada en els casos més evidents, que són aquests 
que últimament hem fet esment, ja que són molts els nens que estan malalts a 
l’ingressar a la Casa.

De cadascun dels quatre sub-grups, n’hem fet tres quadres: un dels existents, 
un altre dels entrats durant els 7 mesos, i un tercer englobant tots els nens de 
cada categoria. Així es pot seguir molt millor l’evolució d’aquests nens dintre de 
la Casa i deduir-ne valuoses conseqüències.

Havem fet després quadres que resumeixen les dades anteriors recollint primer 
tots els nens de 0 a 1 any, i després el total de nens de la Inclusa de 0 a 2 anys.

Per acabar donem uns quadres indicadors de proporcions relatives dels nens que 
han entrat a la Casa i proporcions de mortalitat en totes les Seccions i en diferent 
alimentació i diferents edats. Aquestes dades les creiem molt interessants. A 
disminuir aquesta mortalitat i a combatre les causes de la mateixa van tots els 
nostres esforços i els de tot el personal de la Inclusa; que si quelcom hem fet, 
molt més resta a fer encara, per a minvar, cada dia més si és possible, la tassa 
de mortalitat massa grossa, que donen els Asils com el nostre, on es recullen 
totes les escorrialles que genera la misèria, la malaltia i el vici d’una ciutat i una 
comarca molt gran, molt rica i molt civilitzada.

              PREMATURS  (menys de 2800 grs).

Existents 1 de juny de 1921...........................31

Fins a 1.500 grams.........................................0

De 1.500 a 2.000..........................................4   dels que sortits...........0
                                                                          queden a la Casa........0
                                                                          morts........................4

De 2.000 a 2.800 grams...............................27  dels que sortits............5
                                                                          queden a la Casa........8
                                                                          han fet 1 any..............2
                                                                          morts......................12

       

              QUADRE GLOBAL DE PREMATURS

Total nens prematurs...................................103

Fins a 1.500 grams.........................................5   sortides.....................0
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                                                                          queden a la Casa........0
                                                                          morts........................0

De 1.500 a 2.000 grams  .............................17   sortides.....................0
                                                                          queden a la Casa........3
                                                                          morts......................14

De 2.000 a 2.800 grams...............................77   sortides.....................6
                                                                          queden a la Casa......35
                                                                          han fet 1 any..............2  
                                                                          morts......................34

Entren agonitzants...........................................4

Mortalitat dels prematurs...........................53% (deduint els entrats agonitzants)

              NENS  NORMALS

Existents el primer de juny de 1921..............170

A lactància natural i mixta............................129   sortides....................29
                                                                          existents a fi d’any.....49
                                                                          fan un any................27
                                                                          morts......................24
(per causes digestives 16, per respiratori 2, infeccions 3, debilitat congènita 2, 
altres causes 1)

A lactància artificial.......................................41   sortides......................3
                                                                          existents a fi d’any.....10
                                                                          fan un any................12
                                                                          morts......................16
(per causes digestives 8, respiratori 4, infeccions 2, debilitat congènita 1, altres 
1)

   NENS   NORMALS

Entrades de l’1 de juny al 31 de desembre de 1921.......264

A lactància natural i mixta............................166   sortides....................47
                                                                          existents a fi d’any.....95
                                                                          fa un any....................0
                                                                          morts.......................24
(per causes digestives 15, respiratori 0, infeccions 3, debilitat congènita 4, altres 
4)
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A lactància artificial.......................................93   sortides......................7
                                                                          existents a fi d’any.....36
                                                                          fan un any..................5
                                                                         morts....................... 45
(per causes digestives 36, respiratori 1, infeccions 4 debilitat congènita 4, altres 0)

Entrats agonitzants..........................................5

   QUADRE  GLOBAL  DE   NENS   NORMALS

Total nens normals.......................................434

A lactància natural i mixta.........................   295   sortides....................76
        existents a fi d’any...144
                                                                          fan un any................27
                                                                          morts......................48
(Causes digestives 31, respiratori 2, infeccions 6, debilitat congènita 6, altres 6)

Alactància artificial......................................134   sortides....................10
        existents a fi d’any.....46
                                                                          fan un any................17
                                                                          morts.......................61
(Causes digestives 44, respiratori 5, debilitat congènita 45, infeccions 6, altres 1)

Entrats agonitzants..........................................5

Mortalitat global dels nens normals en pes al néixer...25% (deduïts els entrats 
agonitzants)

              LUÈTICS

Existents l’1 de juny de 1921.........................15   lliurats a la mare.........2
                                                                          fan un any..................1
                                                                          morts......................12
              LUÈTICS

Entrades de l’1 de juny al 31 de desembre.......24   lliurats a la mare.........1
        segueixen a la Casa....11
                                                                          morts.......................12
              DESMAMATS  DE 1 a 2 ANYS

Existents l’1 de juny de 1921.........................43   sortides......................7
                                                                          segueixen.................12
        fan 2 anys................18 
        morts.........................6
(per causes digestives 5, respiratori 0, infeccions 1, altres 0)
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              DESMAMATS   DE  1 a 2  ANYS

Entrades de l’1 de juny al 31 de desembre de 1921....64

                                                                          sortides......................8
                                                                          segueixen.................40
        fan 2 anys..................4
        morts.......................12 

(Causes digestives 8, respiratori 1, infeccions  3, altres 0) 

              QUADRE GLOBAL DE DESMAMATS

              (Existents i entrades)

Total de nens d’1 a 2 anys                        Sortides...................15

                              Segueixen a la Casa el 31 de desembre de 1921......52

                        Fan dos anys............22

                        Morts.......................18

(Causes digestives 13, respiratori  1, infeccions  4, altres  0)

Mortalitat dels desmamats...........................17%

QUADRE RESUM DE TOTS ELS NENS DE 0 a 1 ANY QUE HEM TINGUT A LA 
INCLUSA, DE L’1 DE JUNY A 31 DE DESEMBRE DE 1921     

                                  Total de nens de 0 a 1 any:  576

                               Sortides     existents a fi d’any    han fet 1 any    morts  

Normals 429 86 190 44 109
Prematurs 99 6  38 2 53
Luètics 39 3 11 1 24
Entrats ag. 9     9

TOTAL  576 95 239 47 195

Mortalitat global de nens de 0 a 1 any:...........32% (deduïts els entrats 
agonitzants)
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QUADRE RESUM DE TOTS ELS NENS DE PRIMERA INFÀNCIA DE 0 a 2 
ANYS QUE HEM TINGUT A LA INCLUSA DE 1 DE JUNY A 31 DE DESEMBRE 
DE 1921

                                          Sortides        Existents        Fan 2 anys    Morts

Normals (0 a 1 any) 329 85 234    109

Prematurs 99 6 40   53

Luètics 39 3 12  24

Desmamats                 107  15 52 22 18

Entrats ag.                       9    9

TOTALS 683 110 338                 22             213

Mortalitat global general dels nens de 0 a 2 anys: 29% (deduint els entrats 
agonitzants)

QUADRE DE MORTALITAT RELATIVA DELS NENS DE LA INCLUSA DURANT 
ELS SET MESOS QUE COMPRÈN LA PRESENT ESTADÍSTICA (de l’1 de juny 
al 31 de desembre del 1921)

Mortalitat global de 0 a 2 anys................................................ 29%

Mortalitat global de 0 a 1 any................................................... 32%

Mortalitat de nens normals de 0 a 1 any amb alimentació.... 25%

Mortalitat de nens normals amb lactància mixta.........................   16%

Mortalitat de nens normals amb lactància artificial......................   45%

Mortalitat de nens prematurs.................................................. 53%

Mortalitat de nens luètics.........................................................   61%

Mortalitat de nens desmamats (d’1 a 2 anys).............................   17%

                                                       *****

NOTES EXPLICATIVES I COMENTARIS

De l’estat dels nens a l’ingressar a la Inclusa

Evidentment l’esdevenidor dels nens ingressats a la Inclusa depèn, en gran part, 
de les condicions orgàniques en què ens arriben, i sota aquest aspecte podem 
classificar-los en :

                         1.- Nens aparentment sans.

                         2.- Nens que presenten alguna malaltia en curs.

                         3.- Nens prematurs i dèbils congènits.
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4.- Nens que porten una tara hereditària (sífilis, tuberculosi, etc.)

Farem un lleuger estudi de cada un d’aquests grups.

1.- Nens aparentment sans.

És aquest el més nombrós i el que té major interès per a la Inclusa que més 
que un hospital és un Asil de nens i on, més que la Patologia infantil, déu ser 
la Puericultura la seva principal missió. Dels nens que ingressen sans és d’on 
deuen treure’s principalment les nostres estadístiques i d’on poden obtenir-se les 
dades que ens informin de la mortalitat segons els diversos sistemes d’alletament  
i de la bondat del conjunt de mitjans higiènics a què estan sotmesos els nens de 
la nostra inclusa.

Però si bé és cert que una rigorosa observació clínica ha d’admetre com a sans 
els nens que incloem en aquest grup, no és menys veritat que poden destriar-
se en dos categories, segons la manera de respondre a l’alletament, aquestes 
són (seguint la nomenclatura Pfaundler) els heterotròfics i els heterodistròfics. 
Ço és: nens que toleren fàcilment una alimentació artificial (heterotròfics), nen 
que no toleren una alimentació artificial (heterodistròfics), però es desenrotllen 
esplèndidament criats a pit. Aquesta noció té un alt valor per a nosaltres no 
solament des d’un punt de vista doctrinal sinó, principalment, per aconseguir 
la màxima eficàcia dels mitjans de què disposem en la Inclusa. De moment no 
hi ha cap índex orgànic que ens permeti fer albiradores les peculiars tendències 
i solament la diària observació de les corbes de pes i de l’aspecte somàtic 
ens permetran apreciar si ens trobem front d’un cas de reacció heterotròfica o 
heterodistròfica, i és evident que la lògica més elemental ens dirà que solament 
els heterodistròfics són els que deuen sotmetre’s a l’alletament artificial. Però la 
realitat és més forta que el nostre voler i moltes vegades amb l’amargor de la 
impotència hem presenciat com un nen formós i sanitós a l’entrar es decandeix 
fatalment cap a l’atròfia per no tolerar l’única alimentació que podem dar-li: la 
llet de vaca. Però si aconseguim descongestionar la nostra Inclusa, ens serà 
permès una major elasticitat i, per tant, posar en pràctica els principis deduïts de 
l’observació clínica.

2.- Nens que presenten una malaltia en curs.

No comprenem en aquest grup els prematurs, dèbils i afectes d’herència morbosa, 
que seran estudiats separadament, ens referim exclusivament als nens que 
ingressen en curs d’una malaltia aguda o crònica. Té importància aquest grup 
des del punt de vista estadístic per donar una enorme mortalitat. Durant el temps 
que comprèn aquesta estadística han ingressat 9 nens que havien mort abans de 
les 24 hores. Talment com si els pares o guardador dels nens haguessin volgut 
eludir les despeses i facècies de l’enterrament. Però àdhuc els ingressats amb 
menor gravetat tenen un esdevenir trist, perquè donada la constant escassedat de 
dides a la Casa no és fàcil que puguin gaudir de l’alletament natural, ja que sovint 
seria precís treure d’una dida un infant sanitós i que segurament s’aconseguirà 
salvar definitivament, exposant-lo amb el canvi, a un risc evident per a intentar 
un èxit dubtós amb el nen malalt. El major contingent de nens malalts el donen 
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els fills de pares coneguts, car aquests rares vegades ens arriben nadons, sinó 
casi sempre són el fruit dissortat d’una llar pobre i sovint colpida per la mort 
o malaltia i la Inclusa és l’últim recurs i sols després d’una sèrie d’assaigs que 
únicament aconsegueixin malmetre l’infant, és presa la determinació de portar-lo 
a la Santa Casa.

3.- Nens prematurs i dèbils congènits.

Cal no confondre aquest dos termes, car no sempre coincideixen: si bé una 
prematuritat accentuada és causa de debilitat congènita, no tot infant nascut 
abans de terme, és fatalment dèbil, si el part ha estat produït per una causa 
fortuïta , contràriament un nadó a temps, pot ésser dèbil si procedeix de pares 
esgotats o intoxicats.

Com que aquest nens corresponen al departament d’Incubadores, seran estudiats 
en altra banda.

4.- Nens que porten una tara hereditària.

Les lleis d’herència marquen sovint d’una manera inexorable la trajectòria que 
seguirà la vida de l’infant: per això és constant preocupació nostra a l’examinar 
per primera vegada els nens que ingressen a la nostra Inclusa, la recerca de 
les estigmes que ens poden orientar sobre les probables tares que hagin pogut 
heretar de llurs pares. La nostra tasca, és difícil, car és impossible quasi sempre 
la contrastació de les alteracions somàtiques per nosaltres esbrinades amb les 
dades que proporciona l’interrogatori familiar, en la pràctica mèdica usual.

Herència tuberculosa

És un fet que pot comprovar-se tots els dies que un infant tuberculós procedeix 
d’una família tuberculosa i que investigant curosament els antecedents, sempre 
es troba algun dels membres de la família, afecte de tuberculosi. No és doncs, 
gens d’estranyar que els clínics sostinguessin que la tuberculosi és sovint una 
malaltia hereditària i millor congènita, que es transmet dels pares al fill abans 
del naixement, i que per tant quan ve al món el nen, porta, amb ell, el germen 
de la tuberculosi. Però les noves investigacions anatomopatològiques, les 
inoculacions al conillet d’Índies i les reaccions tuberculíniques, han palesat que 
les coses no són conforme a l’antiga concepció: ço és: que el nen al néixer sols 
excepcionalment porta el germen i que la tuberculosi és una malaltia adquirida 
després del naixement, per contagi dels que el rodegen.

Aportem aquestes consideracions doctrinals perquè ens permeten explicar-nos 
la raresa de les lesions anatomopatològiques per nosaltres registrades en el gran 
nombre d’autòpsies que es practiquen a la inclusa. I aquesta raresa és una altra 
dada clínica de gran valor en pro del contagi de la tuberculosi i en contra del seu 
origen heretable. En efecte, la major part dels nens ingressen a la Inclusa poc 
temps després d’haver nascut, és a dir, abans de què hagi estat fàcil al contagi.

Devem considerar, doncs, menyspreable el factor tuberculosi en l’herència? De 
cap manera, car hi ha un gran nombre de nens de pit, fills de mares tuberculoses, 
que encara que exempts de tuberculosi, són febles i no ofereixen una resistència 
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normal, essent extraordinàriament crescuda la seva mortalitat. En quants nens 
que segueixen una marxa atròfica, i no es beneficien de cap tractament, trobaríem 
la tuberculosi en els antecedents, si ens fos possible conèixer llurs pares.

Dels nens que ingressen a la Inclusa, són els de pares coneguts els que major 
contingent donen de tuberculosi. Aquesta observació s’explica: 1er. Perquè els 
expòsits solen ingressar poc després de nascuts; en canvi els de pares coneguts 
acostumen a tenir algunes setmanes o mesos, és a dir, ha estat fàcil el contagi. 2n. 
Perquè les estadístiques demostren com arreu és més freqüent la tuberculosi en 
els nens legítims que en els il·legítims, el que és degut a què els pares d’aquests 
solen ésser més joves i de bona salut, mentre que les malalties i la misèria regnen 
en moltes llars.

Herència sifilítica

Més important encara que la tuberculosi és la influència que exerceix la sífilis dels 
pares en la descendència. No és ja una alteració morbosa, no és sols el mal terreny 
el que hereta el fill del sifilític, sinó la malaltia mateixa, amb totes les lesions i 
amb tot el poder contagiant. És, per tant, d’una innegable transcendència el 
descobriment de la sífilis heretada, per a tractar-la degudament i evitar el contagi 
d’una dida sana. La immensa majoria de nens en arribar sense cap antecedent 
i únicament per la investigació dels signes, és que cal fer el diagnòstic i hem de 
confessar que les dificultats clíniques, augmenten cada dia. En efecte: poquíssims 
són els heredo-sifilítics que presenten un quadre mitjanament complet de lues; la 
gran majoria, almenys al moment d’ingressar, no presentarien cap signe de sífilis, 
sinó fos la manca de pes, que, d’altra banda, no té per si sol, cap valor específic. 
Raríssimes vegades podem observar els estigmes clàssics de la heredo-lues i hem 
de basar el diagnòstic en símptomes de presumpció i pel resultat de la reacció 
de Wassermann. Aquesta mena de símptomes sifilítics, és sens dubte deguda 
al tractament més eficaç pels moderns medicaments antiluètics. La medicació 
arsenical ha tingut la doble virtut de la seva eficàcia i d’assabentar al públic de 
la necessitat que tenen els sifilítics de tractar-se, essent poques actualment les 
dones malaltes que arriben al part sens haver sofert un tractament més o menys 
complet.

Dels nens que ingressen a la Inclusa, són els expòsits els que donen la casi 
totalitat dels luètics: durant els set mesos que comprèn aquesta estadística, són 
39 els nens que han passat per la sala d’Heredos i sols n’hi havia un que fos 
de pares coneguts. Entre els nens il·legítims, es troba la sífilis més sovint que 
en els legítims i creiem que no cal esforçar-nos en buscar-ne les causes, perquè 
fàcilment s’endevinen.

Si arreu és molt crescuda la mortalitat assolida pels nens heredo-sifilítics, ho deu 
ésser més encara en els asils com el nostre on per faltar quasi sempre la mare i 
no disposar de dides luètiques, és l’alimentació artificial l’única possible. Tenim, 
per tant, mants factors que contribueixen a augmentar la xifra de mortalitat: 
Herència morbosa, acompanyada sovint de prematuritat (quasi les dos terceres 
parts dels nostres sifilítics eren prematurs) alletament artificial des del primer 
dia, ultra tots els inconvenients que el medi asil amb la consegüent acumulació 
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d’infants, facilitat de propagació de malalties contagioses, manca l’escalf matern, 
pesen sobre tots els nostres petits asilats que tan bé escaurien a la falda de la 
mare i rodejats de sol·licituds exquisides.

Les estadístiques que hem pogut consultar fan arribar la mortalitat dels heredo-
luètics, a la xifra del 70 al 80%, i es refereixen principalment a nens criats amb 
lactància natural o artificial, però per la seva mare i en el medi familiar; no ha, 
doncs, d’espantar-nos la nostra que ascendeix al 61%, si tenim en consideració 
que a més de la sífilis hi ha molts altres factors- com ja hem dit- que fan més 
difícil la vida dels nens luètics que deuen romandre en un medi hospitalari.

La prematuritat i debilitat congènita en la Inclusa de Barcelona

Ja en anteriors estadístiques hem fet ressaltar lleugerament la importància que 
com a factor de mortalitat tenen la prematuritat i la debilitat congènita.

En un asil com el nostre, el regisme del qual s’atansa tant a l’hospitalari, 
forçosament han d’influir en les dades totals anyals, per varis motius, uns directes 
dels infants i altres de l’alimentació i del mitjà on es troben.

De totes les causes de morbiditat a la Inclusa, la debilitat congènita (incloent-li 
la prematuritat) és indubtablement la més difícil de vèncer. Tots els autors que 
s’han ocupat del magne problema de l’alletament del nen de pit, com més han 
aprofundit llur estudi més importància han donat a la debilitat congènita per 
ésser una de les causes del fracàs de l’alletament artificial.

Com diu prou bé la paraula, s’inclouen aquí tots aquells infants amb poca 
capacitat vital, de resistència feble i l’adaptació dels quals al mitjà extern es fa 
amb grossa dificultat. Són per tant aquelles criatures que ja neixen tarades o 
quan menys influïdes per les causes morboses dels progenitors.

Gens ha d’estranyar, doncs, que els tractadistes al voler-la corregir enfoquin 
el problema preferentment abans de la naixença que altra cosa, i ens parlin 
de Puericultura intrauterina o higiene de la dona embarassada. Però degut a 
l’aspecte social de la Inclusa, resulta ço impossible de practicar-se; per altra part, 
cada infant obeeix a una causa diferent i com diu En Marfan, sols pot descobrir-
se mitjançant l’observança dels pares i sinó és completament impossible 
contrarestar-la. 

Principalment els pediatres alemanys i els italians que tan de prop els segueixen, 
donen cap importància a la il·legitimitat i és perquè està íntimament lligada 
amb la relaxació de costums, vicis, penúria econòmica i manca de condicions 
higièniques, per això Barcelona, la urbs de la qual està tan fondament minada, 
dona una quantitat tan extraordinària de criatures nascudes amb aspecte 
deficient, que nosaltres els pediatres de la Inclusa, decidirem considerar com a 
límit de la debilitat congènita els 2.800 grams, essent així que en tots els països 
consideren el pes mínim de la criatura sana al néixer, 3000 grams, i al nostre 
país les estadístiques generals donen el de 3.200 grams. 

No obstant la prematuritat per ella solament, sempre que no sigui molt 
accentuada, no la considerem com un gran escull, però és que el nombre de les 
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criatures nascudes per sota els 2.000 grams és crescut (un 9%) i aleshores la 
manca de desenrotllo orgànic, equival a la impossible supervivència. Durant l’any 
1921, n’hem tingut 5, els pes de les quals era, poc més poc menys, de 1.000 
grams, i totes elles ja amb icterícia accentuada o sens símptomes significatius de 
malaltia, moriren per falta de vida, d’adaptació al mitjà extern.

No tenim sortosament abundants casos en què pugui atribuir-se la debilitat a 
trastorns formatius o malformacions, puix excepte un que altre llavi fes complicat 
i qualque espina bífida, no són freqüents en la Inclusa de Barcelona aqueixes 
aberracions orgàniques. No obstant tots els anys ne sol ingressar alguns que 
per la seva deu esmentar-se: així l’any 1921, tinguérem una criatura afectada 
d’espina bífida cerebral oculta, nascuda amb absència total dels dos hemisferis 
cerebrals i no obstant això, visqué uns dos mesos.

Si incloem aquestes criatures en aquesta secció, és perquè la deformació que 
porten és prou per evitar una llarga vida.

Però no són elles les que més ens interessen en aquest treball sinó aquelles que 
neixen dèbils per causes que poden contrarestar-se i que degut a l’organització del 
nostre asil, ens és poc menys que impossible a nosaltres d’intentar-ho. Mentre la 
il·legitimitat continuï essent un afront social, la llibertat de costums amb l’actual 
despreocupació i l’egoisme personal creixin com actualment, planarà damunt la 
xifra total d’estances a la Inclusa l’estigma de la debilitat, perquè bon nombre 
de criatures en ser recollides, hauran sofert abans tota mena de temptatives 
d’avortament infructuoses per atzar, altres estaran influïdes per un conjunt de 
factors tots desfavorables a la gestació (hostilitat familiar, estat d’ànim, etc.), no 
poques naixeran contaminades de les malalties dels pares o tarades per llurs vicis 
i algunes si bé vindran al món netes de tot estigma, no hauran pogut sostreure’s 
al deficient nodriment o sigui que portaran el segell de les necessitats maternes 
no satisfetes, de la misèria del viure de la penúria pecuniària. 

Volem, doncs, detenir-nos a esbossar aquesta etiologia per la cabdal importància 
que inclou, puix d’aquesta manera enumerarem les principals fonts que nodreixen 
la nostra Inclusa.

Les criatures que són portades a la Casa o bé són expòsits (abandonats de 
naixement) o legítims i aleshores les etiqueten dient que són P. C. o fills de 
pares coneguts. Entre aquestes  últimes abunden les entrades ja malaltes,  com 
es manifesta en altre lloc de la present memòria, i les dèbils que provenen de 
famílies miserables sense recursos pecuniaris, amb vida antihigiènica o a voltes 
amb malalties greus en algun membre de les mateixes.

Sol ocórrer entre la immensa massa obrera forastera vinguda a Barcelona en 
busca de treball, que es tingui un concepte equivocat del que és la Inclusa, i per 
això quan la mare dona a llum si està tarada per una malaltia o li resti difícil criar 
a son fill, prefereixi millor ingressar-lo a la Casa que retenir-lo en sos braços amb 
la creença que estarà millor atès i menys mal que no motivi semblant determini la 
consideració dominant en alguns pares que és obligació de la mateixa recollir-lo i 
retenir-lo per evitar-los les despeses de la cria i molèsties subsegüents. 
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La causa principal de la debilitat en semblants casos, sol ésser la tuberculosi, 
puix tant si és paterna com materna, influeix afeblint la naturalesa del fill; no 
obstant són ben escassos els fets de tuberculosis infantils durant el període 
d’alletament observats en la Inclusa, i és perquè el contacte de la criatura amb 
la família acostuma a ésser tan breu que no és possible el contagi, puix és sabut 
avui dia que el germen de la malaltia no es transmet, però en canvi la debilitat o 
feblesa de vida, mantes vegades ha estat observada per nosaltres en casos, els 
pares dels quals sabíem positivament un d’ells era tuberculós. 

Les infeccions agudes, entre les quals el tifus i la grip ocupen el primer lloc, són 
també responsables de moltes prematuritats, llur caràcter avortiu, és ben palès, 
i sols devem recordar les epidèmies de les mateixes perquè se’ns presentin a la 
memòria els molts casos d’aquesta naturalesa; puix bé si això succeeix en un 
mitjà pobre i sense recursos, en front al paorós quadre d’una mare greument 
malalta i amb el trasbals consegüent de la família, res té d’estranyar que el nadó 
vingut a deshora i amb un estat on la seva cura no es pugui satisfer, se’l porti on 
es creu que és la panacea pel mateix i lloc segur per una perfecta cria.

Les malalties cròniques del fetge, cor i ronyó de la mare, solen donar també 
semblant resultat, puix l’estat orgànic de la mateixa, acostuma agreujar-se amb 
l’embaràs quan no determina la mort, i aquest problema que en les classes 
acomodades no sol presentar-se perquè hi ha el metge que vetlla, entre la classe 
pobra sol ésser freqüent pel descuit en què acostumen a viure.

I les mateixes causes podem atribuir quan hi ha il·legitimitat encara que és 
molt possible que resultin atenuades, puix per regla general l’edat de les mares 
acostuma a ésser molt més baixa i predomini aquí sota el punt de vista etiològic, 
altres factors.

La tuberculosi i les infeccions agudes són responsables de moltes criatures que 
corresponen a aquest grup, però la malaltia que més domina és la sífilis i després 
d’ella les intoxicacions.

Totes les circumstàncies que acompanyen a la clandestinitat abonen per la 
presència de la sífilis, i avui més que abans, amb els nous tractaments de la 
mateixa, s’ha contribuït a imbuir la idea de la seva ràpida curació, permeten que 
alguns esperits poden ésser retrets d’altra manera es llencin també a engruixir 
el gran nombre dels desaprensius, ocasionant l’augment d’aquestes criatures 
manques de pes, d’aspecte pobre, sens estigmes ni símptomes d’orientació per 
al metge i que no obstant a la curta o a la llarga podrà declarar-se la malaltia. 
Recordo en aquest moment una crítica feta al professor Marfan, de París, que en 
ser-li tirada en cara la mania d’explicar-se tot per la sífilis, contestà que potser sí 
que exagerava, però que envellit en la pràctica de metge d’infants, la raó l’havia 
acompanyat mantes vegades i que no s’oblidava mai del mitjà en que exercia.

L’altre factor també candent avui de les intoxicacions, deu ésser recordat: l’alcohol 
per part del pare i de la mare i les intoxicacions per la morfina, cocaïna, etc. 
etc. que en èpoques no molt llunyanes no deixaven d`ésser considerades com 
novel·lesques, han envaït avui nostra societat i si bé no són moltes les criatures 
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que provinguin d’aqueixes fonts, és un deure nostre esmentar-les, tant més quan 
ens consta positivament que contribueixen a augmentar el grup de la debilitat 
congènita.

I resta’ns sols indicar l’edat, la tendra edat d’algunes mares; si abans era un fet 
aïllat veure noies de quinze i setze anys, avui ja no és tan infreqüent, atenent-nos 
solament a les dades de la Casa. Aquest mal va cada dia en augment i aquests 
sers, el desenrotllo dels quals encara no és complet, no és infreqüent que donin 
infants forçosament desnarits i mancats de resistència.

Analitzant les dades estadístiques que comprovarem, ço que acabem d’exposar, 
l`única manera possible per establir una diferència entre els prematurs i dèbils 
dels restant infants, ha estat fitxant un límit de pes (2.000 grams) però no podrà 
deixar-se d’imputar-nos l’artificiós de semblant procedir, puix quantes i quantes 
voltes criatures englobades en nostra estadística dintre del grup general, per llur 
evolució, resistència a l’alletament artificial, i inclòs pel seu aspecte general, 
deuríem considerar-les com dèbils congènits i no obstant això que és un atenuant 
pel grup, resulta que el nombre d’entrades arriba al 19%.

Aquesta preponderància ha de gravar notablement la mortalitat perquè atenent-
nos solament al resultat exclusiu del grup, resulta que la mortalitat arriba al 
53% no incloent-hi les 4 criatures entrades agonitzant o sigui que sols visqueren 
unes hores dintre de la Casa. I si les separem segons el pes, no pot ésser més 
demostratiu la influència, puix segons les entrades:

    - Fins a 1500 grams foren 5 i en van morir...........................   5

    - De 1500 a 2000 grams foren 13 i en van morir................. 10

    - De 2000 a 2800 grams foren  50 i en van morir................. 22

Aquest resultat pot ésser millorat? Atenent-nos a l’aspecte social i particular de la 
Casa, devem ésser molt circumspectes en la resposta.

No hi ha lloc a dubtes que l’alletament és un factor decisiu i que si fos possible 
un absolut alletament natural guanyaríem vides que es perden, però la manca 
de dades de cada infant i l’aspecte poc sanitós de la majoria, ens obliga a 
assegurar-nos molt abans no prodiguem el pit, cal sols recordar que la sífilis és la 
responsable de la majoria de prematuritats i que avui dia acostuma a manifestar-
se de la manera més encoberta perquè quedin justificades nostres reserves, puix 
per experiència sabem que criatures aparentment formoses i amb les reaccions 
de laboratori negatives, han estat responsables d’inoculacions a les dides que 
els criaven. Per aquesta poderosa raó som tan meticulosos en la seva exploració 
i promptes en demanar les dades del laboratori a l’objecte de poder-los alletar 
naturalment, però l’escàs nombre de dides existents en la Casa, mantes vegades 
impedeix realitzar nostre desig i hem de recorrer a l’alletament artificial exclusiu.

No cal insistir, doncs, ja s’ha fet en altres memòries, amb els molt mal  resultats 
que dona aquest alletament en criatures tan petites, i no cal pensar en millorar-
los temptejant les diverses modificacions preconitzades per augmentar la 
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digestibilitat de la llet, perquè les condicions  anatomo-fisiològiques del tub 
digestiu, diuen ben clar que sols és apte per digerir l’aliment natural, i si qualque 
vegada trobem infants que toleren dita alimentació, és perquè són heterodistròfics, 
una excepció dins la regla general, per aquesta poderosa raó de prematuritat no 
molt accentuada i debilitat congènita, equival a dir alletament natural de primera 
qualitat i exclusiu si es vol reduir la mortalitat als seus limits naturals.

Secció de desmamats

La Secció de desmamats instal·lada en el nou pavelló “Prat de la Riba”, és potser 
una de les que ha crescut més aquests últims temps. Aquesta Secció la forma 
una barreja de nens de les altres Seccions i de les criatures que les dides de fora 
tornen a la Casa, ja que com és sabut, el primer any se’ls paguen 45 pessetes 
mensuals i el segon any només que 25.

Els Desmamats han format sempre a la Casa una Secció castigada per la 
morbiditat i mortalitat força crescudes i ens ho explicarem fàcilment si analitzem 
detalladament quines criatures la formen i en quina forma hi arriben.

Els nens de les sales de lactància que són formosos i ben nodrits, són els escollits 
per a sortir a muntanya o sigui per a ésser lliurats a les dides de fora que venen a 
la Casa a buscar criatures per criar. Els que no surten a fora és, gairebé sempre, 
perquè tenen alguna tara que ho impedeix: una èczema, una otitis, trastorns 
digestius de repetició, nutrició deficient, etc. Aquests nens que no poden sortir 
formaran més endavant, si viuen, una gran part del contingent dels Desmamats.

Algun luètic que passa de l’any i alguns prematurs que a força de molta cura, han 
arribat a complir els dotze mesos a les sales de lactància, s’ajunten als anteriors.

Afortunadament hi ha també en aquesta Secció, una part de nens que forma 
una minoria relativament bona i són els fills de les dides internes de la Casa, que 
arriben als Desmamats, generalment en un estat de nodriment relativament bo.

Sobre tots els nens esmentats fins ara, hi pesa un greu inconvenient: són criatures 
que han passat tot el primer any de la seva vida en una Inclusa. Per exquisit que 
sigui la cura dels nens pel personal d’aquest establiment, no es pot fer més que 
atenuar de vegades els seus grossos inconvenients: l’exagerada immobilització 
als llitets, la falta d’insolació i d’aireació, la facilitat de contagis, els trastorns 
digestius i sobretot el que se n’ha dit modernament: la falta d’estímul psíquic, 
tot això fa que la majoria de nens que no han pogut sortir de la Inclusa arribin 
al segon any de la seva vida en condicions deficients i les Distròfies i sobretot el 
Raquitisme trobin en ells un camp molt abonat per a desenrotllar-se. 

No és difícil trobar en aquesta Secció nens de més d’un any i que encara no tenen 
cap dent, molts amb adenitis traqueo-bronquial per bronquitis de repetició, molts 
d’altres amb trastorns digestius continuats de llarga data que fan molt difícil 
l’alimentació més complexa d’aquesta edat.

Altra quantitat de nens que contribueixen a formar aquesta Secció, són els tornats 
de fora. Moltes de les dides que venen a la Maternitat a buscar un nen de pit per 
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a criar, no pensen, de moment, més que en les mesades que això els hi aportarà: 
però després, si la dida és dona de bons sentiments i la criatura creix sana i forta, 
li agafa estimació i afecte, barrejat, de vegades, amb un xic d’egoisme i el pobre 
bordet queda formant part de la família de la dida que el criava.

Però quan la dida no té cap sentiment afectuós per la criatura que cria, o bé 
aquesta creix raquítica o malaltissa (grossa hipoteca per una llar pobra) aleshores 
és tornada a la Casa, quan la mensualitat ja no satisfà l’esperit de lucre que 
l’havia fet venir a cercar. No cal dir que en aquestes condicions, les criatures 
tornades no acostumen a venir en condicions físiques gaire esplendoroses.

I finalment, altres criatures que també entren en aquesta Secció, són criatures d’1 
a 2 anys que han tingut la dissort de perdre la seva mare, o bé que l’extremosa 
misèria dels pares els obliga a demanar l’internament de l’infant.

Ja veiem, doncs, per la investigació lleugera que acabem de fer, sobre el que 
podríem dir-ne les fonts d’ingressos d’aquesta Secció, que ha de ser una de les 
que més cura han d’esmerçar, per a millorar les condicions de vitalitat d’aquest 
nens. Aquesta possible millora creiem que deu fonamentar-se a les següents:

1.- Una acurada vigilància mèdica individual.

2.- Un estudi detallat de l’alimentació adequada a cada cas. Per a facilitar aquesta 
condició que és molt important, seria molt convenient la construcció d’una cuina 
per als desmamats, en el mateix pavelló que viuen. Això facilitaria la confecció de 
múltiple varietat de sopes i menjars que s’han de fer ara en llocs distants.

3.- La instal·lació de boxes per aïllament individual en tots els casos de malalties 
contagioses. Les boxes  estan ja instal·lades i han començat ja a donar brillants 
resultats de profilaxis.

4.- La instal·lació de jardins per a nens, que tenim en estudi i que pensem 
proposar a la M. Il·lustre Junta, i

5.- La instal·lació de bàscules per a vigilar el pes de cada nen, comprovat cada 
15 dies i inscrit en gràfiques que tenim en estudi i la impressió de les quals 
pensem demanar a la M. I 
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TEXTOS ANTICS. PSIQUIATRIA DE GUERRA A CATALUNYA.  
UN TEXT DE SANTIAGO MONTSERRAT ESTEVE. 1937

A cura de Josep M. CALBET i CAMARASA

UN TEXT DE SANTIAGO MONTSERRAT ESTEVE (1937) 

Santiago Montserrat Esteve  nasqué a Barcelona el 7 d’abril de 1910 i morí a la 
mateixa ciutat el 2 de febrer de 1994. Llicenciat en medicina el 1933 exercí com 
a capità metge psiquiatre durant la guerra 1936-1939 en l’exèrcit republicà, i 
posteriorment fou sotmès a un procés de depuració. Ha estat considerat com un 
dels més destacats psiquiatres catalans de la segona meitat del segle XX.

Com autor de la present memòria mecanografiada explica el seu pas per la clínica 
militar número 1 de Lleida, i posteriorment a la clínica establerta a l’hotel Vila 
Engràcia, del veïnat de les Masies, de l’Espluga de Francolí. 

*****

MEMORIA SOBRE EL SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL  
DE EVACUACIÓN DEL EJÉRCITO DEL ESTE. DICIEMBRE 1937 

MONTSERRAT ESTEVE, Santiago

Para la mejor exposición de la presente memoria vamos a dividirla en tres partes 
que versarán sobre:

I.- Estado actual del Servicio

II.- Deficiencias a corregir

III.- Soluciones inmediatas

I.- ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO  (DICIEMBRE DE 1937)

a/ Organización estática.- El Servicio Neuropsiquiátrico  está enclavado en la 
Clínica Militar 1 de Lérida, de la que es una dependencia. Está distribuida en 
tres plantas de un edificio de cinco: Planta baja (sala P), 1er piso (sala S), y 2º 
piso (sala Q).
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Sala P.- Está dividida, por un sólido tabique, en una sala grande y otra pequeña 
que comunican a través de una puerta. En el primer compartimiento hay 16 
camas y está ocupado por enfermos con psicosis graves, reacciones psicopáticas 
violentas, estados crepusculares, etc. La sala pequeña está habilitada para 
cuatro camas y destinada a enfermos que requieren aislamiento. Normalmente 
suele estar ocupada por un solo paciente o dos. También hay en la sala P un 
compartimiento con dos waters separados, bañera con dispositivo para el baño 
permanente y un lavabo. Dentro de la misma sala y sólo separada por un tabique 
de media altura hay una habitación de guardia y curaciones y otra junta destinada 
a guardar la ropa y objetos de los enfermos.

Sala S.- Consta de una gran sala, sin tabicación de ninguna clase, con amplia 
visualidad dentro de la misma. Contiene 38 camas y está destinada principalmente 
a observación. A ella van los enfermos con ataques nerviosos (epilépticos, 
histéricos, etc), los presuntos simuladores y todos aquellos que requieren ser 
observados. Adyacentes a esta sala, hay en un extremo, un pequeño cuarto de 
curas y un departamento para los servicios higiénicos. En el otro extremo, junto a 
la entrada, dos habitaciones anexas: Una es la de guardia y la otra está destinada 
a la visita médica, sesiones electro-psicoterápicas, archivo y distribución de 
enfermos.

Sala Q.- Consta de 16 departamentos, todos los cuales son ocupados por 
enfermos excepto dos: Uno destinado a servicios higiénicos y otro a cuarto de 
guardia. El total de camas es de 27 y están ocupadas por enfermos que requieren 
poca observación (casos neurológicos, psicasténicos, neurasténicos, etc).

Junto a la Clínica hay un gran patio y adyacente huerta que sirven de lugar de 
esparcimiento y de trabajo a los enfermos.

Como personal del Servicio figura un psiquiatra, un practicante titulado que 
cuida la sala P, un enfermero que, por sus conocimientos especializados y calidad 
de trabajo, hace las veces de practicante en la sala S y otro, en las mismas 
condiciones, en la sala Q. Existen además dos enfermeros psiquiátricos que 
hacen el servicio de día y uno de noche para la sala P. En las salas S y Q, hay 
además enfermeras y sanitarios no especializados (dos permanentes en la sala S 
y una en la Q, en el Servicio de día y otros tantos para el de noche).

El practicante y el enfermero asimilado de la sala S, además del servicio de día 
se reparten las guardias de noche como practicantes.

b/ Organización dinámica. Los enfermos admitidos en el Servicio forman tres 
grupos: los psiquiátricos propiamente dichos, los neurológicos no quirúrgicos, y 
los de tipo médico legal (simuladores y los individuos sometidos a peritaje, etc). 
Además, cada grupo puede subdividirse en militares y reclutas.

Por su procedencia se ve que el Servicio directa o indirectamente, controla los 
enfermos procedentes de gran parte del frente del Este, desde los Pirineos hasta 
más allá del Ebro. Además, también van a parar al Servicio soldados procedentes 
del Tribunal Médico Militar de Lérida y Barbastro, y reclutas de los centros de R. 
M. e I., de estas poblaciones como también algunos de Alcañiz.

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 115-124, ISSN: 0213-0718

Santiago Montserrat Esteve



117

Los enfermos llegan al Servicio en evacuaciones especiales o confundidos con otra 
clase de pacientes. Los medios de evacuación son muy variados: ambulancias, 
autovías, trenes sanitarios, automóviles, etc.). Algunos, muy pocos, de los 
enfermos evacuados al Servicio, llegan con lesiones de las ataduras con que se 
les sujeta, otros, algunos más, intoxicados, por opiáceos principalmente, que les 
han sido administrados con la pretensión de calmarles.

Al ingresar un enfermo en el Servicio se le toman los datos de filiación civil y militar, 
lugar y diagnóstico de procedencia, y se le encabeza la historia, añadiéndole 
la de procedencia, si la trae, especialmente cuando procede de alguna Clínica 
psiquiátrica (Binéfar, antes Barbastro, Monzón o Sariñena). Acto seguido, se le 
destina cama según dolencia y la finalidad con que ha ingresado. Si va a la sala 
P, se le desnuda, se registran sus ropas y equipaje (hemos encontrado cuchillos, 
puñales e incluso una bomba) y se guarda todo convenientemente. Luego se 
les encama y se hace una gráfica que registra temperatura y pulso, durante los 
primeros días como mínimo, para descubrir afecciones febriles concomitantes, 
psicosis, infecciones, etc. También se registra el número y calidad de las 
deposiciones, la nutrición y la conducta del enfermo. Se completa la observación 
con el parte de noche que redacta diariamente el correspondiente enfermero. Los 
pacientes de esta sala, como los de todo frenocomio cerrado, no pueden salir 
de la misma sin autorización médica y acompañados de un enfermero, en todo 
caso; no pueden recibir visitas, ni correspondencia sin previo control. Esta sala 
corresponde a las de supervigilancia de los hospitales psiquiátricos.

Caso de ser destinado un enfermo a la sala S, se le somete a observación y 
vigilancia sin encamarle. La observación es muy discreta aunque constante, 
dada la calidad de los enfermos, con variaciones individuales para hacerla eficaz. 
Como en la Sala P y Q, se redacta un parte de noche. El enfermo puede salir de 
la sala, al patio y huerto vecino, más lejos solo puede hacerlo controlado.

El paciente destinado a la sala Q puede salir libremente de la misma por no ser 
necesaria su constante observación.

Casi todos los recursos, diagnósticos y terapéuticos de la especialidad funcionan 
sistematizados y en menor o mayor escala: Los psicotécnicos, los psicoterápicos 
(en sus diversas formas), quimioterápicos (series de nucleinato, esencia de 
trementina, curas opiadas, barbitúricos, etc), hidroterápicos (baño permanente) 
y ergoterápicos. Un medio que nos presta buenos servicios, tanto para descubrir 
simulaciones, como para diagnosticar ciertos desarrollos psicógenos y tratar 
eficazmente muchos de los fenómenos influenciables por la sugestión, son las 
corrientes farádicas aplicadas en su aspecto doloroso sugestivo. Este recurso, ya 
utilizado en la Gran Guerra, lo hemos perfeccionado introduciendo una serie de 
variantes para la mayor eficacia en cada caso. Por el excelente efecto psicoterápico 
y la ocupación ergoterápica que representa, nos han dado muy buenos resultados 
(complementarios) hacer construir refugios antiaéreos por los mismos enfermos.

El número de casos vistos en el mes de diciembre de 1937 es de 91, distribuidos 
de la siguiente forma:

3 tenientes;  5 cabos;  65 soldados;   3 guardias: 15 reclutas 
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Los casos militares pertenecen a las armas y cuerpos que indica el esquema 
III1. Salta a la vista, el gran predominio de la Infantería, que, por si sola, 
proporciona más enfermos que las demás armas juntas. Es interesante comparar 
esta estadística con otra bastante análoga correspondiente a tiempo de paz (año 
1931), esquema IV. Se ve que varía el contingente proporcionado por las distintas 
armas especialmente en lo que hace referencia a intendencia.

En el esquema V, están distribuidos los enfermos ingresados por profesiones,  
constando solo las que dan mayor número de casos.

Hay que destacar el hecho de la gran preponderancia de los labradores (lo que 
da una pauta para la elección de laborterapia adecuada) y en términos generales 
la desproporción entre las profesiones manuales (72) y las de tipo intelectual 
(12 incluyendo los escribientes y no habiendo ningún caso de carrera). Hay 7 
enfermos  sin profesión conocida.

En cuanto a diagnósticos, damos la siguiente lista que no encaja con ninguna 
clasificación de las conocidas por no adaptarse éstas a los casos del Servicio:

Etilismo patológico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Psicosis infecciosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Delirio febril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Síndrome de confusión mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sífilis cerebral (afasia, hemiplejia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Esquizofrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Psicopatía esquizoide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Otras psicopatías (no incluida la histeria). . . . . . . . . . . . . . . 3
Epilepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Epilepsia no comprobada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Debilidad mental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reacciones psicógenas, neurosis de guerra  . . . . . . . . . . . . 22
Histerismo y psicopatía histérica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Psiconeurosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lipotimias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Simulaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hemicránea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Síndrome extrapiramidal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Parálisis radial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lesiones residuales parálisis infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sordo-mudez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Diagnósticos pendientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Peritaje médico-legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.   Los “esquemas” no constan en la memoria presente.

Santiago Montserrat Esteve

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 115-124, ISSN: 0213-0718



119

Lo primero que salta a la vista en esta estadística es la gran proporción en que 
entran los casos de histerismo en sus diversas variantes: neurosis de guerra, 
reacciones psicógenas y psicopatías de tipo histérico. Esta desproporción está 
relacionada  con la de la estadística de profesiones y la de armas. La gran mayoría 
de enfermos psíquicos de guerra son soldados de infantería, campesinos de 
profesión y padecen afecciones de tipo histérico. Ello se debe a su menor cultura 
y evolución mental que les da pocas posibilidades de adaptación y derivación en 
forma adecuada.

La debilidad mental, en todos sus grados, es lo que sigue en cantidad de casos. El 
mayor contingente lo dan los reclutas (7 casos), pues es causa de inutilidad y no 
llegan a incorporarse. Sigue la epilepsia en sus diversos aspectos. Por idénticas 
razones que en el caso anterior participan los reclutas en mayor proporción,  si bien 
el número de soldados epilépticos (6) es bastante considerable para permitirnos 
afirmar que la revisión de los reclutas no se lleva a cabo en forma muy rigurosa 
bajo este aspecto. Siguen en número los casos de psiconeurosis y esquizofrenia, 
aunque normalmente estos últimos no dan un contingente mensual tan elevado.

Merece también ser comentado el hecho de existir un caso con el diagnóstico 
de lipotimias y otro con el de delirio febril que nos fueron evacuados por haber 
hecho el triaje médicos generales que confundieron los casos con un síndrome 
psicótico y una epilepsia respectivamente. Bajo este aspecto de confusión de 
diagnósticos hay que hacer resaltar el que es más frecuente (véase esquema VI). 
Es frecuentísima la confusión entre casos epilépticos e histéricos hasta el punto 
de que normalment no llegan a la mitad el número de epilépticos comprobados 
entre los que ingresan con este diagnóstico, el resto lo constituyen enfermos 
histéricos en su mayoría. Este error tan extendido tiene gran importancia por 
cuanto del diagnóstico acertado depende que el enfermo sea considerado como 
baja del ejército, como inútil total, o ser recuperado en un plazo más o menos 
largo.

De ahí la importancia del asesoramiento psiquiátrico en los Tribunales Médico 
Militares y Juntas de Clasificación, mayor todavía si se tiene en cuenta que 
hemos visto casos, al revisar inútiles procedentes de C. de R. M. I., con histerias 
de fijación que habían sido considerados enfermos orgánicos y fallados inútiles e 
incluso considerados inválidos de guerra con derecho a indemnización.

Entre las 88 altas (más de 100) dadas en el mes de diciembre corresponden 37 
a enfermos ingresados en el mismo mes. De estos 37, 7 volvieron al frente. La 
distribución de salidas fue la siguiente:

Altas para reincorporarse: 
                                       a/ directamente...................19
                                       b/ una vez fallados...............13

Altas al Centro de Recuperación.....................................6

Altas del Servicio a otras salas.....................................10
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Altas evacuadas.....................................................15

Altas una vez fallados inútiles:
                                        a/ soldados....................14
                                        b/ reclutas.......................8

Desaparecidos..........................................................3

(los desaparecidos corresponden a la sala Q.)

II DEFICIENCIAS A CORREGIR

Por falta de precedentes precisos que sirviesen de base, se ha tropezado con 
muchas dificultades en la organización del Servicio Neuropsiquiátrico que se 
han ido corrigiendo sobre la marcha. No sirven de base las similares clínicas 
neurológicas y psiquiátricas civiles pues la militar las desborda en sus funciones 
y ha de regirse por el principio básico de la “recuperación de efectivos” con lo 
que se han de excluir con rapidez a los inútiles y solo tratar a los recuperables y 
prepararlos para su reincorporación.

Del primitivo estadio de hallarse confundidos los enfermos de la especialidad con 
los de medicina interna, se pasó al de la separación en un solo bloque de todos 
aquellos. Casi a la vez se aislaron los psicóticos de los restantes. Mas adelante 
la experiencia aconsejó separar los enfermos no psicóticos en dos grupos, 
uno formado por los que precisan observación atenta (enfermos con ataques 
y presuntos simuladores), y otro por los que no es menester su observación 
constante.

Este sistema de organización tripartida ofrece ventajas considerables, más desde 
el punto de vista práctico-diagnóstico que desde el terapéutico. La convivencia 
de enfermos afectos de ataques nerviosos de tipo histérico da lugar a “infecciones 
psíquicas”. Al desencadenarse un ataque no es raro que contamine a otros 
enfermos predispuestos. Hemos llegado a observar, alguna vez, hasta 5 y 6 ataques 
simultáneos propagados de esta forma. Otras veces el estímulo desencadenante 
ha sido el paso de un avión por encima de la Clínica. Todo cuánto tiene esto de 
ventaja desde el punto de vista de diagnóstico y de clasificación (pues permite 
establecer diagnósticos en enfermos que carecen de antecedentes), es obstáculo 
para una buena terapéutica, pues la reunión de casos con ataques fomenta la 
presentación de estos.

Otro defecto de asistencia viene constituido por la ociosidad en que se hallan 
los enfermos albergados en el Servicio. La mayoría de los casos asistidos, 
no son valetudinarios, ni pueden equipararse a los de medicina o cirugía. Si 
la terapéutica preconizada por Simon, tiene un óptimo de aplicación, éste lo 
constituye sin duda la clínica de neuropsiquiatría de guerra. El enfermo que se 
levanta tarde, que pasa todo el día en la sala sin hacer nada, empeora en su 
estado casi siempre. Aunque hemos fomentado, en cuánto nos ha sido posible, 
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la aplicación de la terapéutica por el trabajo y la ludoterapia, la situación del 
Servicio no ha permitido alcanzar el nivel deseado.

Otros dos defectos básicos, más que del Servicio dependen de la organización 
sanitaria en general. El primero de estos se refiere a la procedencia, triaje 
y evacuación de los enfermos que nos llegan. Ni van a parar al Servicio 
Neuropsiquiátrico todos los enfermos que le corresponden, ni la totalidad de los 
evacuados son tributarios al mismo. Ello es debido a que el triaje de los enfermos 
es realizado por médicos cuya base en estas cuestiones no es lo sólido que 
fuera menester. Así, son evacuados del frente delirios febriles, etilismos agudos 
atípicos, lipotimias, etc, que de ser retenidos unos días, o incluso horas, en los 
hospitales de Cuerpo de Ejército evitarían amplios desplazamientos inútiles. De 
mayor importancia es la retención en el frente de enfermos tributarios al Servicio 
o la evacuación de los mismos a otros centros. No se resuelve el problema que 
plantea el enfermo histérico limitándose a hacerle ceder el ataque. Tampoco se 
adelanta gran cosa evacuando a clínicas médicas  los órgano-neuróticos y las 
histerias de fijación, casi siempre catalogados con diagnósticos orgánicos. 

En cuánto a los medios de evacuación en sí, habilitados para el transporte de 
heridos o enfermos orgánicos, no son apropiados y ofrecen muchas deficiencias 
para los mentales. No hablemos ya de los medios contentivos y de sedación 
complementarios tan corrientes como inadecuados.

El otro defecto a que hacíamos referencia consiste en la destinación ulterior 
que se da a los enfermos salidos del Servicio. El vigente Cuadro de Inutilidades 
indica qué casos han de ser excluidos del Ejército y cuales fallados como aptos 
para servicios auxiliares, pero ni se ajusta lo legislado al estado actual de los 
conocimientos neuropsiquiátricos, ni trata del lugar donde deben ser destinados 
una vez dados de alta. Esto esteriliza muchos tratamientos por no tener en 
cuenta el sitio y condiciones en que deberían prestar los enfermos sus servicios 
para la mayor eficacia y evitación de recaídas. Por no haber normas precisas 
que indiquen qué debe hacerse con los declarados inútiles por enfermedades 
mentales tributarias a la reclusión, se plantean problemas que por orden de 
dificultad son los siguientes:

a/ Casos cuya familia residente cerca de la clínica, se hace cargo del enfermo 
(pasan a recogerlos, se les envía a su casa, o de acuerdo con los familiares son 
evacuados a un frenocomio civil).

b/ Casos cuyos familiares residen en lugares muy alejados de la Clínica (lo que 
equivale a practicar la evacuación en varias etapas con las dificultades que 
representa la asistencia de los enfermos en cada una de ellas).

c/ Casos que no tienen familia o no viven en la España leal, lo que obliga a su 
reclusión definitiva en un frenocomio civil, cosa que exige muchos trámites y 
ofrece grandes dificultades por no existir normas fijas que indiquen el frenocomio 
que ha de acoger estos casos.
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III SOLUCIONES INMEDIATAS

 Se están llevando a cabo los preparativos para resolver el problema de la 
asistencia neuropsiquiátrica en el Ejército del Este empezando por trasladar 
el Servicio de Lérida a Espluga de Francolí (Vimbodí) (Tarragona), trabajando 
paralelamente con otras clínicas médicas quirúrgicas y de Especialidades que se 
organizan en la misma localidad. De esta forma, (véase esquema VI) no quedará 
como hasta ahora sin asistencia especializada el sector lindante con el Ejército de 
Levante, y dispondrán de un medio asesor especializado los Tribunales Médicos 
de Lérida, Barbastro, Sariñena y Puebla de Hijar y los C. de R. M. I. de Lérida, 
Barbastro y Alcañíz.

Además se ampliará el número de camas hasta unas 130, aumento necesario 
para poder atender a todas las necesidades del Servicio. Por la situación de la 
nueva Clínica y la exclusividad de su cometido adquirirá una cierta independencia 
en su régimen interior, condición necesaria para la mayor eficiencia de la labor. 
Los 15 casos evacuados en el mes de diciembre, a que antes nos referimos, 
lo fueron por necesidades ajenas al Servicio y pasaron a clínicas militares sin 
relación con la especialidad. Con la nueva estructuración quedará subsanado 
este y otros defectos.

Por constar el edificio de la nueva Clínica de cuatro plantas, podrán destinarse 
una a clínica psiquiátrica propiamente dicha (actual sala P), otra a sala de 
observación  para enfermos no psicóticos (sala S), la tercera a albergar los 
enfermos psiconeuróticos , neurológicos y procedentes de la sala anterior sujetos 
a tratamiento  y la cuarta a clínica de reeducación. 

Por disponer el edificio de dependencias y campo circundante podrá organizarse 
debidamente la terapéutica por el trabajo. Debido al gran número de campesinos 
entre los enfermos, las brigadas de trabajo, que se adaptarán a los enfermos, 
rendirán un efecto terapéutico de inestimable valor e incluso cabrá encauzarlos 
hacia un aprovechamiento práctico en el sentido de establecer una granja, 
parecida a la que funciona en la mayoría de los Frenocomios pero con mucho 
mayor rendimiento, dada la distinta clase de enfermos.

Para que el Servicio Neuropsiquiátrico pudiera rendir su máxima eficacia y se 
corrigieran los defectos relativos a la previa captación y selección de los enfermos 
admitidos, deberían existir en conexión con él, centros filiales en los puntos 
de mayor confluencia de enfermos, en hospitales divisionarios o de Cuerpo de 
Ejército. Es fácil organizarlo poniendo al frente de ellos un psiquiatra secundado 
por un practicante y dos enfermeros especializados.

De hecho, los psiquiatras movilizados en tales hospitales vienen realizando esta 
labor ya en la actualidad, solo falta coordinar los esfuerzos.

La evacuación de enfermos agitados debe hacerse con enfermeros especializados 
y utilizando de preferencia automóviles en vez de ambulancias con camillas, y 
en caso de poder emplear la vía férrea, los compartimientos de los coches de 
primera clase adyacentes al water, ya que por su construcción y sus condiciones 
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de aislamiento permiten, sin preparación especial, poder evacuar cualquier 
número de enfermos incluso en trenes ordinarios, con el mínimo de molestias y 
el máximo de seguridad.

En cuánto a la destinación ulterior de los enfermos salidos de la Clínica el problema 
es demasiado extenso e importante para que sea tratado rápidamente  en pocas 
líneas Basta decir que convendría adaptar el vigente Cuadro de Inutilidades al 
estado actual de los conocimientos y dictar normas generales para resolver los 
casos de enfermos declarados inútiles para las armas y que han de ser recluidos 
en frenocomios civiles, pues las disposiciones actuales son insuficientes bajo este 
aspecto.

                                        Lérida, enero de 1938

                                                                                       S. Montserrat                   
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RECULLS ICONOGRÀFICS.  25 ANYS DE LA PROMOCIÓ DE LA FACULTAT  
DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE 1927. (1927-1952).  

ELS METGES REPRESENTATS EN CARICATURA

CORBELLA i CORBELLA, Jacint; CALBET i CAMARASA, Josep M.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Algunes vegades, quan s’ha celebrat l’aniversari d’alguna promoció, en aquest 
cas de medicina, s’ha fet un resum gràfic, més o menys complet. Són més freqüents 
les de xifres rodones, 25è aniversari. Semblen més interessants les que estan en forma 
de caricatura, més si estan ben aconseguides i són una mica intencionades. Ara es 
presenta  la del quart de segle de la promoció mèdica de 1927. Amb presència encara 
d’una seixantena de caricatures o dibuixos, acompanyats de versos al·lusius. 

I. INTRODUCCIÓ  

Es tracta d’un fulletó de 40 pàgines, enquadernat en tapa dura, amb el títol 
“Noces d’Argent de la Promoció Mèdica de 1927. Juny de 1952”. Consta com a 
“Cortesia de OM, Sociedad General de Farmacia. Madrid. Esplugas. Barcelona.   
Es van fer actes a Barcelona els dies 15 i 16 de juny, i una visita a Montserrat 
el dimarts dia 17. Es va editar també un programa curt de vuit pàgines, amb 
dibuixos en colors, editat per Schenley-Antibióticos S.A. 

La comissió organitzadora, estava formada per nou membres del curs, els doctors: 
Josep Alsina, Agustí Amell, Lluís Bartrina, Ricard Canals, Josep Casanovas, Josep 
Domènech, Pere Gausa, Josep M. Roca de Vinyals i Teodor Torné. Hi hagué una 
lliçó magistral, a càrrec del professor Pere Nubiola.

Es comença, el diumege 15 al matí,  amb una visita al monestir de Pedralbes;  
a la tarda una rebuda al laboratori del Dr. Este, i a la nit al saló Rosa, “mudats i 
empolainats” i...” tot seguit comença la ballaruga”

 També una vetllada lírico-teatral, en tres parts: 1. una obra de teatre, una 
“caricatura en un acte”: “La sala és plena”, del Dr. J. Roig i Raventós, representada 
per membres de la promoció i alguns familiars, dirigits per Agustí Amell Sans.  
2. Un programa de varietats, amb ilusionisme, pels Drs. Emili Castanyer i Pere 
Gausa; poesia, pel Dr. Joan Jubert i cinema per Dr. Ricard Arruga. I 3. Una 
òpera en un acte, “I feroci romani,” de Vàzquez. Fou presentador el Dr. Josep 
Casanovas i dirigí l’escena Teodor Torné. 
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En el text del fulletó s’hi troben  versos esparsos i poemes sencers.  Entre aquests 
una presentació inicial, feta del Dr. Casanovas; un sonet, amb catorze versos 
ben mesurats,  a la Mare de Déu de Montserrat, escrit i recitat per Agustí Amell, 
que comença “O Santa Regina de l’esquerpa muntanya...”. El tercer poema 
sencer  es diu “Joiós aniversari” , tres tires de quatre versos ben rimats recitats 
“eloqüentment” pel Dr. Vilaseca.   

I acaba amb el text d’una conferència, suposem que és la del Dr. Nubiola, perquè 
surt la seva foto entre el text, sobre el tema “Un problema biológico: el humor”.  
I posa fi: “Acabo, porqué se me acabó la cuerda, o bien con aderezo académico, 
decir que termino para no abusar de vuestra benévola atención. Como querais”.  

II. DESCRIPCIÓ DE LES CARICATURES

Estan ordenades, per ordre alfabètic gairebé rigorós, quatre per cada pàgina, que 
estan entre el text. Ja es diu que estan molt ben fetes. Hi ha el dibuix i a sota uns 
versos, normalment, una quarteta expressiva del personatge. 

1. Enric ADSERÀ i SANS. D’origen tarragoní. Exerxí a Gràcia on gaudí de bona  
fama com a metge. Tenia el despatx al començament del que durant  molts anys 
es va dir carrer de Salmerón, i abans i després, c. Major de Gràcia. (Nicolau 
Salmerón fou el tercer president de la primera República espanyola, el 1873, i 
després, bastants anys, diputat al Congrés per Gràcia). Adserà, nasqué a Cabra 
del Camp el 1899 i morí a Barcelona el 30 de maig de 1972. Va fer el batxillerat 
a Tarragona el 1919, llicenciat en medicina el 1927. En l’auca de la promoció es 
diu d’ell: “La calle Mayor de Gracia ya no es la de Salmerón, muy pronto serà la 
calle de Adserà o de Marañón”. 

2. Josep ALSINA i BOFILL. D’origen empordanès. Va ser una de les grans 
personalitats de la medicina i de la cultura catalana del seu temps. Membre de la 
Reial Acadèmia de Medicina, de la de Ciències Mèdiques, de la que fou president 
i de l’Institut d’Estudis Catalans, on fou també president. Presidí tanmateix el X 
Congrés de Metges de Llengua Catalana, el de la represa  a Perpinyà el 1976. 
Va néixer a Palafrugell el juny de 1904 i morí a Calella de Palafrugell el 27 
d’agost de 1993. Participà en els Congressos d’Història de la Medicina Catalana.  
Fou adjunt de Patologia Mèdica amb el Dr. Ferrer Solervicens, la repressió de la  
postguerra li tallà el progrés en la carrera universitària. Autor d’una obra escrita 
extensa. Diu l’auca: “Alsina Bofill, profundo, nos dirá su opinión. Su concepto 
sobre el mundo lo ha aprendido de Platón”.

3. Agustí AMELL i SANS. Nascut a Sitges el 1903; morí a Barcelona el 8 de 
febrer de 1983. Format dins de l’escola de Medicina Interna dirigida per Agustí 
Pedro i Pons, fou metge de l’Hospital Clínic, cap del dispensari de Respiratori de 
la Clínica Mèdica A.   Batxiller el 1921, llicenciat el 1927, doctor el 1952 amb 
una tesi sobre la cirrosi pulmonar. Autor d’obra extensa, destacant entre altres 
el seu “Atlas de Radiologia Clínica”, 1931, i el “Atles de radiologia de l’aparell 
respiratori intratoràcic”.  L’auca diu d’ell: “Amell, por Todos los Santos, sale del 
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laboratorio y con altivez y empaque protagoniza el Tenorio”. Tenia bona formació 
literària i capacitat d’actor. 

4. Ricardo ARRUGA i FORGAS. Fou un oftalmòleg molt competent, eclipsat una 
mica per la personalitat del seu pare, Hermenegild Arruga. L’auca diu d’ell: “¿Luz, 
más luz!, pedia Goethe, y el ciego pide lo propio. Que vaya a Ricardo Arruga, 
mago del Oftalmoscopio.”. Va ser cap del servei de l’especialitat a L’Hospital de 
Bellvitge. Aquesta promoció fou relativament productiva en oftalmòlegs.  

5. Lluís BARTRINA SOLER. Nascut a Barcelona l’abril de 1903. Batxiller el 
1920 i llicenciat a Barcelona el 1926. S’especialitzà en cirurgia a Alemanya 
i després en urologia. Féu la tesi sobre el càncer de pròstata.  Va dissenyar 
un aparell per a hemodiàlisi. Entre altres treballs destaca “Tratamiento de las 
afecciones génito urinarias”, Barcelona, (Miguel Servet,) 1948.  L’auca diu d’ell: 
“¿Oh Bartrina, gran Bartrina, inventor piramidal, eres grande, eres inmenso, 
lavando el cáliz renal!”. 

6. Manuel BOFILL i PASCUAL. Nascut a Barcelona el juliol de 1904, el seu 
pare era dentista. Batxiller a B. el 1920, llicenciat el 1927, inicià la docència en 
cirurgia, però aviat anà a Girona, creant la clínica de Sant Narcís el 1932, que al 
cap d’uns anys dugué el seu nom. Quan la guerra va marxar. Després va seguir 
amb bon èxit local com a cirurgià. L’auca diu d’ell: “Es Manuel Bofill i Pascual, 
amén de buena persona, cirujano sin igual como la Fama pregona en Gerona y 
su arrabal. 

7. Ricard BORDAS i JANÉ. Psiquiatre, nascut al Vendrell l’agost de 1904. Mort a 
Santa Coloma de Gramenet el 2 de desembre de 1981. Va exercir un temps a El 
Campell (Llitera). Doctor amb la tesi “La reacción de Fahraeus en las psicosis”, 
1933.  Va ser metge del sanatori mental de Santa Coloma. Va coordinar un text 
sobre Higiene Infantil (1937) i un “Manual del auxiliar psiquiátrico” (1955). 
L’auca diu d’ell: “¿Entre el Genio y la Locura, en qué lado caeré?. Me quedaré 
en la cordura si voy a Bordas Jané”

8.  Josep BORRELL i PONS.  Nascut a Teià el desembre de 1904. Batxiller el 
1921, llicenciat el 1927. Morí c. octubre 1967. Venia de nissaga de sanitaris 
(metges i farmacèutic). Un rebesavi fou Benet Cortada, farmacèutic. Un avi fou 
Tomàs Borrell i Cortada, llicenciat en medicina el 1876, que exercí a Sant Feliu 
de Codines. El pare fou Pere Borrell i Trapé, llicenciat el 1902, nat a S. Feliu de 
C. i que exercí a Teià. Ell exercí a Sant Feliu de Codines. L’auca diu d’ell. “En 
San Feliu hay un médico cuyo prestigio es sin par; Es Borrell a quien tan solo 
Vila podría emular”. (veure Miquel Vila i Pelegrí, número 62 en aquest mateix 
article). 

9. (sense nom).  (El dibuix representa solament el perfil d’una noia. L’auca diu: 
“Rubia beldad ilumina con su gracia femenina la orla de tono gris... Y el corazón 
de Don Luis”.  Probablement es refereix a Teresa Bracons i Gaset. N. Terrassa el 
24 d’octubre de 1904, que morí a Barcelona el 27 de març de 1988, casada 
amb Lluís M. Callís i Farriol, que era d’aquest mateix curs (v. núm. 11). 

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 125-152, ISSN: 0213-0718

Reculls iconogràfics. 25 Anys de la promoció de la facultat de medicina de la universitat de.. 



128

10. Fèlix CALVET i LLATY. D’origen empordanès, nat a Perelada el juny de 1900, 
batxiller a Figueres el 1921 i llicenciat el 1927.  Un germà més gran, Josep, nat 
també a Perelada, el 1896, es llicencià el 1919. De  Fèlix en diu l’auca: “Don 
Fèlix Calvet y Llaty, juvenil y campechano, representa si hace falta “un señor 
más bien anciano”. 

11. Lluís M. CALLÍS i FARRIOL. Nascut a Barcelona el desembre de 1904, 
va morir el 1969. Batxiller a Almeria el 1920; llicenciat a Barcelona el 1927. 
Membre de la càtedra d’Anatomia Patològica amb el Dr. Ferrer i Cajigal, ajudà a 
la formació del museu d’anatomia patològica i més tard estigué també a l’hospital 
de Sant Pau. Autor de monografies de l’especialitat: ”Tratado de técnicas de 
necropsias y diagnóstico anatomopatológico” (B. 1927); “Esquemas de 
Anatomía Patológica” (1935); i altres. Casat amb Teresa Bracons, metgessa, 
que participà en alguns treballs. L’auca en diu: “Llégate a  ser hombre eminente 
y muérete de contento, ya Callís (vale la pena) te hará el embalsamamiento”. 

12. Ricard CANALS i MAYNER. N. Barcelona el maig de 1905. Morí a Barcelona, 
per accident de trànsit el juny de 1963. Cirurgià, fou cap de sala del servei que 
dirigia el Dr. Joan Prim a Sant Pau.  Quan la guerra treballà a l’Hospital de Manresa 
i després fou depurat. Va ser consultor del monestir de Montserrat. Doctorat el 
1954 amb una tesi sobre el quist hidatídic i el seu tractament quirúrgic. Autor, 
juntament amb J. Ramentol, de “Patología del operado de estómago”, publicat 
a la col·lecció de Monografies Mèdiques núm. 20 (B. 1942). L’auca diu d’ell: 
“Canals la alimentación del buen gastrectomizado conoce a la perfección; 
organiza su ración y... si es propia la ocasión llega a sentarse a su lado”. 

13. Antoni CARALPS I MASSÓ.  Nat a Barcelona el maig de 1904, morí a Alella 
el 25 de desembre de 1991. Doctorat el 1926. Fou deixeble de Joaquim Trias i 
Pujol; ampliant estudis a Londres i Lyon. Quan la guerra treballà a l’Hospital de 
Sant Pau i el 1938 va estar a la batalla de l’Ebre. Fou cap de servei de cirurgia 
cardíaca a Sant Paul, cirurgià de l’Hospital de l’Esperit Sant a Santa Coloma i 
de la Ciutat Sanatorial de Terrassa. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina 
el 1972. Va fer també cirurgia experimental i fou autor de diverses monografies. 
L’auca en diu: “Si tu pulmón no funciona o tu corazón “ratea” Caralps te lo 
soluciona, que una buena “costellada” por él hecha es panacea”. 

14. Josep CASANOVAS i CARNICER. Nat a Barcelona el juny de 1905, i mort 
a B. el 6 de maig de 1994. Doctorat amb la tesi “Las degeneraciones cistoides 
y los quistes de retina” (M, 1935).  S’especialitzà a Viena. Adjunt del professor 
Soria, guanyà la càtedra d’Oftalmlogia de Salamanca (1948), i el 1955 passà  a 
la  de Barcelona. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina el 1965, ingressant 
amb un discurs sobre “La función visual y patológica en relación con el arte 
de la pintura”.  Autor de diverses monografies. A la auca es diu d’ell: “Las 
motitas de los ojos nos quita con mano pia Casanovas, el “mossén Cinto de la 
Oftalmología”. 

15. Emili CASTAÑER i VENDRELL.  Nat a Barcelona el 15 de febrer de 1903, 
m. c. juny 1985. Fou metge del servei de Neurologia de l’Hospital de sant Pau 
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de Barcelona. A l’auca es diu: “Las paràlisis inertes, las neuralgias trepidantes... 
van a Emilio Castañer y se curan en instantes”.  

16. ... CASTELLS ....  (no identificat). A l’auca es diu: “Castells ilustre doctor 
nos presenta redivivo el empuje  y el vigor de aquel “hombre primitivo”. 

17. Raimon CODERCH i  MIR. Nat a Barcelona el maig de 1903; m. c. abril 
1984.  Va ser ajudant de Medicina Legal i de Psiquiatria  amb el Dr. Saforcada. 
També fou cap de cirurgia de la Creu Roja de l’Hospitalet, i Director mèdic de la 
Clínica Quirúrgica de Sant Cosme i San Damià.  L’auca en diu: “Coderch posee 
una Clínica que un varón sabio y prudente dice que en “todos sentidos”al Hotel 
Ritz hace frente”

18. ... COSTA...  (no identificat). L’auca diu d’ell “¿Costa!, Oido para oirte, 
garganta para cantarte,  y nariz para las flores que mereces por tu arte”.  El 
dibuix és al·legòric, sense caricatura. Probablement es tracti del Dr. Cristòfol 
Costa Grande,  que en aquells anys exercia l’especialitat d’ORL, a Passeig de 
Gràcia 18. 

19. ... VILASECA...  (no identificat, malgrat la bona caricatura). L’auca diu d’ell: 
“El doctor Juan Vilaseca cuando le toca su turno sabe bien, con su familia, 
calzar egregio coturno” 

20. Josep CURTO i PUIGJANER. Cirurgià. L’auca diu: “Este hombre de gran porte 
y nariz a lo “Cyrano”, con pasión ama el deporte. ¿Doctor Curto, el cirujano!” 

21. Josep DOMÈNECH ALSINA. n. Barcelona, 1904, m. Barcelona, agost 
1992. Premi extraordinari de Llicenciatura, 1927. Pediatre, treballà al consultori 
de sant Adrià de la lluita contra la mortalitat infantil. Doctor el 1932 amb la 
tesi “Contribución al estudio de la alergia de los niños vacunados con BCG”.  
Deixeble del Dr. Lluís Sayé, amb relació a la tuberculosi infantil i  el BCG. Després 
de 1940  desenvolupà la visita privada i   fou traductor de bastants llibres de 
medicina. L’auca diu: “¿Porqué sufren los infantes la rebelde tosferina, si tienen 
la solución. ¿¡José Doménech Alsina!?“

22. ... DURAN... (no identificat malgrat la bona caricatura). Diu l’auca: “¿Aquél 
microbio traïdor, que os lleva de mal traer? No lo vais a detener? ¿Bajo el ojo 
escrutador de Durán vaislo a poner y sereis su vencedor!”

23. ... DURANY ... (no identificat, bona caricatura). Diu l’auca: “Se m’ha mort 
una rosa, la rosa que potser ni tenia averany... ¿Cómo puede explicarse tal 
cosa existiendo en La Pobla, Durany?”. Problement es refereix a Remigi Durany i 
Castells, metge de La Pobla de Segur  per aquells anys de l’aniversari. 

24. Antoni ESCOLÀ i GIBERT. N. a Reus el setembre de 1904 i m. el juliol 
de 1986. Exercí a Reus, on tingué bon prestigi local Muntanyenc actiu, presidí 
l’Associació Excursionista de Reus. Havia col·laborat en la revista “Hojas Clínicas”, 
de Reus. L’auca diu: “Ni en Reus, ni en París ni en Londres tal galeno se hallará 
que pueda medir sus armas con el doctor Escolá”.
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25. Lluis M. FEIXÓ i CARRERAS. Metge forense de Barcelona i especialista 
en aparell digestiu.  L’auca diu d’ell: “El ulceroso confiesa que a Feixó se ha 
confiado y que de nada le pesa: ¿Vuelve al placer de la mesa tan digno de ser 
cantado!” 

26. Eduard FERRER i COMAS. Nascut a Barcelona l’abril de 1892, metge el 
1927. Amplià estudis a París i treballà a l’Hospital Clínic. Es dedicà a la medicina 
general. L’auca diu ‘ell: “Ferrer Comas es pintor, no lo niegan ni los cínicos. A 
sus clientes el doctor  transforma en luz y color sus sombríos cuadros clínicos”.

27. Fernando FREIXAS LOYO. D’origen basc, nascut a Abanto-Ciérvana (Biscaia) 
el 1905, morí c. juny 1986. Batxiller el 1921, llicenciat el 1927. L’auca diu 
d’ell: “Saludable consejero desde la cuna hasta el hoyo millares han encontrado 
en Fernando Freixas Loyo.” Un germà seu, Joan, nascut el 1907, morí el juliol de 
1962 i  fou metge a Barcelona el 1933. 

28.  Modest GARCIA GONZALO. Nascut a Camprodon el març de 1904, batxiller 
a Lleida el 1921, i metge el 1927. Quan la guerra, el 1936, fou oftalmòleg 
del Tribunal mèdic d’inutilitats, i membre del Comitè antifeixista del Col·legi de 
Metges de Catalunya. En acabar la guerra fou represaliat. A l’auca es diu: “Como 
Garcia Gonzalo hay muy pocos en un cesto y aún a esto virtud añade siendo, 
como es él... Modesto” 

29. Pere GAUSA I RASPALL. Nat a Barcelona el maig de 1904, m. a Barcelona 
el 25 de juny de 1992. De nissaga d’uròlegs. Doctorat el 1928. Fou uròleg del 
servei de càncer de l’Hospital de sant Pau, i a la Clínica Corachan. Tingué molta 
activitat. L’auca en diu: “¿Es su clientela efecto de su ciencia, o es su causa – 
Sea causa, sea efecto, aquí teneis Pedro Gausa: un urólogo perfecto”. 

30. César GUITART i PUIGARNAU. Nat a Barcelona l’abril de 1903, batxiller 
a Almeria el 1919, començà medicina a Barcelona, passant a Madrid i a Cadis 
el 1933. Llicenciat el 1940 a Barcelona. Fou ginecòleg i professor d’infermeria. 
L’auca diu: “Ginecógo, muy presto, César Guitart a las damas devuelve la 
lozanía... Y, con versallesco gesto, se pierde en la lejanía”.  

31. Narcís HERAS VICENS. Nat a Cabanes el gener de 1903, batxiller a Figueras 
el 1920, estudià medicina a Barcelona, amb un intermedi de 1922 a 1925 a 
Saragossa, i acabant a B. el 1927. Diu l’auca: “Esquizoides complicados son por 
Heras auscultados. Con música intertonal él ve pronto revelados sus complejos 
sin igual”. Morí í a Figueres el 3 de novembre de 1979. 

32. Estanislau HERRERO IÑIGO. Nascut a Fontanete (Terol) l’any 1902 Batxiller 
a Castelló el 1920. Morí c. juny 1984. Es dedicà a la ginecologia. Vivia al carrer 
de Mallorca. Fiu l’auca: “Vive en la calle Mallorca un “mañico” muy “salao”. Si 
quereis saber su nombre, Herrero, don Estanislao”. 

33. Víctor HOSPITAL RODÉS. Nascut a Barcelona el 15 de juny de 1903. 
Consta com a exercint la Medicina General i DermoSifiliografia. Diu l’auca: “Así 
las fiebres mortales, como el más modesto cólico  cura Víctor Hospital. ¿Este 
es un nombre simbólico!”. 

Jacint Corbella i Corbella; Josep M. Calbet i Camarasa

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 125-152, ISSN: 0213-0718



131

34. ... IRANZO ANTONSANTI.  Hi  ha dos metges amb aquests cognoms: 
Alexandre i Enric. (no hem identificat quin dels dos era).  Ambdós estaven 
domiciliats a la part alta de la Rambla de Catalunya, i consten com a cirurgians. 
Diu l’auca: Aunque el juvenil portanti desmentiroslo quisiera, sabeis de Iranzo 
Antonsanti que no es ningún dilettanti sino figura señera”. 

35. Josep M. JORDI i BLANCH. D’origen reusenc, batxiller a Barcelona el 
1917, començà medicina a Barcelona, on es llicencià, però passant dos anys a 
Saragossa.  Exercí a Sant Feliu de Llobregat. Diu l’auca: “San Feliu de Llobregat 
es del doctor Jordi el feudo, quien salud y vida infunde en el enfermo y su 
deudo”.  

36. Joan JUBERT i SALIETI.  Nat a Girona l’agost de 1904, batxiller a Girona 
el 1921 i metge a B. el 1927. Tenia dos germans més grans: Eliseu i Joaquim, 
(n. 1855 i 1890), dedicant-se tots a la cura de cames varicoses i les seves 
complicacions, principalment les úlceres de curs crònic. Diu l’auca: “Jubert, ya 
lo dijo el Poeta, sabe de piernas jugosas y devuelve sus encantos a las damas 
varicosas”

37. Francesc de P. LUCAYA i GARCIA. Nat a Cervera el març de 1903,Batxiller 
a Lleida el 1922.  Fou metge municipal. Diu l’auca: ”¡Don Lucaya, Don Lucaya! 
!Oh, qué rico manantial encontraste en el estudio de aquella agua mineral!” 

38. Josep M.LLONCH i GAMBÚS. N. Sabadell el 20 de setembre de 1901. 
Batxiller a Saragossa el 1918 i metge a Barcelona el 1927.  Es dedicà a la 
cirurgia. Diu l’auca: “En Sabadell ya no existen apéndices sospechosos desde 
que allí actúa Llonch con sus dedos primorosos”. 

39. Josep MAS i COLLELLMIR. Nat a Les Preses (Garrotxa) el març de 1902,  
llicenciat el 1927 i doctor  el 1930 amb la tesi “Contribución al conocimiento 
de los datos embriológicos  que pueden servir de fundamento a la teoría 
intersexual”. Fou tocòleg i pediatre de la Maternitat. A l’Auca s’hi diu: “Los padres 
dxe un tierno infante que está a punto de morir llaman a Mas Collellmir... y 
recobran al instante la alegría de vivir”. 

40. Albert MAS i OLIVER. Nat a Sant Feliu de Guíxols l’abril de 1901 i mort a 
Barcelona c. juliol de 1983. Batxiller a Tarragona  el 1921 i metge el 1927. Fou 
analista de l’hospital de sant Pau i metge auxiliar de la inspecció de personal de 
la Generaltat el 1936. El 1966 era vicepresident de l’Associació d’Amics de les 
Nacions Unides. Dos germans seus, més grans, Pere i Joan, nats també a sant 
Feliu foren igualment metges. Diu l’auca: ”Y si quieres ser feliz, como tu dices” 
acude a Mas Oliver, que él es quien lo puede hacer. ¿No analices, muchacho, 
no analices!”

41. Rafael MASOLIVER MARTINEZ. Nat a Saragossa el novembre de 1904, 
morí a Palma de Mallorca el 26 de maig de 1996. Batxiller a Barcelona el 1920, 
començà medicina a Barcelona i el 1926 passà a Saragossa, on es llicencià. Fou 
cirurgià. L’auca diu d’ell: “El arte de operar con Rafael Masoliver más que cortar 
y coser es un un “coser y cantar”.
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42. Pere MAZA i SUBIRATS. Nat a Barcelona el desembre de 1903;  morí a B. el 
31 de març de 1992.  Llicenciat el 1926.  Neuropsiquiatre. El juliol de 1936 fou 
director de l’Hospital de sang núm 8, instal·lat a Rambla de Catalunya 126. Cap 
de clínica de la secció de dones del manicomi de Sant Boi. El 1940 era metge del 
manicomi de Nova Betlem.   Col·laborà a “Ars Mèdica”. A l’auca del curs es diu: 
“El enfermo nervioso no es para Maza un arcano. El diagnóstico dudoso tiene en 
su lúcida mano cual arpegio misterioso que arrancara del piano”. 

43. Josep MERCADAL PEYRÍ. Nat a Barcelona el desembre de 1903, morí a 
Barcelona el 10 de febrer de 1976. Dermatòleg de bon prestigi, es formà en el 
servei del doctor Peyrí al Clínic, que era familiar seu i esdevingué el seu sogre. 
Amplià estudis a París, amb Sabouraud, i a Zurich. Doctor per la Universitat 
Autònoma, el 1939 li fou invalidat el títol. Auxiliar interí de dermatologia (1941-
1947), i adjunt per oposició (1947-1951). Membre numerari de la Reial 
Acadèmia de Medicina el 1970. Fou cap de dermatologia de l’hospital de la Creu 
Roja d’Hospitalet i del de sant Pere Claver. President de la Societat dels sants 
Cosme i Damià.  Diu l’auca: “Vuestra piel será de infante, los cabellos de vestal. 
Ni enantemas ni exantemas si acudís a Mercadal”. 

44. Àngel MUR i SERRA. Nat a Barcelona l’octubre de 1904, batxiller el 1920 i 
metge el 1926. Amplià estudis a París, Berlin i Montpeller. Dedicat a la neurologia, 
el 1934 era cap de servei d’aquesta especialitat a l’hospital de la Creu Roja  de 
Barcelona. Quan la guerra actuà com a capità metge i fou condecorat.   A l’auca 
està representat com una neurona, i diu “Es genio y padre de genios en el arte 
teatral Àngel Mur; como neurólogo algo “extrapiramidal”. 

45. ... OSLÉ....  En comptes del seu retrat hi ha una Venus de Milo. Diu l’auca: 
“Los dramas del climaterio de matronas pizpiretas, de Oslé convierte el criterio 
en rosadas operetas”. (Potser sigui Aureli Oslé i Font). 

46. PELEGRÍ. Diu l’auca: “El mercado de Calaf tiene mucha resonancia. La 
fama de Pelegrí la precede a gran distancia”. Probablement sigui Josep Pelegrí 
i Barberán, que exercí a Calaf. (Guia Med. De Cat. y Bal. 1935, p. 178).    
PELEGRÍ i BARBERAN, Josep Lluís. N. a Badalona l’11 de setembre de 1904; 
m. a B. el 5 d’agost de 1992. Batxiller a B. el 1920. Inicià medicina a B. Els 
cursos 1922-1923 i 1927-1928 els féu a València. Llicenciat el 1930. Titular 
de Cardedeu entre 1931 i 1974. Autor del llibre Filatelia en medicina, on recull 
1831 biografies de personatges relacionats amb la medicina. (AGHUB)

47. Llorenç PONS i TORTELLA. N. a Maó (Menorca) el 24 de juny de 1904. 
Batxiller a Maó el 1920 i llicenciat en medicina el 1927. Col·laborà a “Arch. 
de Oftalm. Hisp-Amer.”. Diu l’auca: “¿Qué tienes en la mirada, niña de los 
ojos bellos. Con Lorenzo Pons Tortella brilará su luz más bella, con fúlgidos 
destellos”.  

48. Josep PORTÉ i PALLAROL. N. a B. el 24 d’octubre de 1902; m. a B. el 
3 d’octubre de 1993. Batxiller a B. el 1920 i llicenciat en medicina el 1927. 
Especialista en ginecologia. Dirigí la Casa de Maternitat de l’Hospitalet de 
Llobregat inaugurada el 9 de febrer de 1937. Fou metge del servei d’Obstetrícia 

Jacint Corbella i Corbella; Josep M. Calbet i Camarasa

Gimbernat, 2017 (**) vol. 68 pàg, 125-152, ISSN: 0213-0718



133

de l’Hospital Clínic, dirigit pel doctor Usandizaga. Col·laborà a “Annals de 
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau”. (L.V. 10-II-1937, pàg. 5). A l’auca no 
hi ha caricatura personal sinó la imatge d’una cigonya en vol, portant un nadó.  
I diu: “De fetos Porté...ador, es compañero querido, que en su difícil labor, 
Hospitalet ha aplaudido”. El seu pare havia estat treballador de manteniment 
(calefacció) de l’Hospital Clínic. 

49. Lluís PUIG i ROIG,. N. a Sant Pere de Ribes (Garraf) el 24 de desembre 
de 1902; m. a B. el 15 de juny de 1992. Fill del metge Ramon Puig i Mestre. 
Batxiller a B. el 1921 i llicenciat en medicina el 1927. Ginecòleg del consultori 
“Sant Cugat” (del c/ Carders 19) de “Lluita contra la Mortalitat Infantil”.  El 
1929 era metge de guàrdia de toco-ginecologia de l’hospital Clínic, càrrec al que 
renuncià el 17 de juny de 1932. Doctorat el 1932 amb la tesi Diagnòstic biològic 
de la gestació. Observacions sobre el mètode Friedman. Professor d’Higiene de 
la Dona a l’Escola catòlica d’Assistència Social, de B. El 1940 era cap de clínica 
ginecològica i més tard professor auxiliar. El 1955 era cap d’equip quirúrgic a 
l’hospital Vall d’Hebron. Cap del servei d’obstetrícia i ginecologia de l’Institut 
Policlínic. Fou responsable dels capítols de ginecologia en les 22 edicions de la 
“Síntesi Médica” dirigida per Màxim Soriano. Casat amb Llúcia Tintoré i Piñeyro. 
Diu l’auca: “Si una dama languidece, enferma cual flor marchita, Puig Roig la 
curará en una sola visita”.  

50. Josep PUIGDELLÍVOL i  PUIGDELLÍVOL.  N. a Manresa (Bages) el 6 de 
novembre de 1903; m. a B. el 19 de març de 2001. Batxiller a B. el 1921 i 
llicenciat en medicina el 1927. Casat amb Irene Pujadas i Ferré. Diu l’Auca: 
“¡Puigdellívol!, ¡Puigdellívil!. De ojo clínico sin par, a pesar de un oculista que 
lo quiso estropear”. 

51. Antoni PUIGVERT GORRO.  Ha estat probablement el membre de la 
promoció que ha tingut més difusió pública. Uròleg, amb una personalitat forta, 
pròpia d’un cirurgià cap d’equip. Va fer moltes coses, fins i tot ser diputat per 
Esquerra Republicana en el postfranquisme. Diu l’auca: “La más peligrosa 
uremia y el más “flotante” riñón cura, como una bendición, Puigvert, que tiene 
sillón en la Real Academia”. La caricatura marca la seva visibilitat, tot i no ser 
de les més afinades. 

52. Joan QUINTANA ROMANS N. a B. el 14 d’octubre de 1902; m. a B. c. 
l’agost de 1977. Batxiller a B. el 1921 i llicenciat en medicina el 1928. Capità 
metge del Cos de Seguretat de Catalunya des del 10 de juliol de 1934. Afiliat a 
Esquerra Republicana de Catalunya. El 1948 era professor ajudant d’oftalmologia. 
Col·laborà a “La Medicina de los Niños”. Casat amb Carme Casany. (AGHUB)

53. Josep Maria ROCA i de VINYALS,. N. a Haro (Logronyo) el 4 de març de 1903; 
m. a Barcelona, el 23 de juny de 1963. Fill del metge Albert Roca i Munner. A cinc 
anys d’edat va passar a viure a B. Batxiller a B. el 1921 i llicenciat en medicina el 
1926. Treballà també a Terrassa, cultivant l’oto-rino-laringologia. Féu el doctorat 
l’any 1932, amb la tesi La Cirugía Otológica moderna. L’any 1934, era professor 
adjunt, per oposició, amb el professor Casadesús, a qui va substituir l’any 1952, 
com encarregat de càtedra. Va participar en el Novè Congrés de Metges de 
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Llengua Catalana. El desembre de 1936 era metge de l’hospital Clínic i rebé ajut 
econòmic del departament de Cultura. Durant la guerra civil passà a França. El 
20 d’octubre de 1939 fou proposat per a professor ajudant. Va col·laborar a les 
revistes  “Annals de Medicina”, “Archi. Médico-Biográficos”, “Pràctica Médica”, 
“Revue de Laryngologie”, “Medicina Clínica”, “Acta Médica Ibero Americana”, i 
a altres. Cap de redacció d›”Acta Oto-Rino-Laringológica Ibero-Americana”. Va 
col·laborar a l’obra Linfatismos (B.1943) i és autor de Los focos de infección 
en Otorrinolaringología, Las sinusitis y afecciones bronquiales en la infección, 
Síndromes ulcerosos faríngoamigdalares no neoplásicos (B.1956). Casat amb 
Maria Dolors Iturriagagoita. (M. Ll. Salvà / L.V. 26-VI-1963, pàg. 32) 

54. Miquel SALES  VAZQUEZ. (1903-1981). Nascut a les Coves de Vinromà, 
Castelló, el seu pare, Miquel Sales Nos, també metge, que visitava sobretot a 
Sants,  va morir jove. Va ser metge forense de Barcelona, dedicat de preferència a 
la psiquiatria, i l’any 1950 catedràtic de Medicina Legal. Diu l’auca: “El Profesor 
Miguel Sales, medalla, toga y birrete, nos lleva a cimas triunfales si nos ponen 
en un brete temas médico legales”. Un germà, poc més jove, Ramon, fou un 
neuròleg destacat, en el servei del professor Pedro Pons i, en els últims anys, cap 
del servei de Rehabilitació de la Residència general del Seguro. 

55. Ignasi SAMBOLA. Diu l’Auca: “Si nadie da pie con bola frente a tu cutáneo 
mal, te cura Ignacio Sambola en Gerona la inmortal” 

56. SANJUAN... .. (No hi ha retrat. Són ornaments de fira) Diu l’auca: 
“Lejos se oye un organillo. Sopla un aire de verbena. –Escuchadle un 
chascarrilllo. Sanjuan siempre está en vena”

57. SERRA (cirurgià)  (no identificat). Diu l’auca: “Su apellido es de quirurgo 
que evoca la amputación, más Serra en su prescripción es médico taumaturgo”

58. Jaume SUNYER PI  No hi ha retrat, sinó aparells de laboratori. Diu l’auca: 
“Antibióticos procura Sunyer-Pi y es responsable si la enfermedad no dura lo 
que fuera deseable... en vistas a la factura”  . N. a B. el 31 de desembre de 
1904; m. a B. el 16 de gener de 1990. Fill del metge Lluís Suñer i Molinas. 
Batxiller a Figueres el 1921 i llicenciat en medicina el 1926. El 1919 junt amb 
el veterinari Josep Vidal Munné, quan treballaven al Laboratori Municipal, van 
fundar amb Pere Domingo Sanjuan el Laboratori LETI (Lab. Experimental de 
Terapèutica Inmunogama). Va néixer com a dependència annexa a la farmàcia 
Pouplana, del c/ Rector Triadó, d’Hostafrancs. Abans de la guerra fou professor 
ajudant de microbiologia a la UAB. Tot i que en acabar la guerra fou represaliat 
va fer una tasca important en la introducció dels primers antibiòtics a Catalunya. 

59. Teodor TORNÉ i BALASCH.  Metge i músic. Diu l’auca: “Torné con maestría 
actúa sobre el tramo intestinal que a sus órdenes responde como una masa 
orquestral”. N. a Sarrià (B.) el 29 de setembre de 1904; m. el 1974. Batxiller 
a B. el 1920 i llicenciat en medicina el 1927. Digestòleg. Impulsor de grups 
mèdics musicals. Col·laborà a l’organització del cinquantenari de l’hospital Clínic 
(1957) i dels 35 anys de la inauguració del Casal del Metge. Va ser un membre 
destacat de la comissió organitzadora d’aquest aniversari dels  25 anys. 
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60. Josep Antoni VALENTÍN CABESTANY.  Diu l’auca ”Tocólogo soberano de 
dotes enciclopédicas; Valentín rey de los Partos en las nuevas Guerras Médicas”. 
N. a B. el 3 de juny de 1904; m. a B. c. el gener de 1977. Fill del metge Josep 
Maria Valentín Galian. Batxiller a B. el 1920 i llicenciat en medicina el 1927. 
El 1930 era tocoginecòleg del centre “E. Aunós”, de Can Tunis, i més tard al de 
Sant Adrià, de la Lluita Contra la Mortalitat Infantil. Durant la guerra civil treballà 
a l’hospital de Granollers. 

*61. .... VIDAL ....  (no identificat). Diu l’auca: “Vidal con su simpatía responde 
al Doctor Ferrer y, cordial ve en el Maestro la sonrisa florecer”

62. Miquel VILA  i PELEGRÍ. Exercí com a metge a Sant Feliu de Codines.  Diu 
l’auca: “En San Feliu hay un médico  cuyo prestigio es sin par; Miguel Vila, a 
quién tan solo Borrell podría emular”. Fa referència al metge Tomàs Borrell, que 
també exercia a la mateixa població.

III. COMENTARIS SOBRE LA PROMOCIÓ

Va ser una promoció de la que en van sortir dos catedràtics. Aleshores la figura 
de catedràtic d’universitat era molt més valorada que actualment. A l’estat 
espanyol hi havia només deu facultats de medicina, una sola a Catalunya. Foren 
els doctors Josep Casanovas  Carnicer, d’Oftalmologia i el Dr. Miquel Sales 
Vázquez de Medicina Legal i Toxicologia.  També ho va ser, molts anys més tard 
i per nomenament directe, el doctor Antoni Puigvert i Gorro, d’Urologia, en uns 
nomenaments polèmics de quatre catedràtics de les que ja eren dues universitats 
de Barcelona, l’antiga i l’Autònoma, ara més conegudes, com a UB i UAB. 

Entre els altres cal destacar també el doctor Josep Alsina i Bofill,  valorat com 
un molt bon internista del seu temps. Havia estat adjunt amb el prof. Ferrer 
Solervicens, tenia un camí obert i assequible a  la Universitat, però va patir la 
repressió política i fou enviat a visitar a casa. Al cap de molts anys fou una de 
les grans personalitats de la cultura i del moviment cívic català. Fou president 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Josep M. Roca de Vinyals fou encarregat de la 
càtedra d’ORL, quan es jubilà el prof. Casadesús. 

Membre numerari de l’Acadèmia, a més dels ja esmentats, ho fou Antoni Caralps 
Massó.  I entre els que es dedicaren més a la recerca de medicaments cal comptar 
amb Jordi Sunyer-Pi, que feu una tasca de primer ordre en la recuperació de la 
penicil·lina, per reaprofitar-la quan n’hi havia una gran escassetat, els primers 
temps de la seva utilització.    D’altres potser no hem sabut trobar dades suficients 
per a aquesta visió de conjunt.  
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IV. ANNEX ICONOGRÀFIC  
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1. Enric ADSERÀ i SANS 2. Josep ALSINA i BOFILL

3. Agustí AMELL i SANS 4. Ricardo ARRUGA i FORGAS
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5. Lluís BARTRINA SOLER 6. Manuel BOFILL i PASCUAL

7. Ricard BORDAS i JANÉ 8.  Josep BORRELL i PONS
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9. (sense nom). 10. Fèlix CALVET i LLATY

11. Lluís M. CALLÍS i FARRIOL 12. Ricard CANALS i MAYNER
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13. Antoni CARALPS I MASSÓ 14. Josep CASANOVAS i CARNICER

15. Emili CASTAÑER i VENDRELL 16. ... CASTELLS .... (no identificat)
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17. Raimon CODERCH i  MIR 18. ... COSTA...  (no identificat)

19. ... VILASECA...  (no identificat) 20. Josep CURTO i PUIGJANER
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21. Josep DOMÈNECH ALSINA 22. ... DURAN... (no identificat)

23. ... DURANY ... (no identificat) 24. Antoni ESCOLÀ i GIBERT
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25. Lluis M. FEIXÓ i CARRERAS 26. Eduard FERRER i COMAS

27. Fernando FREIXAS LOYO 28. Modest GARCIA GONZALO
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29. Pere GAUSA I RASPALL 30. César GUITART i PUIGARNAU

31. Narcís HERAS VICENS. 32. Estanislau HERRERO IÑIGO
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33. Víctor HOSPITAL RODÉS 34. ... IRANZO ANTONSANTI

35. Josep M. JORDI i BLANCH 36. Joan JUBERT i SALIETI
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37. Francesc de P. LUCAYA i GARCIA 38. Josep M.LLONCH i GAMBÚS

39. Josep MAS i COLLELLMIR 40. Albert MAS i OLIVER
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41. Rafael MASOLIVER MARTINEZ 42. Pere MAZA i SUBIRATS

43. Josep MERCADAL PEYRÍ 44. Àngel MUR i SERRA
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45. ... OSLÉ.... 46. PELEGRÍ

47. Llorenç PONS i TORTELLA 48. Josep PORTÉ i PALLAROL
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49. Lluís PUIG i ROIG 50. Josep PUIGDELLÍVOL i  PUIGDELLÍVOL

51. Antoni PUIGVERT GORRO 52. Joan QUINTANA ROMANS
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53. Josep Maria ROCA i de VINYALS 54. Miquel SALES  VAZQUEZ. 

55. Ignasi SAMBOLA. 56. SANJUAN...
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57. SERRA (cirurgià)  (no identificat) 58. Jaume SUNYER PI

59. Teodor TORNÉ i BALASCH 60. Josep Antoni VALENTÍN CABESTANY
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*61. .... VIDAL ....  (no identificat)

62. Miquel VILA  i PELEGRÍ.
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ELS SERVEIS D’UROLOGIA EN ELS HOSPITALS CATALANS

BRUGUERA CORTADA, Miquel 
Unitat d’Estudis Acadèmics. Col·legi de Metges de Barcelona

INTRODUCCIÓ

La urologia no es constitueix com una especialitat quirúrgica pròpia fins el darrer 
terç del segle XIX, arran del descobriment del cistoscopi, instrument que permet 
efectuar exploracions endoscòpiques i pielografies ascendents, diagnòstics i 
tractaments (1). Fins aquell moment les intervencions quirúrgiques com la talla 
perineal les feien cirurgians generals. Els cateterismes vesicals en els prostàtics 
quan experimentaven retencions agudes d’orina, i les dilatacions uretrals en 
els que tenien estenosis secundàries a una gonocòccia o al seu tractament 
amb instil·lacions uretrals de permanganat potàssic i nitrat de plata, només 
exigien pràctica i estaven a l’abast de qualsevol metge que s’hi apliqués. El 
desenvolupament de l’anestèsia, l’analgèsia i l’antisèpsia, a finals el segle XIX, 
afavorí la pràctica d’intervencions quirúrgiques més complexes. Aquests són 
els anys de l’ inici de la cirurgia prostàtica, tant retropúbica, com suprapúbica 
transvesical. Serà amb els anys en que la Urologia s’anirà sofisticant. Ja no es 
limitarà a la patologia prostàtica i la litiàsica, sinó que inclourà les substitucions 
vesicals, les derivacions urinàries, i més tard els transplantaments renals, la 
litotrícia percutània, i la cirurgia mínimament invasiva, convertint-se en una de 
les especialitats quirúrgiques de més contingut. Serà sobre tot el fet de que hi 
hagin metges que es dediquin exclusivament a l’assistència dels malalts amb 
patologia de les vies urinàries, que determinarà la constitució de la Urologia com 
especialitat.

La primera denominació de l’especialitat fou malalties de les vies urinàries, que 
es com es designava als inicis l’assignatura, molt vinculada a la venereologia, que 
s’explicava a la Facultat de Medicina. Clínica de malalties de les vies urinàries 
era el nom que rebien els serveis on s’atenien els malalts urològics. Aquests 
termes es transformen en Urologia i Servei d’Urologia, respectivament, desprès 
de que es crea l’Association Française d’Urologie el 1896, que es l’any en que la 
comunitat mèdica comença a utilitzar la paraula Urologia.

ELS INICIS DE LA UROLOGIA A ESPANYA

El primer servei d’Urologia d’Espanya es la “Clínica especial de Enfermedades 
de las Vias Urinarias”, que es crea a l’Hospital Militar de Madrid l’any 1877, a 
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conseqüència de l’informe presentat pel metge militar Enrique Suender Rodriguez 
(1827-1897) (2), a qui es pot considerar el primer uròleg espanyol de l’època 
actual. L’informe justifica la creació d’aquesta clínica pel benefici que rebran els 
malalts i especialment perquè permetrà fer docència d’aquesta nova especialitat. 
Suender s’havia format de jove amb l’uròleg francès Emile Reliquet (1837-1894), 
professor lliure que donava classes a l’École Pratique vinculada a la Faculté de 
Médecine de Paris i formava als seus deixebles a la seva clínica privada. 

El 1880 es crea a l’Hospital de la Princesa, l’Instituto de Terapéutica Operatoria 
que dirigirà el Dr. Federico Rubio (3), destacat cirurgià de Madrid, on es fa 
cirurgia urològica, i on també hi visita el Dr. Suender. El 1889, una iniciativa 
legislativa del diputat Dr. Angel Pulido Fernández (4), metge madrileny que 
va arribar a presidir el Col·legi de Metges de Madrid i la Direcció General de 
Seguretat, determina que a tots els hospitals provincials espanyols es creïn 
serveis quirúrgics especialitzats, entre els quals s’inclou el d’urologia. En aquests 
anys apareixen cirurgians dedicats preferentment a la urologia, que han rebut una 
gran influència de Joaquin Albarrán i Domínguez (1860-1912) (5), especialitzat 
en urologia a Paris uns quants anys abans. Molts d’aquests uròlegs s’anuncien 
com especialistes en vies urinàries o en patologia genito-urinària.

Un altre fet clau és la constitució l’any 1911 de l’ Associació Espanyola d’ 
Urologia (AEU). Els promotors del projecte són Luis González-Bravo i Carlos 
Negrete de los Reyes, uròlegs de l’ Instituto Rubio de Madrid. Després de vàries 
reunions preparatòries per redactar els seus estatuts, que s’inspiraren en els que 
s’havien aprovat en la fundació de l’Associació Francesa d’Urologia el 1896, 
la Societat Americana d’Urología el 1904 i la Societat Alemanya d’Urología el 
1905. El Govern Civil de Madrid els aprova a finals de gener de 1911, i el 
maig del mateix any es celebra el primer congrés a Madrid el 16 de maig en la 
seu del Col·legi Oficial de Médicos. El nombre de socis, formats majoritàriament 
en clíniques europees, era el primer any de 53. Es presenten les ponencies 
“Tratamiento quirúrgico de la hipertrofia de la próstata” pels uròlegs catalans 
Narciso Serrallach Mauri i Eduardo Perarnau Casas, i “Tratamiento de las uretritis 
crónicas” per Luis González-Bravo y Carlos Negrete. En aquesta primera reunió 
es constitueix la junta directiva presidida per Luis González-Bravo, i s’adopta el 
compromís d’editar les actes, fet que es pot considerar el germen de la revista 
Actas Urológicas Españolas, òrgan oficial de la AEU (6). 

Un altre dels moments claus en el desenvolupament de la urologia espanyola 
com especialitat quirúrgica és la publicació del primer tractat escrit en castellà 
dedicat al diagnòstic i tractament de la patologia urològica, Resumen práctico 
de diagnóstico y terapéutica médico-quirúrgica de las afecciones de las vias 
urinarias, de Rafael Molla i Rodriguez (7), publicat a Valencia al voltant de 1896.

 ELS PRIMERS URÒLEGS CATALANS

Es considera que el Dr. Joan Marsillach i Parera (1821-1896) (8) fou el precursor 
en el nostre país de la urologia, considerada ja com a especialitat. Era Marsillach 
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un metge cirurgià de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, preocupat per les 
malalties venèries i entossudit a proposar mesures per frenar la prostitució que 
considerava un flagell per la societat, ja que era causa no únicament de malalties 
genitourinàries sinó també, i molt especialment, de problemes socials. Adquirí 
una gran habilitat en fer sondatges vesicals i dilatacions uretrals, i també va fer 
cirurgia prostàtica. Joaquim Mestre i Morer ( 1870-1938), cirurgià del mateix 
hospital, aprèn aquests procediments de Marsillach i gracies a l’habilitat adquirida 
és nomenat cap del Dispensari de Vies Urinàries que s’estableix a l’hospital a 
finals del segle XIX. Mestre es qui inaugura la primera escola urològica catalana.

Un altre dels pioners és Victor Azcarreta i Colau (1857-1940) (9), nascut a 
Bilbao, però format a Barcelona. Mentre fa la carrera, es fa amic de l’uròleg 
cubà Joaquín Albarrán, que feia els estudis de medicina a Barcelona, i que 
l’influeix perquè es dediqui a la Urologia. Un cop doctorat a Madrid l’any 1883, 
Azcarreta marxa a París per especialitzar-se al costat del famós professor, i pare 
de la Urologia francesa, Fèlix Guyon (10) a l’Hôpital Necker, on estava treballant 
Albarrán. De tornada a Barcelona el 1887, Azcarreta obre la seva pròpia clínica 
privada al número 30 del carrer Fontanella de Barcelona, que desprès trasllada 
al carrer de Sant Gervasi de Cassoles. És el primer centre urològic que s’estableix 
a la ciutat, on s’hi practica tota la cirurgia de l’especialitat d’aquella època, i 
dona conferències sobre temes urològics que tenen molt predicament. Azcarreta 
és reconegut com l’introductor a Espanya del cistoscop, del cateterisme ureteral 
i dels Raigs X en Urologia, i és un dels primers en efectuar una nefrectomia. 
Azcarreta té com ajudant a la seva clínica al Dr. Emili Sacanella (11), que més 
endavant serà l’iniciador de l’escola d’Urologia de l’Hospital Clínic.

L’ESCOLA D’UROLOGIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE 
L’HOSPITAL DE SANT PAU.

A les activitats del Dispensari de Vies Urinàries del Dr. Mestre a l’Hospital de la 
Santa Creu hi assisteixen metges interessats en la patologia gènito -urinària, com 
Salvador Gil Vernet, Joaquim Ponce de León, Gabriel Estapé Pagés, i altres, que 
anys més tard es convertiran en uròlegs reconeguts. 

L’any 1920, quan s’inaugura el nou hospital de Sant Pau, el personal de l’hospital 
de la Santa Creu es trasllada a les noves instal·lacions, Mestre és el cap del 
nou servei d’Urologia, com ja ho era a l’Hospital de la Santa Creu. Els seus 
col·laboradors més estrets son Eduard Perearnau i Casas (1880-1957) (12), 
Vicent Company Arnau (1881-1975) (13), tots dos formats a l’hospital Necker 
amb Felix Guyon , i Antoni Moya i Prats (1910 - 1976) (14). Tant Perearnau com 
Company practiquen nombroses prostatectomies amb raquianestèsia, modalitat 
que consideren òptima per la cirurgia urològica, i que analitzen en diverses 
publicacions. Quan mor el Dr. Mestre l’any 1938, Company el substituirà en la 
direcció del servei. Perearnau va destacar pels treballs que feu amb el Dr. Motz 
al servei del professor Guyon sobre l’origen periuretral de l’adenoma prostàtic.
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Una mica més jove que Mestre, un altre cirurgià de l’Hospital de la Santa Creu 
i després de l’Hospital de Sant Pau també s’interessa per la urologia. És Gabriel 
Estapé Pagés (1873-1924) (15), que es forma inicialment amb Mestre i més tard 
a Paris amb Guyon. Obté la direcció d’un servei de cirurgia general a l’hospital de 
Sant Pau, on té com a deixeble Marià Bretón i Plandiura (16), parent de la seva 
esposa, que més tard anirà a l’hospital de Sagrat Cor a dirigir el servei d’urologia 
quan es mor el seu director el Dr. Josep Pagés i Puig (1863-1926) (17). Pel 
servei de cirurgia de l’hospital i a la clínica privada que té a Barcelona, on el Dr. 
Estapé atén únicament malalts urològics, hi passen un temps com assistents 
Salvador Gil Vernet i Josep Mª Bartrina, que seran més endavant catedràtics de 
la Universitat de Barcelona.

Al jubilar-se Company es substituït en la direcció del servei d’Urologia de 
l’Hospital de Sant Pau per Antoni Puigvert i Gorro (1905-1990) (18). Desprès 
de completar la seva formació a Berna i a París, Puigvert torna a Barcelona el 
1932, estableix les bases de la disciplina i forma una veritable escola a l’Hospital 
de Sant Pau. Puigvert transformarà el servei en l’Instituto Urológico de Barcelona, 
que al fusionar-se amb la clínica privada que tenia el Dr. Puigvert, es converteix 
l’any 1961 en la Fundació Puigvert. Un col·laborador de relleu és el Dr. Antoni 
Moya Prats, que anys més tard serà el subdirector de l’Instituto Urológico de 
Barcelona (Fundació Puigvert).

La direcció de Puigvert fa que el servei d’Urologia experimenti un creixement 
notable, a l’organitzar-lo des de 1968 en àrees especifiques, la direcció de 
les quals encarrega a experts de gran vàlua. Ell assumeix l’àrea d’urologia , i 
encarrega la nefrologia, a Gerardo del Rio Perez (1925- 1999), l’andrologia, a 
Josep Mª Pomerol Serra (1920-2004), i la urodinàmia a Ignasi Ponce de Leon 
Castells (1923- 2016). 

Gerardo del Rio llicenciat a la facultat de Medicina de Barcelona el 1951 i format 
al servei del professor Pedro Pons a l’Hospital Clinic, introdueix la tècnica de 
la biòpsia renal percutània que practica, per primera vegada a Catalunya, en 
malalts amb malalties renals sistèmiques. El 1955, s’incorpora a l’Institut d’ 
Urologia i més tard a la Fundació Puigvert, on posa en marxa el primer servei de 
Nefrologia que hi hagué a Espanya, i on es fan les primeres hemodiàlisis.

Pomerol fou el pioner a Espanya dels estudis andrològics i el director del primer 
servei d’Andrologia que s’ha creat al nostre país. Havia estat alumne intern de 
l’Instituto de Urologia del Dr. Puigvert i acabada la carrera comença a treballar 
a la clínica privada del mestre. Va ser cap del servei d’Urologia de l’Hospital de 
Nens de Barcelona, i el 1952 es nomenat metge del servei d’Urologia del Dr. 
Puigvert a l’Hospìtal de Sant Pau on s’hi quedarà tota la vida, tret de l’any que 
està a Paris amb una beca per fer una estada l’any 1953 a l’hospital Necker, al 
servei del professor Roger Couvelaire, el successor del professor Guyon. Quan es 
crea la Fundació Puigvert és nomenat cap de la secció d’Andrologia.

A l’ equip de la Fundació Puigvert s’hi incorpora Francesc Xavier Solé Balcells 
(1924-2014) (19), que dirigirà la secció d’Urologia des de 1978, desprès 
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d’haver ostentat la direcció del Servei d’Urologia de l’Hospital de la Vall d’ Hebron 
de 1970 fins 1978.

Puigvert era un excel·lent cirurgià i un notable publicista. La seva obra urològica 
va ser coneguda arreu del mon. Al mateix temps feu notables aportacions, 
especialment en la creació de nous instruments. La seva escola de formació 
d’especialistes esdevé un precedent del sistema MIR i és reconeguda oficialment 
pel Ministeri d’Educació l’any 1967.

Tot i que la cirurgia urològica té un gran desenvolupament a l’Hospital de Sant Pau, 
el programa de transplantament renal no s’inicia fins que Soler Balcells encarrega 
la direcció de la unitat de transplantament al Dr. Humberto Villavicencio (20).

L’ESCOLA D’UROLOGIA DE L’HOSPITAL CLÍNIC

El primer en practicar la urologia com activitat professional a l’Hospital Clínic és 
Emili Sacanella (1860-1931). Deixeble del Dr. Azcarreta, obté plaça de professor 
auxiliar d’Anatomia de la Facultat de Medicina de Barcelona, que exercirà del 
1902 al 1905. Desprès d’una estada a Paris amb els Drs. Albarran i Guyon, i 
també a Londres amb sir Peter Freyer, un dels primers a efectuar la prostatectomia 
transvesical, obre el 1910 la seva pròpia clínica al carrer Anglí de Sarrià amb 
el nom de Sanatori Quirúrgic, on te com a ajudant a Josep Mª Reverter (1888-
1969), que es convertirà desprès en el seu gendre, i més tard marxarà a fer 
d’uròleg a Castelló. Col·labora també al departament de Cirurgia de l’Hospital de 
Santa Creu. 

La direcció de l’Hospital Clínic decideix crear el 1909 una Clínica urològica, i li 
ofereix el càrrec de director al Dr. Sacanella, que ja havia adquirit gran prestigi 
com uròleg, i era reconegut per ser l’introductor i propagador de la prostatectomia 
transvesical a Espanya, intervenció que va practicar molts centenars de vegades. 
Fou el fundador de la revista La clínica urológica. Revista práctica de la 
especialidad (1921).

Amb Sacanella es formen a l’Hospital Clinic Manuel Serés (21), Salvador Gil Vernet 
(22) , i Joaquin Ponce de Leon Alberni entre altres. Quan el rectorat de la Universitat 
de Barcelona crea una càtedra d’Urologia, considerant que la especialitat ja te un 
cos doctrinal suficient per convertir-se en matèria d’ensenyament individualitzat i 
separat de la patologia quirúrgica, Sacanella esperava guanyar aquesta càtedra, 
però el claustre de professors la dona a Manuel Serés Ibars (1888-1928), un 
uròleg que havia estat deixeble de Sacanella, i ajudant del Dr. Reverter, que era 
en aquell moment catedràtic d’Anatomia de Sevilla i cap del Servei d’Urologia 
de l’Hospital Clínic d’aquesta ciutat. Serés és un excel·lent anatomista que ha 
estudiat amb detall la vascularització de la pròstata, i té una notable capacitat 
quirúrgica, com bé es fa palès en el seu tractat “Operatòria Urològica”, publicat 
el 1925, que presenta una gran quantitat d’experiències personals i d’investigació 
pròpia. Se li reconeix la revalorització de la prostatectomia per via perineal que 
s’havia vist substituïda per la prostatectomia transvesical. També fou un dels 
primers en efectuar pielografies ascendents. 
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Antoni Puigvert i Gorro és un dels seus deixebles més avantatjats. Acabada la 
carrera entra a treballar a la clínica privada del mestre i poc després es casa amb 
Agustina Serés, germana del catedràtic. Puigvert anirà a l’Hospìtal de Sant Pau 
a dirigir el servei quan es jubila el Dr. Vicent Company. Altres deixebles de Serés 
son Pere Gausa i Raspall (23), que anirà mes tard a dirigir el servei d’urologia 
de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, Joaquin Ponce de Leon i Alberni 
(1893-1973), que ho farà a l’Hospital Militar de Barcelona acabada la Guerra 
Civil, Antoni Moya Prats, que serà subdirector de la Fundació Puigvert, i Francesc 
Bedós i Casals (1924-  ) (24), uròleg de l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell fins 
a la seva jubilació el 1994.

Serés mor jove, als 40 anys, d’una insuficiència renal i es succeït en la direcció 
del servei d’Urologia i en la càtedra d’Anatomia per Salvador Gil Vernet (1892-
1987), el qual es convertirà, juntament amb Puigvert, en un dels uròlegs catalans 
amb més projecció internacional. Salvador Gil Vernet va ser abans que uròleg un 
notable anatomista, que havia guanyat l’ oposició a catedràtic d›anatomia de la 
Universitat de Salamanca el 1926. El 1928 es trasllada per concurs a la mateixa 
càtedra a la Universitat de Barcelona,i assumeix la direcció del servei d’Urologia 
de l’Hospital Clínic. Però degut a les seves idees conservadores es cessat i 
depurat pel Decret d’Azaña del 18 d’agost de 1936, raó per la qual s’ha d’exiliar, 
primer a França i desprès a Itàlia. El 1939 tornà a Barcelona i es reincorpora a la 
càtedra d’anatomia i el 1954 es nomenat primer director de l’Escola Professional 
d’Urologia, creada aquest any pel Ministeri d’Educació i Ciència. Les seves 
àrees d’interès foren la innervació abdomino-pelviana, l’anatomia topogràfica i 
quirúrgica de la pelvis i del perineu i el tractament dels tumors de pròstata i de 
bufeta. El seu tractat de patologia urogenital s’utilitza com a llibre de text en 
moltes universitats durant molts anys.

Al servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i a l’Escola Professional d’Urologia que 
dirigeix el professor Gil Vernet s’ha format un gran nombre d’ uròlegs catalans 
i molts metges espanyols i de països llatinoamericans durant la segona meitat 
del segle XX. Membres destacats del seu servei foren el seu fill Josep Maria Gil 
Vernet, que el succeí en la direcció del servei, i Francesc Serrallach i Julià (1899-
1951) (25), que fou professor adjunt de Salvador Gil Vernet, i el responsable del 
servei d’Urologia de l’Hospital Clinic durant els tres anys de Guerra Civil en que 
el professor Salvador Gil Vernet estigué sancionat sense poder exercir el càrrec 
de catedràtic. Serrallach tenia una clínica privada al carrer Balmes, nº 250 de 
Barcelona, on tingué una pràctica urológica notable i exercí mestratge al seu fill 
Narcís i a altres uròlegs, a través de la seva publicació “Hojas urológicas” i als 
cursos pràctics d’urologia que organitzà a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències 
Mèdiques (1913-1936).

A l’Hospital Clinic es va donar, abans de la Guerra Civil, la circumstància que dos 
catedràtics es dediquessin especialment a la urologia, Serés, que era el catedràtic 
d’Anatomia i Josep Mª Bartrina (1877 – 1950) (26) que ho era de Patologia 
Quirúrgica. 

Bartrina, que anava per arquitecte, va estudiar medicina per consell del Dr. Joaquín 
Albarrán, que era amic de la família. Acabada la carrera va a Paris a formar-se 
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amb el professor Guyon, l’uròleg més prestigiós de l’època, a l’hospital Necker, 
per recomanació d’Albarrán, a qui ajuda a la seva consulta privada. De tornada 
a Espanya ingressa per oposició, el 1906, com a metge del Servei de Cirurgia de 
l’Hospital de la Santa Creu, on té de mestre a l’uròleg Gabriel Estapé. Pocs anys 
més tard, el 1911, guanya per oposició la càtedra de Patologia Quirúrgica de la 
Facultat de Medicina de Granada i al cap d’un any la de Barcelona. Tot i ser un 
cirurgià general, la seva pràctica professional, en una clínica privada al carrer 
Gran Via de les Corts Catalanes, nº 760, cantonada amb Sardenya, es centra 
fonamentalment en la Urologia. Bartrina practica per primer cop a Barcelona 
un cateterisme ureteral endoscòpic i propugna la pràctica de la prostatectomia 
hipogàstrica. També fa recerca anatòmica i identifica per primer cop les glàndules 
periuretrals, conegudes com glàndules de Bartrina-Motz. Alguns uròlegs destacats 
es formen a la càtedra del professor Bartrina, com Ignasi Orsola Martí, que va 
ser més tard uròleg de l’Institut Policlínic, Antoni Prats Canet, Martin Parés i el 
seu fill Josep M Bartrina Calvo, que acabarà el gran text que havia començat a 
escriure el seu pare, el “Tratado de Urologia clínica y quirúrgica” , que apareix 
el 1954.

Josep Mª Gil Vernet succeeix a son pare, quan aquest es jubila. És un cirurgià 
brillant que introdueix en la pràctica del servei un gran nombre de noves 
intervencions quirúrgiques, com la substitució de la bufeta per segments del 
colon en el tractament de les neoplàsies, la cirurgia renal sota hipotèrmia, i 
especialment destaca per haver efectuat el primer transplantament renal que 
s’ha efectuat a Espanya l’any 1965 en el que hi participen Antoni Caralps com 
a nefròleg i Jordi Vives com immunòleg. Pel servei de l’Hospital Clínic passen 
molts dels que més endavant ocuparan els càrrecs de comandament dels serveis 
d’Urologia de molts hospitals catalans, com Antoni Gelabert i Mas a l’Hospital 
del Mar, Joan Josep Ballesteros Sampol a l’Hospital de l’Esperança, Josep Mª 
Saladie i Roig a l’Hospital Germans Trias i Pujol, Pablo Carretero, que substituirà 
a Gil Vernet quan aquest es jubila, a més d’ algun uròleg brillant de gran habilitat 
tècnica, que morí prematurament, el Dr. Joan Figuls i Gelabert (1938-1980), i 
l’actual cap el servei, Dr. Antonio Alcaraz.

EL SERVEI D’UROLOGIA DE L’HOSPITAL DEL SAGRAT COR

La junta directiva de l’Hospital del Sagrat Cor, que s’havia inaugurat l’any 1879, 
nomenà l’any 1983 director de la institució al Dr. Salavador Cardenal (27), 
el cirurgià més prestigiós de Barcelona, després d’un mandat breu d’un primer 
director, l’oftalmòleg nascut a Caracas Manuel Isidoro Osio Valero, que anà a 
residir a Madrid. També abandona la direcció del dispensari de vies urinàries 
el Dr. Modesto Ortiz, que l’havia ocupat des de la fundació del centre. Cardenal 
nomena el seu amic, el Dr. Josep Pagés i Puig (1863-1926), excel·lent uròleg 
que s’havia format amb el Dr. Mestres Morer a l’hospital de la Santa Creu. Pagés 
tenia molt prestigi a Barcelona i ocupà el càrrec fins a la seva mort. Per substituir-
lo es va nomenar el Dr. Marià Bretón i Plandiura (1892-1958) (30), que estava 
a l’Hospital de Sant Pau amb el Dr. Gabriel Estapé. Amb Breton, que té una 
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clínica privada al carrer Muntaner, nº 474, col·labora el Dr. Narcis Serrallach 
i Mauri ( 1875-1951) (28). Quan Bretón es jubila el substitueix l’any 1956 el 
Dr. Lluis Batalla Sabaté (1910-1997 ), provinent de l’Hospital de la Creu Roja, 
que s’havia format amb Pere Gausa i Raspall i abans amb el Dr. Puigvert. El 
Dr. Batalla organitza uns cursos d’Urologia Pràctica que van tenir molt èxit, i és 
substituït en la direcció del servei pel seu fill Lluis Batalla Cadira, i posteriorment 
pels Drs. Avila i Jesús Sacristán.

L’ ESCOLA DE L’HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON

L’hospital de la Vall d’Hebron es crea com a conseqüència de la reorganització i 
ampliació de la Residència de la Seguretat Social Francisco Franco l’any 1970. 
La direcció del servei d’Urologia de nova creació s’encarrega al Dr. Francesc 
Xavier Solé Balcells, que l’ocuparà fins 1978, quan és invitat a succeir al Dr. 
Puigvert a la Fundació Puigvert. El Dr. Artur Soler Rosselló substitueix a Solé 
Balcells, i al Dr. Soler el succeeix Jose Antonio de Torres, i a aquest l’actual cap 
del servei, Juan Morote.

En aquests anys el servei d’Urologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron ha estat 
un centre de formació de residents. En total s’han format 60 especialistes, 
que s’han distribuït per tot el territori espanyol, i s’han format en les tècniques 
quirúrgiques més modernes i menys invasives, entre les que podem assenyalar 
la cirurgia laparoscòpica i robòtica, la litofragmentació amb laser Holmium, la 
fotovaporitsació prostàtica amb laser vert i la crioterapia i radiofreqüència pels 
tumors renals.

A l’hospital de la Vall d’Hebron el Dr. Baldomero Quintanilla es nomenat 
responsable de l’equip quirúrgic per fer els transplantaments renals i desprès d’un 
període experimental amb gossos, inicia amb èxit el programa de transplantament 
en humans el 1976.

EL SERVEI D’UROLOGIA DE L’ HOSPITAL DE LA CREU ROJA

Quan es crea l’any 1927 el servei d’Urologia a l’Hospital de la Creu Roja de 
Barcelona, es nomena director al Dr. Pere Gausa i Raspall (1904-1992), 
format al servei d’Urologia de l’Hospital Clínic des de 1922 a 1926 , on va ser 
alumne intern per oposició del Servei d’Urologia, primer amb el Dr. Sacanella i 
desprès amb el Dr. Serés. Fou pioner en la introducció a Catalunya de la resecció 
transuretral pel tractament de la hipertrofia de pròstata i un dels primers en 
establir la primacia de la prostatectomia retropúbica sobre la transvesical. 

Deixebles de Gausa i Raspall són el seu fill Pere Gausa i Rull (1932 -2014) 
format també a l’Hospital Clinic amb Josep Mª Gil Vernet, i el Dr. Lluis Batalla, 
que passa l’any 1956 a l’ Hospital del Sagrat Cor a substituir al Dr. Bretón en la 
direcció del servei d’Urologia. El 1996, quan es jubila el Dr. Gausa Raspall es 
nomenat cap del servei el Dr. Juan Jose Aguiló.
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ELS SERVEIS D’UROLOGIA DELS DEMÉS HOSPITALS CATALANS

L’any 1915 ve ser nomenat cap de Servei d’Urologia de l’Hospital Quinta de 
Salut la Aliança de Barcelona el Dr. Lluis Frontera Estelrich (1883 – 1954) (29). 
Nascut a Sóller (Mallorca) es forma com uròleg a l’Hospital Necker de Paris i 
exerceix uns anys a Palma de Mallorca. Passa l’any 1938 a Palma, però torna a 
Barcelona el 1939, on exercirà el càrrec de cap de servei fins que es jubila.

A l’hospital de Bellvitge, inaugurat el 1974, el primer cap del servei d’Urologia es 
Narcis Serrallach i Milà (30). Actualment el dirigeix el Dr. Francesc Vigués Julià.

L’hospìtal Germans Trias i Pujol és l’últim dels grans hospitals oberts a la 
ciutat de Barcelona, en funcionament des de 1983. El primer cap del servei 
d’Urologia es el Dr. Josep Mª Saladie i Roig, format a l’Hospital Clínic, deixeble 
de Josep Mª Gil Vernet, que ha aconseguit desenvolupar un servei d’urologia ben 
estructurat i proveït dels recursos més moderns, amb un excel·lent programa de 
transplantament renal des de 1985.

A l’hospital Josep Trueta de Girona el responsable del servei d’Urologia es el Dr. 
Miquel Ordis Dalmau i a l’hospital del Mar de Barcelona, el Dr. Arango substitueix 
al Dr. Gelabert i es més tard substituït pel Dr. Lluis Cecchini.

LA INFLUÈNCIA DE LA UROLOGIA FRANCESA EN LA UROLOGIA CATALANA

La majoria dels uròlegs més destacats de la ciutat de Barcelona del primer terç 
del segle XX van fer estades d’ampliació d’estudis a l’hospital Necker de la ciutat 
de Paris. Allà s’havia creat el 1856 la primera Clínica de Vies Urinàries pel Dr. 
Jean Civiale (31).

Segurament aquesta atracció per Paris no fou deguda a la major facilitat per 
entendre el francès, que no pas altres llengües, perquè la major part de metges 
catalans que marxaven en aquella època a l’estranger per ampliar coneixements 
anaven als grans hospital de les ciutats de Berlin i de Viena. Mes aviat la raó 
era la presència a l’hospital Necker del metge catalano-cubà Joaquin Albarran, 
fill d’espanyol i de cubana, que vingué a Barcelona a estudiar el batxillerat i 
la carrera de medicina per recomanació del seu tutor i padrí, que era un 
metge català resident a Cuba. Acabats els estudis va a formar-se a Paris i es 
queda definitivament allà, convertit en l’ajudant de Felix Guyon (1831-1920) 
a l’hospital Necker, professor a la Facultat de Medicina de Paris de Patologia 
quirúrgica genito - urinària i la màxima autoritat en urologia de França. Per la 
intermediació d’Albarran fan estades a Paris metges de tot el mon, i entre ells els 
catalans Estapé, Company, Bartrina, i Serrallach.

Albarran, nacionalitzat francès i amb el títol de Doctor en medicina per la 
Universitat de Paris, és nomenat cap de clínica del servei de Guyon el 1890, 
el 1892 guanya la plaça de professeur agregé de cirurgia, que és l’equivalent 
francès de professor adjunt, i més tard la de director del servei d’Urologia de 
l’hospital Necker. Albarran es l’autor dels llibres d’urologia més llegits del seu 
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temps: Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires (1881), Atlas 
des maladies de voies urinaires (1881-1883), Leçons sur les cystites et les 
prostatites (1888), Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie 
et de la prostate (1888) i Exploration des fonctions renales (1905).

Les aportacions d’Albarrán a la Urologia són múltiples, no únicament en el 
disseny de nous instruments urològics, sinó també en mètodes d’exploració de la 
funció renal i el coneixement de l’anatomia de la regió prostàtica. 

LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA

Un cop la Urologia s’estableix com una especialitat quirúrgica independent es 
desperta l’interès per crear una societat científica que actuï en defensa dels 
interessos dels especialistes d’aquella disciplina i per la seva formació continuada, 
de la mateixa manera que s’havia fet a França, Estats Units i Alemanya. La 
Asociación Española de Urologia es crea a Madrid l’any 1911. 

La primera Associació d’uròlegs catalans, que amb el temps esdevindrà la 
Societat Catalana d’Urologia, fou creada l’abril de 1944 i el seu primer president 
va ésser el Dr. Francesc Serrallach Julià. La revista Annals d’Urologia, l’òrgan de 
la societat, es crea el 1974, i s’ha seguit publicant fins l’actualitat.

El 1993 es crea la Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques (ACUC), per 
reunir els uròlegs dels hospitals que treballaven en centres que no estaven a 
la ciutat de Barcelona. El seu primer president fou Jesús Guajardo Guajardo, 
format a l’hospital de Bellvitge, i cap del servei d’Urologia de l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida. Aquesta associació comença a fer congressos anuals a 
partir de 2013 i edita una revista que publica un numero anual, amb el nom de 
Uròlegs-comarques.

NOTAS
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DR. EMILIO MAGANTO PAVÓN. Vida y obra de Enrique Suender (1829-1897), 284 
págs, Grafinat, S. A. Madrid, 1998.

JUAN MANUEL POYATO GALÁN, MARÍA DEL MAR GARCÍA MILLÁN Y MARÍA FELISA 
ÁLVAREZ REY. Federico Rubio y Galí, “Príncipe de la cirugía”, y la Urología en la Sevilla 
del siglo XIX. Arch. Esp.Urol.(2007) ; vol. 60,   

Ángel Pulido Fernández (1852 - 1932). Metge i polític que promogué . a partir de 1904 
la campanya filosefardí que tenía per objetiu establir llaços entre Espanya i les comunitats 
jueves sefardíes europees i del nord d’ África formades per descendents dels expulsats el 
1492 pels Reis Catòlics. Era un cirurgià general, tot i que la major part de la seva activitat 
com a metge estigué centrada en l’ administració sanitària i la medicina social. 
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ROWAN G. CASEY, JOHN A THORNHILL. Joaquin Maria Albarran y Dominguez: 
Microbiologist, histologist, and urologist–a lifetime from orphan in Cuba to Nobel 
nominee. International Journal of Urology (2006) 13, 1159–116 

Hitos en la historia de la Asociación Española de Urología recopilats per Mariano Pérez 
Albacete : 

1910. Abril. Distribució de circular informativa entre els especialistes de Madrid i 
províncies per a la creació d’ una Societat Urològica.

19 d’ octubre. Trobada dels principals uròlegs madrilenys per constituir la Societat i fixar 
la data d’una convocatòria nacional.

31 de desembre. Elecció de la comissió preparatòria per la redacció del reglament. 

1911. Febrer. Constitució oficial de l’ Associació Espanyola d’ Urología (AEU), nomenament 
del president Luis González Bravo i elecció de la primera Junta Directiva. 

6 a 18 de maig. Primera Reunió d’ Urologia (I Congrés) a Madrid, presidida per Luis 
González Bravo.

1914. Gener. Aparició de la Revista Española de Urología y Dermatología

Rafael Mollá y Rodrigo (1862-1930). A 100 Figuras de la Urologia Española. Historia de 
la Urología Española. Página web de la AEU . 

Joan Marsillach Parera. Galeria de Metges Catalans , www.galeriametges.cat

Victor Azcarreta Colás. Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Jean Casimir Felix Guyon (1831 –1920) Estudia medicina a Paris I es doctora el 1858. 
El 1864 es nomenat médecin des hôpitaux, el 1877 professor de cirurgia general I el 
1890 d’Urologia de la Universitat de Paris.Tenia la seva clínica a l’Hospital Necker, on hi 
assistien estudiants I metges de tot el món. 

Emilio Sacanella Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Eduard Perearnau i Casas (1880 – 1957). Llicenciat en medicina el 1902. Es forma 
en urología a París amb els Drs. Albarran i Motz. Uròleg de l’Hospital de Sant Pau, es el 
primer que publica amb continuitat a Catalunya sobre temes d’ Urologia. Va presentar 
treballs en tots els congressos de metges de llengua catalana. 

Vicent Company Arnau Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Antonio Moya Prats Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Gabriel Estapé Pages. Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Marià Breton Plandiura Galeria de Metges Catalans,www.galeriametges.cat

Josep Pagés Puig Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Antonio Puigvert Gorro Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Francesc X Solé Balcells. (1924 – 2014) .Estudia a la Facultad de Medicina de Barcelona 
(1942-1949) i s’ especialitza en Urología a l’ Hospital de Sant Pabu (1952), a l’ Institut 
dirigit pel Dr. Puigvert, del que es nomenat cap de la unidad de Urología pediàtrica (1963-
1970). Es nomenat cap del Servei d’ Urología de l’ Hospital de la Vall de Hebrón a 
Barcelona (1970), fins que el 1978 es elegit director médic de la Fundació Puigvert, o hi 
roman fins la jubilació (1992). Ha estat académic de la Real Acadèmia de Medicina de 
Barcelona (1997), president de la Associació Catalana (1974-1978) y de la Espanyola 
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de Urología (1982-1986), i membre de nombroses associaciones urológiques nacionals i 
internacionals. entre ells el ser Fill Predilecte de Valls, la seva ciuta natal.

Humberto Villavicencio Mavric. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Zaragoza en 1973. Miembro del staff del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert 
desde 1978, i Director del Servicio desde 2002. Sus intereses principales son la urología 
oncológica, la cirugía abierta y la robótica. Es Presidente de la Asociación Española de 
Urología (AEU) desde el 14 de junio de 2009,

Manuel Seres Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Salvador Gil Vernet (1892 – 1987). Llicenciat en medicina a Barcelona el 1919. Guanya 
la cátedra d’Anatomia de la Universitat de Salamanca el 1926 i dos anys més tard la de 
Barcelona. Impulsor de l’escola profesional d’Urologia. Proposat en diverses ocasions pel 
Premi Nobel de medicina per les seves aportacions en el camp de la Urologia

Pere Gausa Raspall (1904 -1992). Pioner en la introducció a Catalunya de la resecció 
transuretral per la hipertrofia de la próstata. Feia la seva pràctica privada a la Clinica 
Corachan.

Francesc Bedós Casals (1925-2017). President de la filial del Vallès Occidental de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB). Soci de mèrit de 
l’ACMCB (curs 2000-2001) per la seva capacitat docent i el volum de publicacions.

Francesc Serrallach Julià (1899-1951). Guardonat amb el premi Francisco Diaz, la 
máxima distinció de l’urologia española. Es va formar com uròleg amb el profesor Marion 
a Paris, a l’hospital Necker

Josep Maria Bartrina Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Santiago Cardenal Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

Narcis Serrallach i Mauri Galeria de Metges Catalans, www.galeriametges.cat

JAUME MERCANT RAMIREZ, FERRAN MERCANT CARMONA.Lluis Frontera Estelrich. 
Pioner de la urologia mallorquina. Gimbernat, 2016; 66: 149-155.

MARTÍNEZ-PIÑEIRO, JOSÉ ANTONIO. “In memoriam” Narcis Serrallach Milá, Archivos 
Españoles de Urología, 2011; 64, núm. 1, enero-febrero: 79-80

Jean Civiale (1792–1867) fou un cirurgià i uròleg francès, que el 1832 va inventar un 
instrument quirúrgic per efectuar una litotripsia transuretral en el seu servei a l’Hospital 
Necker de Paris, que es pot considerar com la primera cirurgia mínimament invasiva que 
s’ha fet mai
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EL DR. FRANCESC FREIXA I SANTFELIU. IN MEMORIAM. (1.931- 2.012).  
(DEL RIGOR CIENTÍFIC A LA COMPRENSIÓ EMPÀTICA)

BUQUERAS BACH, Francesc Xavier 
Acadèmic corresponent RAMC

INTRODUCCIÓ 

1.- XXVII Jornada de Sensibilització entorn de la Malaltia Alcohòlica

FREIXA va morir el dia 22 de Juliol de 2.012 i quatre mesos després, el dia 24 
de Novembre de 2.012, se li va dedicar un Homenatge ‘IN MEMORIAM‘ en la 
XXVII Jornada de Sensibilització (J. S.) entorn a la Malaltia Alcohòlica organitzada 
conjuntament per l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues (ARE), 
Ajuntament d’Esplugues i l’Equip Tècnic del ‘Centre de Salut per l’Alcoholisme‘ 
tenint lloc l’avinentesa en el Centre Cívic - Cultural ‘Cadí‘ del Barri de Can Vidalet 
de l’Ajuntament d’Esplugues.

El Programa de la J. S. va consistir en una Conferència donada pel Dr. Buqueras, 
i dues Taules Rodones.

En la primera varen intervenir la Dra. Maria ALVAREZ, Metgessa i Master en 
Drogodependències (‘ Freixa, un enamorat de la seva feina ‘; Benita MEDIAVILLA, 
Treballadora Social, ‘Aquells anys feliços‘; Mª Lluisa MARIN, Metgessa i Directora 
de ‘Rauxa‘ La generositat del Dr. FREIXA‘; i, el Dr. Ramon ROVIRA, Metge 
Psiquiatre, ‘Freixa, mestre i amic‘.

Una Segona Taula Rodona la va moderar la Psicòloga Clínica, Mª Carmen 
CARBONELL BORRELL, intervenint la Sra. Antonia ALCARAZ DIAZ. Presidenta 
de REMARE.; el Sr. Joan MARTI BUXEDA. Ex - President d’ARHC.; el Sr. Josep 
DIAZ LARA. President de ASALRE.; el Sr. Juli MONSERGAS SABATE. Ex - 
President ARRSR.; i, el Sr. Joan GARIJO ESTEVEZ. Ex - President d’ARE.

Va presidir l’Acte d’Inauguració la Ilma. Sra. Pilar DIAZ ROMERO, Alcaldessa de 
l’Ajuntament d’Esplugues.

El de Cloenda, i a les 19 h. la Sra. Sara FORGAS UBEDA, Presidenta de l’Àmbit 
dels Serveis a les Persones i Regidora dels Serveis Socials i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Esplugues; la Sra. Aisa BENAJIVA RUIZ. Secretària d’ARE.; i, el 
Sr. Josep ESTEBAN FABREGAS, President de la Federació Catalana d’Alcohòlics 
Rehabilitats (FCAR).
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Significar: 1er. Estem parlant de les vint-i-set J. S.; 2n. El reconeixement a l’Acte 
de l’Ajuntament amb les Persones de la Sra. Alcaldessa i una Regidora; i, 3er. 
La presència de cinc Presidents d’Associacions d‘Alcohòlics Rehabilitats i del 
President de FCAR.

2.- Breu apunt Psicobiogràfic del Dr. FREIXA

El Dr. Francesc FREIXA i SANTFELIU va néixer el dia 26 de Febrer de l’any 1.931 
al Barri del Clot de Barcelona i va morir el dia 22 de Juliol de 2.012 a Vallfogona 
de les Monges (Segarra - Lleida).

Foren els seus pares Josep FREIXA i GIRALT (1.904 - 1.988) i Sofia SANTFELIU 
i VILADU (1.909 - 1. 994). El seu pare era Químic. FREIXA era fill únic. Els seus 
avis paterns es deien Francesc FREIXA i VIDAL i Dolors GIRALT i els avis materns 
Isidre SANTFELU i Emilia VILADU. 

Fou alumne de l’ Escola Seglar Sibiuda del mateix barri del Clot, de la que sempre 
em va conservar molt bon record. Entrà a la Universitat amb l’intenció d’estudiar 
Filosofia i Lletres, però després es va inclinar per la Medicina especialitzant-se en 
Psiquiatria i Neurologia, que va cursar a l’Hospital Clínic de Barcelona, entrant 
com alumne intern l’any 1.952 a l’edat de 21 anys. 

La post Guerra Civil el va afectar molt ja que el seu pare va ser tancat a la Presó 
Model per les seves idees republicanes i condemnat a mort, però amb motiu 
d’algún aconteixement favorable al règim franquista, li van commutar la pena 
per 30 anys, de la que en va cumplir 4, ja que hi va haver una amnistia general 
sortint de la pressó.

És va casar l’any 1.957 amb Josefina VIDAL i LLAHÍ i del matrimoni van néixer 
tres fills: Albert, Roger i Marta. Francesc era avi de tres nets.

La parella s’havia conegut a l’Hospital Clínic de Barcelona com estudiants i varn 
treballar junts amb els problemas propis i específics a l’entorn de la Malaltia 
Alcohòlica. Malauradament la Josefina va morir als 50 anys d’edat a conseqüència 
d’una Amiloidosi. Més tard és casà amb la Roser, germana de la Josefina.

Sempre va cultivar l’amistat dels companys d’infantesa. Les seves aficions eren la 
Història, la Literatura i la Música Barroca. Li agradava caminar per la muntanya i 
també per la ciutat. La seva segona Residència era el poble d’Organyà (Alt Urgell 
- Lleida).

MARC REFERENCIAL 

1.- ARE / Equip Tècnic / Ajuntament d’Esplugues

En aquest Homenatge al Dr. Francesc FREIXA SANTFELIU ‘IN MEMORIAM‘ i per 
la importància que donem al fet de contextualitzar i emmarcar els aconteixements 
em sento obligat a fer dues Observacions.
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La primera, és que hem  de significar que FREIXA va estat present en moltes 
ocasions en aquestes J. S. i això no és un fet casual ni fortuït sinó tot el contrari 
doncs demostra el seu reconeixement i identificació amb les J. S. d’Esplugues.

La segona Observació, al meu entendre, és constatar, i donar a conèixer, el 
feliç enteniment en el que entenc com a ‘triangulació‘ entre ARE, Ajuntament 
d’Esplugues i l’Equip Tècnic del Centre de Salut per l’Alcoholisme, el qual fa 
posible aquestes J. S.

2.- Rainer Maria RILKE 

FREIXA ens ha deixat. Ens ha deixat fisicament però el seu exemple, la seva 
sabiduría i la seva empremta quedaran sempre de manera indeleble en la nostra 
memòria col·lec tiva i en la de cadascú de nosaltres. FREIXA estará per sempre 
present en tots nosaltres en el record viu i màgic, en la enyorança i en la nostàlgia 
del temps transcorregut.

FREIXA ens ha deixat físicament però els moments i les experiències compartides 
perduraran en nosaltres i això ningú ens ho pot robar i SI estem atents a la veu 
del poeta pensarem que: “ Lo invisible es más real que lo visible. Sólo cuando 
las cosas las hemos transformado dentro de nosotros, en invisibles, es cuando 
realmente existen. Cuando los hombres mueren es cuando permanecen “. (1).

PARELLADA, gran coneixedor de la Psicologia Humana deia que “ La Persona 
es un enigma y el esfuerzo para descifrarlo adquiere timbre de aventura y 
espectáculo “. 

Kurt KOLLE en el seu Tractat de Psiquiatria (2) diu: “L’Home fa Història i al 
mateix temps es joguina de la Història“.

I és que la persona viu en interacció amb el seu passat, el seu present y el 
seu futur, perque la persona recorda, viu i procura anticipar - se, encara que 
s’equivoqui sovint en les seves previsions.A més a més, l’home viu en un àmbit 
geogràfic determinat, amb unes formes de vida singulars, en una comunitat 
socio - econòmica, que en bona part també el condicionen, amb una professió i 
ideologia però més enllà de tot aixo: «L’Home és un Espai Espiritual “

La seva filosofia, la seva religió i el seu concepte de l’art, de la creativitat i de la 
vida, tenen una notable importància, no tan sols sobre el seu propi estil de vida, 
sinó també en la seva personalitat essencial i a través d’ella, sobre les seves 
possibilitats d’emmalaltir i de curar - se.

Per a PARELLADA els records són coms els aliments de l’ànima i el que cada 
persona porta en la seva vida, són els records i les obres (3).

Doncs bé, aquesta J. S. dedicada al Dr. FREIXA vindria a ser un cant a la seva 
Memòria i interpretant el que a PARELLADA tenia una obstinació per deixar escrit 
tot el que interessa per la posteritat procurant fer les coses ben fetes i tenir - les 
ben acabades.
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És per això que PARELLADA repetia una i altre vegada que s’ha de lluitar contra 
l’oblit perque l’oblit és un pecat. I de manera categórica afirmava que: “ Tota 
existència és, abans que tot, una lluita contra l’oblit “.

En fi, estic segur que molts de vosaltres també us embarga aquest sentiment de 
pèrdua i la convicció de que FREIXA era una Persona irrepetible.

El temps, inapel·lable, que tot ho posa en el seu lloc serà testimoni de la gran 
tasca realitzada per FREIXA i farà justícia a la seva trajectòria Professional, Expert 
en Alcohologia, Docent e Investigadora.

I amb el temps la seva figura i la seva Personalitat s’anirá agrandant doncs la gran 
tasca assistencial, el seus Pensaments, Reflexions i Idees no serán questionats 
ni discutides sinó que per tenir un màxim Rigor Científic serán motiu del major 
respecte i admiració.

CONVERSES AMB EL DR. FREIXA 

1.-Mentalitat Mèdica de la Malaltia Alcohòlica  

En una Primera Aproximació amb el vincle que vaig tenir amb el Dr. Francesc 
FREIXA podria dir que efectivament, aquest Capítol que a continuació exposo 
correspon, com el seu nom indica, a les Converses que he tingut amb el Dr. 
FREIXA al llarg del curs de les dues últimes dècades en contextes diferents, la 
majoria d’ells mediatitzats amb les Activitats de les Associacions d’Alcohòlics 
Rehabilitat, i darrerament i especialment en la seva consulta.

Moltes de las idees compartides amb FREIXA están exposades en les Sis 
Comunicacions presentades conjuntament en els ‘Congressos d’Història de la 
Medicina Catalana‘.

Quan FREIXA treballava a l’Hospital Clínic de Barcelona es va percatar de que els 
individus amb problemes relacionats amb les Ingestes de Begudes Alcohòliques 
tan sols se’ls tractava quan presentaven complicacions somàtiques tenint 
aparcats i ignorats els aspectes psico-socials i culturals que la Malaltia Alcohòlica 
comporta en la seva gènesi.

Aquesta visió purament ‘medicalitzada‘ del problema fou un dels errors de la 
Medicina en general i de la Psiquiatría en particular i que tantes repercussions 
negatives han tingut en l’abordatje i posicionament del Malalt Alcohòlic ja que se 
li tractava ja al final de la seva ‘carrera alcohòlica‘ davant de les conseqüències 
greus com es p. ex. una Cirrosi Hepàtica, una Polineuritis Alcohòlica, una 
Encefalopatía Alcohòlica, etc.

Avui, la Societat, encara té la percepció de que l’Alcohòlic no és un Malalt, sinó 
que si beu es perque vol, que no sap controlar - se. Que es un degenerat i un 
viciós. Que si posa de la seva part, la seva voluntat. És a dir, que si volgués 
deixaría de beure fàcilment, i en conseqüència tot s’arreglaria ignorant que 
l’essència del ‘problema ‘ és que la Persona, el Malalt, té una necessitat física o 
addició de beure Alcohol (4).
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2.- De la Càtedra de Psiquiatría, la Facultat de Medicina i l‘Hospital Clínic de 
Barcelona 

FREIXA va iniciar els Estudis de Medicina en el curs acadèmic 1.949 / 50 i em 
va comentar més d’una vegada que le produia sorpresa i una extranya sensació 
al comprovar que junt a les assignatures pròpies de la Carrera de Medicina com 
són l’Anatomia, la Bioquímica, la Fisiologia, la Psicologia Mèdica, etc. havía 
d’altres assignatures totalment alienes a la Medicina les quals és consideraven 
comunment com ‘maries‘ com eren la Religió, la Gimnàstica i la Formació de 
l’Esperit Nacional.

FREIXA es va vincular a l’Hospital Clínic de Barcelona com estudiant de Medicina, 
després com Metge Interí i finalment com a Metge Adjunt. De entrada, podriem 
preguntar-nos quins eren els coneixements de Psiquiatria als inicis dels anys ’50 
quan FREIXA tenia la edat de 19 anys. 

En qualsevol cas, la Primera Unitat d’Assistència encaminada a atendre a 
Malalts Mentals es va inaugurar l’any 1.952 estant situada en l’Hospital Clínic 
de Barcelona disposant de quinze llits per homes i quinze llits per dones. Es 
vivía en un estat de penúria intel·lectual per el cual la nacionalitat andorrana 
proporcionava als Estudiants de Medicina poder adquirir Revistes Psiquiàtriques 
Franceses i fins i tot Llibres que s’havien de consultar en el domicili.

FREIXA i BACH portats de les seves inquietuts i preocupacions científiques van 
comprovar que als Alcohòlics no se’ls considerava Malalts Mentals sinó viciosos, 
degenerats i irrecuperales, i als Toxicòmans (sobretot els Heroinòmans) com 
psicòpates perillosos i delinqüents.

3.- Assoliments compartits amb FREIXA

A continuació desglossem els Treballs compartits amb FREIXA.

a) La ‘Cartilla del Alcohólico‘

O millor: ‘Comentarios y Reflexiones en torno al Alcohol Etílico, Bebidas 
Alcohólicas, Enferrmo Alcohólico y Enfermedad Alcohólica‘.

Treball a petició de la Diputació de Barcelona i Federació Catalana d’Alcohòlics 
Rehabilitats (FCAR) i fou reelitzat l’any 2.005. 

Andrés BOSCH, Expert en Drogodependències de la Diputació de Barcelona i 
José DIAZ LARA President de la FCAR foren les persones amb qui ens varem 
reunir en quatre ocasions a LLars Mundet. 

Val la pena analitzar la Cartilla del Alcohólico, doncs és un dels Documents més 
importants.

Començem per l’Aproximació Històrica on parlem de la Tradició Vitivinícola el 
que provoca que hi hagi tanta Tolerància i Permissivitat envers el consum de 
Begudes Alcohòliques. 
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En el nostre mitjà existeix una Disponibilitat el que implica una gran Exposició 
de Risc.

Fins fa poc temps l’abordatge del Malalt Alcohòlic era des de una perspectiva 
solament medicalitzada obviant els aspectes psicològics i socio-culturals.

Són tants els Tòpics, les Idees Errònies, els Estereotips, etc. així com les Actituds 
Negatives de tipus Cognitivo - Intel·lecutals, Conductuals - Comportamentals i 
Afectiu - Emocionals (essent aquestes ùltimes les més difícils de modificar), que 
es fa necessari aclarar aquestes abans d’iniciar el Tractament.

FREIXA - i en relación a les Actituds - diu textualment ( 5 ): “Els fets habituals i 
corrents en el medi soci - cultural en el que ens movem - com ho era pels romans 
l’esclavitut, per exemple - tenen tendència majoritària a ser considerades com 
‘naturals‘, és a dir ‘com deuen ser‘. 

Existeix una Mitologia entorn a l’Alcohol Etílic plantejant propietats de l’ Alcohol 
Etílic inexistente com Alcohol - Aliment, Alcohol - Força, Alcohol - Virilitat, Alcohol 
- Mística els quals impregnen els nostres aprenentatges socials. 

En el nostre contexte hi ha uns forts interessos econòmics i tampoc podem 
subestimar la presència .dels mitjans de comunicació com són els Spots 
Publicitaris.

Per contra, què es el que debem sapiguer ?. Davant de tant desconeixement val 
la pena dir que és realment l’Alcohol és una ‘Droga‘, un ‘Tòxic‘, és un ‘Psicotrop‘, 
(doncs modifica el Psiquismo), és un ‘ Anestèsic ‘, és capaç de crear Dependència 
Psíquica i / o Física (Adicció), Fenòmen de Tolerància, de provocar malalties 
afectant Òrgans com el Fetge, el Cervell, el Cor, disminueix el Control dels nostres 
Actes, disminueix la Consciència Crítica, i el seu abús pot generar un Síndrome 
d’Abstinència (Delirium Tremens), etc.

Malgrat, aquestes Consideracions hem de dir que no és fàcil el Diagnòstic Precoç 
de la Malaltia Alcohòlica: en primer lloc, perquè hi ha una tendència a ocultar, 
minimitzar i subestimar les Ingestes Etíliques; en segón lloc, perque la Mentalitat 
Mèdica no troba raons científiques per imposar un criteri professional als malalts 
i en conseqüència posar uns límits en la Intemperància Ètica; en tercer lloc, no 
és fins que apareixen les complicacions somàtiques quan es pren nota de la 
problemática, a vegades massa tard; i, en quart lloc, per un desconeixement del 
risc per la Salut.

En qualsevol cas, el Diagnòstic Mèdic - Social és una qüestió primodial en totes 
les problemàtiques entorn a les Begudes Alcohòliques. És a dir, interessa saber 
diagnosticar un malalt davant l’aparició de les complicacions somàtiques.

Un fet clínic freqüent en l’Evolució Clínica són les Recaigudes que sempre són un 
fracás i un retrocés en el Procés Terapèutic i en una Primera Lectura vol dir que 
el Malalt no té consciència de la seva Problemàtica Alcohòlica.

Però més enllà del que representa el fet de tornar a beure interessa afegir 
quina és l’Actitud del malalt enfront de la Recaiguda doncs la Recaigua pot ser 
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verbalitzada, reconeguda, però també negada, minimitzada, oculta, projectada, 
o bé, i també, racionaliztant parlant de la dosificació.

Una Recaiguda és un Indicador del Pronòstic doncs la mateixa es presenta 
quan s’abandona el Tractament (perquè el subecte no es considera un malalt 
Alcohòlic), perque abandonar l’Assistència a les Psicoteràpies de Grup, deixada 
de l’Interdictor: Antabus, Colme; també per l’abandó de les Visites de Seguiment, 
col · laboració del Familiar, etc..

Però també pot passar que un Malalt Alcohòlic amb poca consciencia de malaltia 
gràcies a la Recaiguda es dona conta que és un Malalt, de que no pot controlar. 
Aquest fenòmen es denomina ‘ Recaiguda Terapèutica ‘.

b) ‘Quadern de l’Alcoholisme‘. 

O millor, ‘ Comentaris i Reflexions a l’entorn de la Problemàtica de l’Alcohol Etílic, 
Begudes Alcohòliques, Malalt Alcohòlic i Malaltia Alcohòlica). 

Document de Treball. Novembre 2.010. Arxiu Dr. FREIXA.

c) Comunicacionsals Congressos d’Història de la Medicina Catalana 

L’ Assistència als ‘Congressos d’Història de la Medicina Catalana‘, - i a l’igual 
que els nostres companys - va ser un estímul molt interessant per nosaltres dos 
i aleshores vaig compartir la corresponent col·laboració i entesa amb el amb . 
FREIXA la gestació, el·laboració i redacció de sis Comunicacions publicades al 
GIMBERNAT.

VIIè. C. H. M. C. Tarragona. Novembre 1.992. ‘ Comentaris a referències de la 
‘Revista Médica de Barcelona‘ (1.924 – 1.936) en relació a l’Alcohol, Tabaquisme 
i Toxicomanies’ . GIMBERNAT. Vol. XXII. 1.994.

XVè. C. H. M .C. Berga. (Barcelona). Juny 2.008. ‘De la Borratxera a l’Alcoholisme. 
‘Del Segle XVIII a principis del Segle XX‘.

XVIè. C. H. M. C. Sant Feliu de Guixols. (Girona). Juny 2.010. ‘Aproximació 
Biogràfica i Perfil Humà del doctor Josep Solé Sagarra (1.913 - 2.011) ‘. 
GIMBERNAT, 2.011 (xx), vol. núm. 56. p.: 159 - 174. ‘Tasca Assistencial, 
Investigadora i Pensament Científic del doctor Josep Solé i Sagarra ‘. GIMBERNAT, 
2.011 (xx), vol. núm. 56. p.: 175 - 188.

XVIIè. C. H. M. C. Barcelona. Juny 2.012. ‘Aproximació Psicobiogràfica i Perfil 
Humà del Professor Ramon SARRÓ (1.900 - 1.993)‘. ‘El Pensament Científic en 
les vivències d’un alumne del 1.952 ‘. GIMBERNAT, 2.011 (xx), vol. núm. 57.

De les sis Comunicacions compartides amb FREIXA cinc són dels darrers anys. 
També, vull significar que de les sis quatre fan referència al nostre tema.

 Vull també significar que la segona Comunicació dedicada a Ramon SARRO i ja 
en la recta final del darrer esborrany FREIXA me la va lliurar a mà el dijous dia 12 
de Juliol 2.012 a la seva consulta. Es a dir, deu dies abans del seu òbit. 
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Em va cridar molt l’atenció el fet que quan més aviat millor hi donés l’última 
ullada i opinió a fi de que lo més aviat fos possible entregar-ho a la Secretaria de 
la RAMC.

Aquest comportament inusual de FREIXA el vaig viure com una premonició de 
que aquella seria tal vegada l’última visita a la seva Consulta després de veure’ns 
en tantes ocasions al llarg de molts anys.

Pocs dies després del seu traspàs vaig tenir ocasió de parlar amb el seu fill gran, 
l’Albert, i em va confirmar que no anava desencaminat en la meva opinió ja que 
altres fets en l’àmbit familiar apuntaven en la mateixa direcció.

d) Assessors  Tècnics de la Federació Catalana  d‘Alcohòlics Rehabilitat s (FCAR)

En fi, amb tot això em considero una Persona privilegiada d’haver tingut tan aprop 
a FREIXA no tan sols en qüestioms pròpies en el exercici de la professió médica 
(Elaboració i Redacció de Trebals, Consultes, Estratègies en la de Conferènies, 
etc.) sinó en matèries que entren de plé en el Capítol de ‘ Psiquiatria i Humanitats 
com per exemple l’intercanvi de ‘ cromos ‘ (Llibres),

Un altre fet que no podem obviar és el d’haver compartit el Rol d’Assessors 
Tècnics de la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats (FCAR) del 2.001 
-1.012). 

ALCOHOL I JOVENTUT 

1.- Aclariments

El tema de ‘l’Alcohol i Joventut‘ sempre ha sigut un tema prioritari donat la 
gravetat d’aquesta problemàtica amb la seva repercusió en l’àmbit de la Salut 
Pública (6).

Al meu entendre aquesta qüestió és una de les que es demostra el fracàs de la 
Prevenció i destapa el fet que de no haver - hi uns canvis en els seus plantejament 
no veig solució.

Vull aclarar que quan parlem d’Alcohol i Joventut no ens referim a la Malaltia 
Alcohòlica sinó de la vinculació patológica de l’Alcohol Etílic amb la Joventut .

Abans de tot hem de dir que els Adolescents i els Joves han de ser considerats 
com un grup específic amb els seus valors i defectes i amb unes característiques 
ben diferenciades de la resta de la Societat. 

Els Adolescents tenen dret a gaudir dels mitjans necessàries per al seu 
desenvolupament i per poder exercir gradualment i lentament les responsabilitats 
que els permetin tenir més autoestima.

Els Adolescents han de poder estimar i ser estimats, ser escoltats i ser informats 
i han de poder escollir el seu propi destí.
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Els Adolescents necessiten tenir clars els riscs amb els quals s’enfronten i com 
poden afectar no només la seva capacitat de decidir i la seva salut en un futur no 
gaire llunyà, sinó també la dels altres.

A mesura que els Adolescents madurin seran més capaços de prendre decisions 
i deixaran enrera la seva fragilitat i vulnerabilitat psicobiològica.

És possible que se sentin incompresos, que pensin que ningú no els pot entendre 
els seus sentiments fantasies optatives i catèxies, i davant de l’ampli ventall de 
decisions que han de prendre a partir d’una confrontació dialèctica, i en definitiva, 
els cal una eina que estigui al seu abast d’enfrontar.

2.- Característiques Específiques de l’Alcoholisme en els Adolescents i Joves 

Són moltes les característiques diferencials i específiques en el consum excessiu 
de les Begudes Alcohòliques per part dels Adolescenta i Joves si els comparem 
amb els adults (7).

En primer lloc, i en l’actualitat, la proporció és semblant en el consum de nois i 
noies.

En segón lloc, previament al consum l’Adolescent i Jove, no acostuma a prendre 
Aliments Sòlids pel qual els efectes de les Begudes Alcohòliques serán més 
immediats i intensos.

En tercer lloc, les Ingestes Etlíques acostumen a tenir lloc els fins de setmana en 
un context lúdic (per exemple, disocteques).

En quart lloc, també hem de tenir en compte la pressió del Grup. Un Jove, o 
millor un Adolescent, surt de casa i conviu amb els seus amics amb la intenció de 
pasar - ho bé però amb la idea que de cap manera farà un mal ús de les Begudes 
Alohòliques, però una vegada dins de la espiral i terbolí de la festa i situació 
grupal no pot evitar ser seduït i manipulat pels companys.

En cinqué lloc, les Ingestes Etíliques corresponen a Begudes Alcohòliques d’alta 
graduació com la ginebra, el vodka, etc..

En sisè lloc, avui dia l’alcohol es barreja amb altres Drogues com són la 
Cocaína i la Cannabis (‘porros‘) formant un coktel que provoca conseqüències 
psicopatològiques imprevisibes i greus, segons la vulnerabilitat del Jove.

En setè lloc, i cada vegada més, les Ingestes Etíliques es combinen amb Ansiolítics 
(pastilles - Psicofàrmacs - com el Trankimazin, el Tranxiliun i l’Orfidal) els quals 
generan efectes sinèrgics i una doble addicció. 

Finalment, tampoc podem negar, que alguns joves quan surten de casa ja 
van amb la intenció de beure en excés, de manera abusiva, fins quedar - se 
completament ebris, col·locats. És a dir, busquen l’Estat d’Intoxicació Etílica o 
Borraxtera de manera expressa. 
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PERSPECTIVA ANTROPOLÒGICO - EXISTENCIAL DE LA MALALTIA 
ALCOHÒLICA 

Un Metge Psiquiatre quan tracta Malats Drogodependents (i en particular, 
Malalts Alcohòlics) no pot eludir en l’abordatge la vessant cultural i antropològico 
- existencial.

1.- Valor Antropològic i Risc de les Drogues. (Història d’un mot i d’un Concepte)

Una de les Conferències que recordo amb més delectació i plaer és la que va 
donar a la ‘Asociación de Cultura Psicológica‘ (8).

Penso que aquesta Conferència pel seu contingut tan original, trenca amb molts 
Tòpics i Estereotips entorn a la Projecció Científica de FREIXA. 

2.- Qué entenem per ‘Droga‘ ?

FREIXA va començar dient que l’any 1.964 la OMS va definir la ‘ droga ‘ 
com tota sustància que introduïda a l’organisme, sigui per via oral, sigui per 
via intravenosa, per qualsevol vía, modifica una o vàries Funcions Psíquiques 
de les que destaquem l’atenció, la orientació, la sensopercepció, la memòria, 
l’afectivitat, el pensament, la conducta externa, essent les drogues psicotròpiques 
les que són més capaçes de generar un efecte sobre el Sistema Nerviós Central 
(SNC).

3.- Etimologia de les Paraules ‘Addicció‘ i ‘Droga‘ 

La paraula ‘addicció ‘ prové de l’inglés ‘ addiction‘ que significa submissió d’algun 
amo. 

L’Addicció‘ está integrada bàsicament per un impuls que no es pot autocontrolar 
amb tendència a la reiteració i a una implicació nociva per part del subjecte.

‘Droga‘ es una paraula d’origen incert. A Europa está primerament registrada al 
Nord de l’área cultural de la Llengua Francesa i en la costa sur de la Bretanya.

En les Llengües Neorromàniques i Germàniques s’ha atribuit la paraula ‘droga‘, 
d’origen iranià, doncs fonèticament una medicina és ‘ daroc ‘ i ‘ droc ‘ i també vol 
dir mentira, engany, que correlaciona amb els primers significats de la paraula a 
Europa.

El concepte de ‘ droga ‘ està associat en el mateix Document amb les espècies. 
Per tant, és un Document de caràcter comercial i mercantil.

EIXIMENS en l’any 1.409 escriu que un drogadicte (‘ drugant ‘) és una persona 
de poc fiar. 

En 1.460 en el ‘Spill o Llibre de les dones‘ apareix la paraula així com la capacitat 
de les dones per donar beuratges que poden modificar “ el bon sentit de l’home “. 

En els Diccionaris i Vocabularis como el del Català - Alemany de 1.502 i d’altres 
fins l’any 1.532 no apareix la paraula ‘droga‘.
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Cal esperar el Nebrisca (Nebrija) Llatí - Català en el 1.560 per a que la paraula 
estigui registrada com una ‘droga’ bona o dolenta, o una beguda com remei 
(‘medicina‘).

En Castellà apareixen en el S. XVI algunes referències com són les de l’any 1.523 
i en Galaico - Portugués correspón a l’any 1563.

Val la pena dir que en Amèrica del Sur, en especial en els països de l’Ecuador, 
Perú i Bolivia, encara queden restes del sentit castellà de la paraula i en la època 
de QUEVEDO es parlava de ‘bola‘, ‘falornia‘, ‘embolic‘, ‘trampa‘ o ‘engany‘. 

D’aquesta manera un ‘drogoso‘ és una persona tramposa (enredaire) i que “no 
és de fiar“. 

A l’any 1.634 un home ‘drogant‘ era un ‘trapella‘ o persona de mal viure sense 
que això tingui relació amb els conceptes actuals.

Finalment, i en el l’1.800, en el Manual de Joaquín SAMELO apareix en el 
‘Diccionario del lemosino, valenciano antiguo y modelo al castellano‘ diu que les 
drogues son mentires i un droguer un mentirós“.

En resum: l’Addicció está integrada bàsicament per un impuls que no es pot 
controlar, amb tendència a la reiteració i a una implicació nociva per al subjecte.

DE LA PREVENCIÓ 

1.- La Paraula ‘màgica‘ de la Prevenció (9) (10)

Hi han paraules que sembla que es tinguin que acceptar sense més i amb això ja 
está tot arreglat i el camins i objectius serán fàcils d’aconseguir.

Efectivament, això acostuma a passar amb aquelles paraules que amb el temps 
de tant ús i abús s’han desnaturalitzat i han perdut la intensitat, el significat, la 
força semàntica i el sentit que tenien en un principi.

Doncs be, una d’aquestes paraules seria la ‘Prevenció‘ a l’igual que podem citar 
d’altres com la ‘Solidaritat‘, el ‘Progrés, la ‘Justícia‘, la ‘Llibertat‘, la ‘Rehabilitació‘, 
etc. 

Crec que hi ha un ús desmesurat de la paraula ‘Prevenció‘ en els discursos dels 
Professionales, dels Polítics i de quantes personas tenen responsabilitats amb 
projecció social, sobretot en els mitjans de comunicació, on sembla que tan sols 
la seva evocació ressol quantes problemàtiques es plantejen.

FREIXA, com tants Profesionales que han dedicat molts anys de la seva 
trajectòria professional als Malalts Alcohòlics i havent estat present en multitut 
d’Activitats de caràcter Preventiu amb el temps s’ha desanimat en lo concernent 
a aquest Capítol de les Drogodependències en general i de la Malatia Alcohòlica 
en particular. 

Per exemple, FREIXA donava molta importància als efectes negatius dels Mitjans 
de Comunicació com poden ser els Spots Publicitaris.
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I és que en la Prevenció no tan sols s’ha de contar amb la col·laboració dels 
Professionals de la Xarxa Assistencial de Drogodependències sinó també amb les 
Institucions Públiques, Agents Socials, etc.

Amb freqüència passa que els Programes i Projectes estan disenyats per Gerents 
i Polítics els quals estan allunyats de la realitat assistencial, crua i dura, de la 
fidelitat i profunditat dels fets, dedicant - se a fòrmules matemàtiques magistrals 
que tenen la finalitat de ser lo més favorables possibles als recursus econòmics 
existents.

No dic que es tingui que prescindir de les qüestions econòmico - administratives 
en que els Gerents són les persones idonies pero també crec que haurien de 
consultar previament els aspectes tècnics científicis als Professional els quals 
disposen de criteris nascuts de l’experiència assistencial aconseguida durant 
molts anys.

També, alguns Polítics amb càrrecs de Responsabilitat ubicats en la Administració 
Pública, i en l’àmbit de les Drogodependències, parteixen de la perspectiva 
d’aconseguir resultats immediats ja que això representa vots per les properes 
eleccions. I la Prevenció está renyida amb amb les presses.

Hem de tenir present que en la Prevenció del Consum de Drogues s’han de 
contemplar aspectes socio - culturals com són els Hàbits, les Costums, les 
Actituts, els Tòpics, la Permissivitat, els Prejudicis Socials, les idees errònies, la 
mitologia entorn a l’Alcohol Etílic.

És a dir, existeix un plus molt elevat de variables soci - culturals que en altres 
camps de la Medicina no es donen. Prevenir, la Tuberculosis o bé acomplir el 
calendari de Vacunes és relativament fácil.

2.- Xerrada Col·loqui dels Drs. FREIXA i BACH en el Barri de Can Vidalet 
d’Esplugues 

A continuació dono notícia d’un fet que va tenir lloc l’any 1.976 en que els 
Drs. Lluís BACH i Francesc FREIXA, varen parlar de la Problemàtica Alcohòlica 
al Dispensari de Salut Mental d’Esplugues quan portava tan sols un any de 
funcionament.

En concret, la Xerrada va tractar sobre la Prevenció de la Malaltia Alcohòlica. 
O sigui, d’un tema del tot novedós per aquella època en que a penes existien 
Centres Ambulatoris pel Tractament de la Malaltia Alcohòlica.

Aquesta activitat es va organizat de manera conjunta entre els Serveis Socials del 
Barri i l’Equip Tècnic del Dispensari de Salut Mental. 

Concretamenrt, la Treballadora Social del Dispensari de Salut Mental, Carmen 
PAVIA va ser la Coordiadora d’aquest esdeveniment al tenir un vincle d’amistat 
amb els Drs. FREIXA i BACH per haver treballat junts a l’Hospital Clínic de 
Barcelona.
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Davant de la nostra inexperiència ens varem percatar de que existíen unes 
dificultats notables per la posada en marxa de la Prevenció de la Malaltia 
Alcohòlica i debem remarcar que en aquells anys d’apertura existien moltes 
expectatives, motivació i il·lusió.

Per part dels Assistents, era insòlit que dos Metges Psiquiatres Experts en 
l’Alcoholisme vinguesin expressament a parlar des de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i com era d’esperar els va sorprendre el que deien en el sentit de que 
les Begudes Alcohòliques generin tants danys físics i conductuals, que en realitat 
els seus marits eren malats i no viciosós o degenerats com pensaven.

L’acte, no cal dir - ho, va tenir un gran èxit doncs les persones que varen asistir, 
- la majoria d’elles dones de mitjana edat - esposes de malalts alcohòlics i tenien 
molta necessitat d’aprendre, d’escoltar, de parlar, de fer catarsi.

El Col·loqui va girar entorn als prejudicis socials i estereotips que hi han i de que 
en realitat es tracta d’un tema tabú i a la vegada volem destacar que l’acte va 
tenir no tan sols un caràcter preventiu sinó també amb la vessant pedagògica 
realitzant-se en un Barri amb un 80 % d’immigrants.

Al públic s’els va informar que davant de qualsevol situació familiar conflictiva 
podien demanar ajuda i assessorament ja sigui als Serveis Socials del Barri, bé 
anar a l’Ambulatori o al Dispensari de Salut Mental.

Als assistents se’ls va transmetre la idea de que no tenien perquè tenir cap tipus 
d’aprehensió, reserva, vergonya o sentimients de culpa, per demanar ajuda en 
forma d’orientació i assessorament, que de cap manera era aconsellable esperar 
més temps doncs quan més temps, passi els problemes aniran augmentant.

3.- Nous desafiaments de l’Alcoholisme 

És tracta d’un Article publicat al ‘Centro de Información y Documentación de 
Drogodependèncias Boletín del Observatorio Vasco de Drogodependencias. Droga 
Menpekotasenen Euskal Behatokia‘. No consta la data.

L’interés d’aquest Treball és doble: d’una part és dels primers Escrits de FREIXA 
i per altre manifesta de manera expressa la disconformitat sobre el ‘ Plan del 
Estado sobre Drogas ‘.

“El Plan del Estado sobre Drogas (el llamado Plan Nacional) desde 1.985 perdió 
su oportunidad histórica de focalizar todos los conflictos en las ‘drogas ilegales‘ 
y a todos los niveles: docencia, dotaciones económicas en prevención, recursos 
de tratamiento medicalizado o de servicios sociales, etc.

Nunca se ha realizado una política sociosanitaria global que contemplara en un 
conjunto técnico real de las distintas expresiones clínico - sociales del uso de 
distintas substancias potencialmente drogas, sea por sus efectos agudos o la 
neuroadaptación (Intoxicación Aguda - Síndrome de Dependencia). El continuum 
técnico: Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Psicofármacos potencialmente aditcivos, 
‘drogas‘ no ha sido reconocido en la práctica.
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 Todo el conjunto de actividades del Plan del Estado, de las CA, de las 
nacionalidades, de los entes locales (Ayuntamientos, Diputaciones) ha 
contribuido a reforzar los prejuicios socioculturales preexistentes, no sólo en la 
población general, sino en profesionales de la sanidad, de los servicios sociales, 
de la enseñanza, del ámbito policial - judicial, etc.

Se ha potenciado la cultura del “saber beber“ y del uso responsable obviando 
que el mensaje contiene implícítamente el saber utilizar el THC, la Coca, los 
Opiáceos, las Drogas de Diseño, etc. 

Discurso lógico de determinados personajes. Las advertencias de la Autoridad 
Sanitaria respecto al Tabaco, tendrían que ser extensivas, necesariamente, a 
todas las Bebidas Alcohólicas, por su riesgo potencial, no han sido discutidas 
- formalmente - ni a nivel de gobiernos de las CA, de los nacionalidades, ni en 
las Cortes Generales del Estado, sea cual sea el matiz político de las mismas. 
Los ‘medios‘ han silenciado el “ warning “ en las Bebidas Alcohólicas en US 
desde 1.981.

La política general de la CE, sigue protegiendo a las Bebidas Alcohólicas de la 
realidad de sus efectos objetivos bioquímicos adversos posibles: los Accidentes 
de Tránsito, los Laborales, la violencia en el deporte espectáculo, la Agresividad 
y Violencia Social, Interpersonal, Familiar, etc. invocando el consumo 
“responsable“, cuando lo fundamental sería la información “responsable“ 
de los “medios“ sobre riesgos potenciales, pero éstos están implicados 
económicamente en la “ espozorización “, patrocinio, rallys, campeonatos 
‘open‘, etc. que les proporcionan un alto porcentaje de publicidad, promoción 
directa, encubierta, etc.

En nuestra realidad próxima la potenciación del consumo de cerveza y de 
vinos, con el soporte de Municipios, Diputaciones, Gobiernos, de los Consejos 
Reguladores de D.D., con actividades ‘sindicadas‘ de asociaciones de 
destiladores, de viticultores, de cerveceros, de cavistas, etc. más instituciones 
creadas por los propios Gobiernos, contribuyen a potenciar el consumo global. 
Se pretende responsabilizar al consumidor de los efectos adversos inmediatos 
objetivos (embriaguez) y con más razón del Síndrome de Dependencia, sin 
ninguna mención a los riesgos potenciales.

 La aparición de ONGs sin ningún control y sustanciosas subvenciones, en 
el caso de las ‘drogas‘, sin exigencia de control técnico ni resultados, podría 
ser una trampa. Si los afectados por las Bebidas Alcohólicas y sus familiares 
se unen en ONGs, pueden contribuir los propios afectados y el patrocinio de 
empresas aun más a la operación de “ confusión “ que el Plan del Estado 
contribuyó en mantener y profundizar, obviando los datos de relación directa 
entre aumento de consumo y mayor incidencia, prevalencia, morbilidad y 
mortalidad, no necesariamente asociadas al Síndrome de Dependencia, en el 
caso de Bebidas Alcohólicas.

Francesc Freixa

Médico - Psiquiatra
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4.- Qué pensava FREIXA de la Prevenció ? 

FREIXA era directe i incisiu en la manera de posicionar-se davant i davant de 
la Prevenció, tema que tants debats genera, expresant les seves idees a partir 
d’una Argumentació sòlida, de manera valenta, categòrica, contundent i sense 
concessions (11), (12):

El Pensament Científic de FREIXA és pot sintetitzar de la segënt manera: “De 
problemes en tenim tots, però no tots som alcohòlics“. “Tanmateix, ara per ara, 
no s’ha pogut demostrar que hi hagi un component hereditari en Alcoholisme “. I 
de manera contundent finalitza així: “No es beu perque es tenen problemes sinó 
qure es tenen problemes perque és beu“.

No puc estar d’acord de manera incondicional amb aquestes aseveracions i 
afirmació perque en l’Etiopatogènia de la Malaltia Alcohòlica es donen Casos 
Clínics en que hi ha Patologia Mental (Psicosi, Esquizofrènia, Trastorn Bipolar, 
Trastorns de Personalidad Greus - ‘Antisocial‘. ‘Estat Límit‘, Obsessiu Anancàstic).

Una dita popular castellana resumeix perfectament el quid de la qüestió. O sigui, 
el ‘ drama ‘ del Malalalt Alcohòlic i Família. Qué es un Alcohólico ? “Un santo en 
plaza y un demonio en casa“.

5.- Dependència Psíquica versus Dependència Física 

FREIXA cuidava els conceptes de la semàtica de les paraules i quan fa les 
definicions entorn de la Malalatia Alcohòlica fa unes descripcions molt atcurades, 
atinades i entenedors.

Dels Conceptes Bàsics dediquem un temps a la Dependència Psíquica, i 
Dependència Física, o Addicció.

D’aquesta manera, defineix la Dependència Psíquica com l’expressió de la 
Vinculació Conductual Psico - Social amb la droga alcohol i la Dependència 
Física o Addicció com l’expressió de la Vinculació Metabòlico - Bioquímica amb 
la ‘droga‘ Alcohol (14).

Aquests conceptes aparentmente poden semblar que siguin fàcils de tenir i 
formular quan això no és cert.

Amb els dos assenyalats podriem afegir els de Fenòmen de Tolerància, Sindrome 
d’Abstinència, Desintoxicació, Deshabituació, Rehabilitació, Reinsercio Soci - 
Laboral

6.- Discurs d’ Ingrés del Dr. FREIXA a la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya (RAMC)

A continuación passem a donar un Resum del Discurs d’Ingrés (15):

“Dissortadament ni les Associacions de Malalts Recuperables i Familiars, NI els 
Professionals, en el decurs dels últims 50 anys del Segle XX, no han pogut fer 
una prevenció activa. 
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És a dir, aquella Prevenció que evita en un nombre important de la població, 
l’exposició a l’agent patògen, en aquest cas, les Begudes Alcohòliques generadores 
dels conflictes de Dependència - Adicció.

Evidentment sí que han millorat - i molt - els recursos assistencials com també 
s’han diversificat. Ara l’Assistència ja no és només una qüestió de voluntarisme 
de les Associacions i d’uns pocs Professionals, sinó que existeix una Xarxa amb 
Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) que fins i tot moltes vegades coordinen els 
seus recursos sanitaris amb els imprescindibles Recursos Psicosocials.

Hem de dir a més, que aquestes, malgrat que han passat llargues temporades 
de marginació o desatenció, han superat, la majoria amb nota, els canvis que 
l’última dècada del Segle XX i la primera del XXI han condicionat la Malaltia 
Alcohòlica.

Aquests canvis han afectat a les generacions exposades a una massiva promoció 
de les begudes alcohòliques associades a l’esport, com és el cas de la cervesa, 
pero també en altres entorns, amb un sistema de diversió a la cerca d’un efecte 
immediat; (divendres - dissabte nit), que empra l’Alcohol afegit a altres drogues, 
en especial les estimulants.

La droga il.lícita més estesa actualment és la cocaína inhalada per via nasal. A 
les discos o al ‘ botelló ‘ els usuaris dels combinats alcohòlics amb alcoholèmies 
altes, prenen cocaína i la barreja crea un mecanismo neuroquímic peculiar. 

És conegut que l’Alcohol en sang humana reacciona esterificant la cocaïna i 
donant lloc a una nova substància, l’etilencoca o cocatilè, que és toxicològicament 
molt més activa i que té una vida mitjana més perllongada que l’Alcohol i la 
Cocaína per separat.

La Cocaína té una toxicitat sobre la química del cervell més intensa i dura més 
temps, i actua en el bevedor convencional que s’intoxica i embriaga, com un 
precipitador de totes les Patologies Mentals i Conductes de Conflictivitat Personal, 
Familiar i Social amb rapidesa.

De fet la Cocaína en presència de l’Alcohol accelera el procés d’emmalaltir 
propi de la Malaltia Alcohòlica Primària en els Joves (de 20 a 35 anys) i en els 
Alcohòlics que están en aquella fase que encara que siguin més grans (45 - 60 
anys) els precipita ràpidament a la fase final de la Malaltia, amb afectació del seu 
entorn de treball / professió, desastre econòmic, ruptura amb la familia, parella, 
etc.

Aquests malalts tenen un perfil alcohòlic empitjorant amb rapidesa i afectació de 
la salut física tant els joves com els grans, i no només per les patologies típiques 
de l’Alcohòlic (hepatopatia, gastropatia, impotencia sexual, etc.) sinó que poden 
presentar també accidents neurològics, agreujament ràpid d’una hepatopatía 
enòlica incipient i afectació del sistema inmunitari.

Les persones amb aquest Alcoholisme complicat i precipitat per la Cocaïna, 
estan mentalment i socialment molts afectats i necessiten, no només una Atenció 
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Mèdica-Psiquiátrica específica sinó que necessiten integrar-se en Grups de 
Teràpia especialment preparats. 

Les Associacions han estat capaçes d’assumir aquest repte que no només ha 
portat un nou perfil de Personalitat Alcohòlica i Cocaínica, sinó també un nou 
tipus de sofriment familiar.

Les Familíes han hagut d’enfrontar-se no només a un nou Alcohòlic més malalt 
encara i a una família més desestructurada, sinó al fet que tot aquest desastre ha 
passat amb molta rapidesa. 

Un altre canvi important ha estat, en determinats aspectes, els Rol dels Metges 
d’Atenció Primària, els dits de Capçalera, en part per la major sensibilitat de 
molts d’ells respecte al dany de les Begudes Alcohòliques i els seus efectes sobre 
la Salut Física, la lectura de les Analítiques Biològiques i les derivacions dels 
afectats a un CAS o una Associació d’Alcohòlics Rehabilitats i Familiars. 

Però malauradament, no detectar que aquell o aquella malalta que acudeix a la 
Consulta - cal dir que sol - amb una Clínica aparent d’ansietat, angoixa, d’atacs 
de pànic, fins i tot arribant a explicar manifestacions depressives, tenen una 
patología de dependència alcohòlica, que l’afectat / da amaga, i que pot arribar 
a condicionar al profesional a la prescripció de Ansiolítics.

Tot i que aquests Fàrmacs poden en un primer moment permetre una reducció 
de dosi del tòxic, i una aparent millora clínica, son fàrmacs amb un component 
addictiu reconegut, potenciadors a més, dels efectes tòxics de l’alcohol essent 
el resultat final un doble addicte als comprimitis, càpsules, etc., i a la beguda.

Aquest també és un malalt alcohòlic que ha modificat la seva expressió alcohòlica 
amb una greu alteració de les ansietats, angoixes i amb una gran fragilitat i que 
precisa una especial atenció en els Grups de Teràpia de les Associacions per les 
seves manifestacions, que a voltes semblen les d’un malalt mental greu.

Sortosament, l’Abstinència, un Programa Lliure de Drogues Lícites (Psicofàrmacs, 
Alcohol), o Ilícites (Cocaïna, Heroïna, Amfetamines i d’altres) que es l’objectiu 
de totes les Associacions, pot millorar, amb el seu temps, totes aquestes 
modificacions que en la Clínica de la Malaltia Alcohòlica Primària s’han produït 
en aquests darrers anys i que no han “arrugat“ les Associacions, NI els seus 
Grups de Teràpia ni els Professionals que de poc o de lluny - segons el cas - els hi 
donen suport, sinó que han sabut adaptar - se progressivament a aquelles noves 
formes de patiment: les complicacions de l’ús social de les Begudes Alcohòliques 
associades a noves substàncies químiques de risc.

En la Malaltia Mental més severa, hem de reconèixer que en els seus inicis el 
malalt només pot millorar amb Psicofàrmacs del tipus Neurolèptics o Antipsicòtics, 
Antidepressius, Sals de Liti, etc. també si està afegit el problema de les ‘ drogues 
i si l’afectat és addicte a les Begudes Alcohòliques, als ‘ porros‘ (Cannabis sativa) 
o altres tòxics, necesita i és imprescindible el suport psicosocial per arribar a que 
els Psicofàrmacs que precisa puguin actuar sense el consum de porros, coca, 
éxtasi, ‘ anfetas ‘ i d’altres.
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L’anomenat ‘Diagnòstic Dual ‘ o ‘Patologia Dual‘ és un abordatge de la Malaltia 
Mental que fa imprescindible també un Programa Terapèutic Lliure de totes les 
‘drogues “. 

7.- Escrit del Dr. FREIXA al Departament de Sanitat i Seguretat Social 

Aquest Escrit (16) correspón al dia 10 de Febrer de 1.983 i malgrat que han 
passat més de trenta anys segueix tenin un interés especial i és plena d’actualitat..

Senyors,

“Des de fa uns anys s’ha intentat un abordatge estrictament ‘terapèutic‘ de la 
Malaltia Alcohòlica reduint el Complex Procés Social, Polític, Econòmic, Cultural 
i Epidemiològic del consum de begues alcohòliques a un fet de ‘ comportament 
desviat ‘, sense en el nostre criteri, aprofundir en la problemàtica de l’Alcoholisme 
com a Fenòmen de Salut Pública. 

Les característiques tècniques emprades per a modificar el comportament 
alcohòlic i convertir el ‘ malalt ‘ en bevedor controlat han portat a una innecessària 
i estèril lluita teórico - pràctica que si bé probablement ha beneficiat l’abordatge 
teòric de la problemática de l’Alcoholisme en l’aspecte individual i personal dels 
terapeutes, no ha fet res més que augmentar la confusió en un públic per al qual 
la Salut Mental (Metges, Psiquiatres, Psicòlegs, Treballadors Socials, Infermeres, 
etc.) no és una pràctica sinó una expectativa teòrica, o lo que és pitjor, Ideològica..

En el camp de les Drogodependències, la problemàtica de l’Alcoholisme va 
lligada a la mentalitat d’usuari i aquest factor explica com energies tècniques, 
científiques, humanes i instrumentals s’han esmerçat en un esforç que no està 
d’acord ni en els principis bàsics de la Salut Pública ni en les de l’Educació 
Sanitària “.

8.- Sobre las Campanyes Publicitàries 

 Davant del Capítol de la Prevenció tan polèmic i dificil de posicionar - se FREIXA 
(17) va demostrar tenir les idees claras, i en una primera lectura, sorprenents.

FREIXA es pregunta si les campanyes contra les Addiccions són necessàries i 
millorables. O bé, que es pretén amb les Campanyes Publicitàries.

L’any 2.008 FREIXA va ser invitat per la RAMC a fi de donar el seu Criteri 
Professional sobre el tema de les Campanyes Publicitàries sobre les Addiccions i 
sobretot si le Campanyes Publicitàries son útils i millorables. 

Per a FREIXA l‘èxit aconseguit en la Prevenció contra el Tabac pot servir d’exemple 
per l’Alcohol Etílic.

La fòrmula de FREIXA és la següent:

a) “ No és tractar de penalitzar a l’usuari ni penalitzar la sustància, sinó de crear 
una atmòsfera i consciència social de que hi han substàncies de risc com són les 
‘Drogues’.
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b) Considera que la Prevenció no es pot fer partint de la base que hi ha ‘drogas 
lícites‘ i ‘drogues ilícites’ quan en realitat són bastant semblants.

c) “Una campanya el que ha de fer, en realitat, és disminuir el factor d’exposició 
de les austàncies “.

d) I per aconseguir-lo és necessari el consens entre La Sanitat Pública, els 
Sistemes Educativus i els Mitjans de Comunicació Social puntualitzant a més a 
més que “ les campanyes han d’integrar - se en un Programa global de Prevenció 
Sanitària “.

e) FREIXA quan parla del futur de la Problemàtica Alcohòlica ho centra en el 
consum de l’Alcohol Etílic dient que la mateixa forma part de la nostra cultura i 
provoca moltes patologies en moltes persones.

f) FREIXA creu que l’única manera realment efectiva per lluitar contra aquesta 
Epidèmia seria la promulgació de lleis semblants a les establertes contra el Tabac. 

g) FREIXA diu textualment que les Campanyes de Prevenció no poden funcionar 
quan el consum d’Alcohol está tan estés en la nostra societat. “No podem predicar 
sense donar exemple, perquè estem transmetent un missatge distorsionat als 
joves“.

h) Podem plantejar - nos amb escàs marge d’error que la Prevenció no ha colmat 
les expectatives que s’havien generat en un principi fa unes dècades.

i) I com podem dir que això és així ? Tan segurs estem ?. La resposta és perque 
si bé és cert que la Informació ha acomplert l’objectiu correctament no han sigut 
suficients al no haver contemplat les Pautes Educacionals coherents per parts 
dels Pares així com de les Persones (particularment, els Professionals significatius 
com els Metges, els Mestres, etc.) així com Institucions investides d’Autoritat les 
quals no han demostrat ser responsables. 

9.- Testament Ideològic de FREIXA 

En la XXII Jornada de Sensibilització entorn a la Malaltia Alcohòlica celebrada al 
Novembre de 2.007 en el ‘ Centre Cultural Robert Brillas‘ d’Esplugues FREIXA 
va donar una Conferència que ben bé podem considerar de ser el Testament 
Ideològic. El fet d’haber escollit una de les J. .S ens honora 

Una vegada el mèrit també resideix en la ‘feliç‘ ‘triangulació‘ entre l’Associació 
d’Alcohòlics Rehabiltats d’Esplugues, l’Ajuntament d’Esplugues i el ‘Centra de 
Salut per l’Alcoholisme‘ del que era el Responsable Tècnic.

Hem d’afegir que FREIXA va participar i intervenir en moltes ocasions en aquestes 
J. S. i ho va fer de manera activa ja sigui com a Confereciant, Ponent, Moderador 
de Taules Rodones, etc. i inclús a vegades com oidor.

Aquesta Conferència té per a mí un significat molt especial ja que FREIXA 
ens proporciona les seves Idees incluit el Pensament i Ideologia Científica, 
concretament en la dinámica entre ARE, l’Ajuntament d’Esplugues i el ‘Centre de 
Salut per l’Alcoholisme‘ 
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Veiem:

“Srs. tota la tasca desenvolupada en aquests intensos anys, s’ha demostrat que 
la solidaritat i el proïsme no són paraules buides sinó que un grup de persones 
(afectats, familiars i els autèntics amics) són capaços d’emprendre una tasca 
comuna de transmetre la seva experiència de resolució de problemes en el marc 
d’un Centre d’Atenció no només per a l’alcohòlic / alcoholica sinó pel seu entorn. 

En aquest entorn, sortosament han estat uns professionals de la Psiquiatria, de 
la Psicologia, dels Serveis Socials i també dels recursos dels Serveis de Salut. de 
l’Ajuntament d’Esplugues.

En aquest cas, també ha estat fonamental el suport de les autoritats, que dintre 
de les limitacions pròpies de les actuals legislacions generals que ens afecten a 
tots, han donat un suport decidit a un Dispensari d’Atenció a Malalts Alcohòlics 
i intenten passar més enllà en la Prevenció, malgrat que la realitat ofega aquests 
esforços.

A la Unió Europera (UE), les Begudes Alcohòliques són les responsables de més 
del 7 , 4 % de tots els problemes de salut i morts prematures. Aquestes begudes 
tenen un impacte negatiu en la productivitat, en la salut i en el risc d’Accident de 
Treball, de Trànsit i la Subnormalitat (Síndrome Alcohòlica Fetal - SAF -).

Les promocions, la publicitat sense advertència del risc potencial, la ‘barra lliure‘ 
en espectacles de masses permesa de fet en molts estats membres malgrat la 
legislació, assenyalar llocs puntuals per beure sense mesura i puntualment (bing 
drinking ) fins i tot com en el cas de l’estat espanyol.

La no existència d’una Legislació de Control sobre la Publicitat, l’absència 
d’etiquetatge d’advertència pel risc de les begudes alcohòliques, ni en el cas de 
la SAF i una Sociocultura Vitivinícola - en el nostre cas - a cavall dels interessos 
comercials (Llei Espanyola de la Vinya i el Vi) fan impossible que els esforços 
dels ciutadans honrats i que han patit els estralls de l’alcohol i el seu entorn no 
puguin evitar ni amb el seu exemple, les morts prematures de joves, els futurs 
SAF ni tampoc la dissortada evolució d’un bevedor cap l‘ addicció a les Begudes 
Alcohòliques doncs no podem parar l’exposició epidemiològica, però tenim un 
instrument socialment efectiu i provat per ajudar afectats i familiars a recuperar 
la joia del viure sense la beguda. 

A voltes els professionals que comencen en el terreny de l’Alcoholisme i fins i 
tot els que fa anys que es dediquen normalment tenen una experiència ‘externa‘ 
del conflicte alcohòlic doncs no s’han assegut mai entre alcohòlics i familiars, 
aquest desconeixement ‘íntim‘ de la Persona Malalta i de la família, dona la 
percepció que l’Abstinència serà la reparació dels trastorns i de les disfuncions 
de l’alcohòlic i de les teranyines de la relació familiar i per tant la guarició. Però 
aquesta percepció és només una aparença.

La ‘Psiquiatrització‘ i la ‘Psicologització‘ del conflicte ha intentat racionalitzar 
uns aconteixements que expliquin ‘casualment‘ com la Depressió, l’Angoixa, 
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l’Ansietat, les Fòbies, són el nucli de la Malaltia Alcohòlica per tant la ‘causa‘ de 
l’Alcoholització.

 Només el contacte en el grup (malalts i familiars) ensenya que és el fet de beure 
i les seves conseqüències bio - psico - socials i culturals, el que condiciona la 
Depressió, l’Angoixa, l’Ansietat i ‘ explicació ‘ als ulls del bevedor la impossibilitat 
de parar, malgrat la clara consciència dels conflictes que aquest fet comporta en 
tot l’entorn i - el més important - amb ell mateix. 

Però cal recordar que els primers glops, “ la primera vegada a la vida que vaig 
veure sabent que volia beure “, és un fet participatiu en una sociocultura que fa 
de la beguda un ritual d’integració; és el teixit social d’acceptació de la beguda el 
que portarà, amb la neurobioquímica, a repetir, repetir i repetir la beguda.

Aquest miratge d’un bevedor feliç, integrat progressivament canviarà cap a l’ésser 
dissortat que, pels efectes, és donarà compte que “ hauria de controlar i que NO 
comprèn per a que “no pot“. 

Si acudeix al Metge convencional aquest li prescriurà - li donarà una recepta - i li 
dirà “ begui menys o no begui “.

Aquesta prescripció, que en l’estat avançat del Procés de Dependència Física 
o Addicció a les Begudes Alcohòliques no pot afrontar ni resoldre, converteix a 
la persona bevedora (home o dona) a intentar aferrissadament parar, controlar, 
reduir i fracassar repetidament. És a dir, la Prevenció ha sigut un fracàs.

 Enfront del fracàs busca explicar “falsament“ la seva adhesió a la beguda, amb 
les explicacions retorçades, irreals, imaginàries i màgiques dels materials dels 
seus fracassos i dels fets de la vida del seu entorn (la dona / el marit no l’entèn, els 
fills l’ignoren, els amics / amigues el marginen, el treball no el/la consideren, etc.) 
i arriba en la justificació gestionada i equivocada per la seva “neurosi alcohòlica 
autoexplicativa“ a la conclusió de que la seva vida sense beure és impossible, per 
tant és un solitari amb l’ampolla que “mai podrá abandonar“.

 Per tant, abstenir-se després d’un Tractament de Desintoxicació sigui pel motiu 
que sigui (orgànic / somàtic, psicosocial, mixte) només serà posible en un entorn 
participatiu amb altres persones que persegueixen els mateixos objectius i en 
el que participen també familiars, parella, etc. doncs necessita la comprensió i 
entesa de l’entorn més pròxim.

Deixar de beure és redescobrir - se de nou un mateix, sentir - se “ un altre “, 
retrobar - se amb l’entorn, és per tant una profunda aventura que no pot arribar 
a un final possitiu, sense la participació dels “ altres “ - afectats i familiars - els 
quals son imprescindibles companys de viatge, compromís i activitats de suport 
amb interacció cultural i social. 

Cal a més tenir en compte que no tothom arriba a tractament en el mateix estadi 
evolutiu ni de salut física NI de comportament, etc. ni l’aprenentage és igual per 
a tots. 
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És a dir, viure l’Abstinència vigorosament, positivament, serà l’expressió del desig 
de voler participar activament en el Grup de pertenença: l’Associació d’Alcohòlics 
Rehabilitats.

L’Abstinència es consolidarà en un “ estil de vida “ que significarà viure d’una “ 
nova manera “ de ser Jo i amb una comunicació diferent amb els altres.

En el meu criteri i tal com vaig sentir dir fa bastants anys en un Curs d’Alcohologia 
en una Associació d’Alcohòlics Francesa: “Ha d’existir una metamorfosi existencial 
per superar les múltiples maneres de viure l’experiència dissortada de ser un 
bevedor patològic “.

Abans bevent i ara sense beure el Malalt Alcohòlic necessita viure un Procés 
Terapèutic que ha d’anar mès enllà de la Tecnologia, acompanyar a la persona 
(malalt o familiar) amb tots els recursos tècnics és imprescindible, però 
si el vehicle i l’entorn del grup, dels familiars, de les Activitats Assocatives i 
els Professionals (fenòmen de la Co - Participació) com aquesta Associació 
d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues no existeix una participación humana, un 
alcohòlic sol dificilment sortirà victoriós “.

CONSIDERACIONS FINALS

1er. FREIXA va ser un Metge Psiquiatre i Neuròleg que va destacar per la seva 
dedicació a les Drogodependències en general, i a l’Alcoholisme en particular.

2ón. Com a Metge de Guàrdia a l’Hospital Clínic de Barcelona es va donar compte 
que els subjectes amb problemes amb l’abús de les Ingestes Etiliques no eren 
tractats adequadament essent rebutjats i que la malaltia alcohólica com a tal no 
era reconeguda.

3er. FREIXA va ser pioner en l’Assistència als Malalts Alcohòlics malgrat les 
dificultats que aleshores això comportava.

4art. En aquest sentit, durant molts anys i des dels inicis de la dècada dels any 
’70 va establir unes pautes d’actuació en la seva projecció professional 

5è. També hem de reconèixer el suport psicològic a les Associacions d’Alcohòlics 
Rehabiltats i la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats (FCAR) assessorant-
los en tot moment davant de les dificultats de tot tipus i estant a la seva disposició

6è. No es pot analitzar l’estat de la qüestió envers les Drogodependències a 
Catalunya sense tenir en compte la figura del Dr. FREIXA.

7è. FREIXA era un Expert en Alcohologia essent sol·licitat i invitat a Fòrums, 
Congressos, Convencions, Simposiums, etc. essent una Figura sobresortint en la 
Comunitat Científica Catalana.

8è. FREIXA tenia una Concepció Etiopatogènica Eclèctica i una visió holística 
tridimensional on tenia en compte lo Biològic - Genètic, lo Psicològic i els factors 
Sociogenètics en els quals inclou els Factors Culturals i Antropològics Existencials 
tenint una predilecció per aquest component social.
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9è. FREIXA va tenir un reconeixement per part de molts Professionals tenint 
un Rol de Líder que incluia la transmissió d’una Formació Continua en unes 
temàtiques dificilis d’abordar pel seu caràcter polèmic i controversic. 

10è FREIXA era un Professional coherent, competent i mereixia credibilitat. 
Les Idees i la manera d’enfocar i d’actuar estaven molt arrelades. Transmetia 
seguretat i confiança amb els seus nombrosos deixebles.

11è. FREIXA va deixar escrita la majoria de les seves Actuacions i la seva 
Ideologia en Llibres i Articles i em consta que totes aquestes Activitats las tenia 
ben guardades, ordenades, clasificades i a disposició de tothom amb la finalitat 
de consultar-les..

12è. FREIXA tenia una Formació Enciclopèdica Immensa. La seva Sabiduría, 
de la qual no feia cap ostentació, anava més enllà de la Cultura Catalana i en 
aquest sentit estar al seu costat i escoltar - lo era un plaer induint un sentiem de 
respecte i admiració.

13è. Els Llibres que va adquirir FREIXA en els darrers anys no eran necesariament 
de Medicina, Psiquiatria i Psicologia sinó en altres temàtiques que be podriem 
englobar sota el Capítol de ‘ Psiquiatria i Humanitats ‘.

14è. A continuació, paso a citar uns quans Llibres que vaig compartir els quals 
van ser motiu de converses entre nosaltres: ‘ La historia secreta del Psicoanálisis‘; 
‘Sabina ‘; ‘ Paseos con Robert Walser ‘; ‘ Vida privada de los Impresionistas ‘; 
‘ Kafka.’ ; ‘ Y que el silencio queme por los muertos.’; (Joan VINYOLI); i, ‘ La 
última estación en la vida de Tolstoi ‘, etc.

I en català: ‘ Llegendes i creences de la Vall de Núria i de la Vall de Ribes ‘; ‘ El 
respirar dels dies ‘; ‘ Adéu a la Universitat. L’eclipsi de les Humanitats ‘; ‘Poesies 
d’en Màrius Torres‘; ‘ L’últim Abat. (La resistència de Sant Benet de Bages al rei 
de Castella ‘); ‘ La bastida dels somnis ‘. i, ‘ Entre la mentida i l’oblit ‘.

15è. Per aprofundir en la Vida, Psicobiografia, Personalitat, Concepció del Món 
de FREIXA és imprescindible ser un tant heterodox 

I preguntar - nos en quina mesura la seva Ubicació Existencial fou expressió del 
seu entorn familiar, socio-cultural i polític?. 

DESPEDIDA

1.- Com una Necessitat Vital

Per a mí la Gestació, El·laboració i Redacció Final d’aquest Treball era per mi una 
necessitat vital i des de el primer moment no vaig tenir cap dubte de que era del 
tot adient fer - ho. 

FREIXA, per la seva gran Trajectòria Professional, dedicació als Malalts 
Drogodepenents, en particular els Malalts Alcohòlics, Saviesa, Generositat, 
Mestratge, Referent, va tenir un paper molt destacat i en el seu Lideratge per 
molts Professionals de la Xarxa Assistencial de Drogodependències de Catalunya.
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He intentat destacar lo que m’ha semblat més revellant i segurament desconegut, 
i cada vegada més tinc la convicció i determinació, que el que está escrit és com 
si no hi fos, com si no existís, com si els aconteixements no han sigut viscuts. 

En fi, FREIXA fugia d’actituds prudents, pusil·làmines i conformistes les quals 
considerava provocant una esterilitat mortificant que no condueixen a res 

2.- La Poesia d’en Marius TORRES 

Malalts, Malaltes, Asociacions d’Alcohòlics Rehabilitats, FCAR, Compayns, 
Amics, Amigues, Coneguts, Sra. Pilar DIAZ ROMERO Alcaldessa de l’Ajuntament 
d’Esplugues, estem davant del moment més difícil i més dolorós d’aquesta 
Conferència envers la figura del Dr. Francesc FREIXA SANTFELIU com és el 
moment de la Despedida. 

Per això, deixeu - me finalitzar amb una de les Poesies preferides de Màrius 
TORRES (18) la que considero més adient en aquest Homenatge Pòstum al Dr. 
Francesc FREIXA donat el fet de que era uns dels seus poetes preferits.

Dolç àngel de la Mort, si has de venir, més val
que vinguis ara.

Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara

de més enllà del gual.
 Dels sofriments passats tinc l’ànima madura

per ben morir.
Tot allò que he estimat únicament perdura
en el meu cor, com una despulla de l’ahir,

freda, de tan pura.
 Del llim d’aquesta terra amarada de plors

el meu anhel es desarrela
Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç

en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records!.

 I tot el meu futur sembrat de sal !.
Tinc peresa de viure demà encara . . .
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EMPRESA, MEDICINA I FARMÀCIA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

Fernández Pérez, Paloma
Facultat de Ciències Econòmiques. Universitat de Barcelona

SOCIETAT CATALANA D´HISTÒRIA DE LA MEDICINA SESSIÓ CONJUNTA  
AMB LA SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES

SESSIÓ DE CLOENDA DE SEMINARIS ACADÈMICS. ORDINO, ANDORRA, 3-6-2017

La transició epidemiològica és un concepte que descriu pautes de canvi en la 
distribució d´edats de la població, la mortalitat, la fertilitat, l´esperança de vida 
i les causes de defunció (McKeown 2009). Un concepte molt semblant, el de la 
transició sanitària o “Health transition”, s´ha definit com els canvis en condicions 
de la salut que han contribuït a un descens en mortalitat associat amb la transició 
demogràfica  (Robles, García Benavides and Bernabeu 1996).

Demògrafs, economistes, i historiadors de l´economia i de l´empresa han estudiat 
tradicionalment la influència del clima, la qualitat de la producció i distribució 
agropecuària, la diversitat i qualitat del menjar i la dieta de la població, les 
condicions de vida, els salaris i la renda, l´educació i alfabetització de les dones 
amb fills, entre altres factors, en l´anàlisi de la millora de les condicions que 
determinen la salut i la transició demogràfica que ha ampliat l´esperança de 
vida, primer, i la qualitat de la vida, a més a més, en els darrers segle i mig 
escacs, un període en què s´ha triplicat el promig d´esperança de vida en molts 
països des de poc més de 30 anys a quasi 90, una velocitat considerable tenint 
presents que l´Homo Sapiens té un milió i mig d´anys, la majoria dels quals no 
es va passar dels mencionats 30 anys d´esperança promig de vida al néixer.

Els científics més preocupats pel passat de les nostres societats recents, des de la 
Història contemporània més precisament, han volgut entendre les raons socials i 
institucionals que van fer que la humanitat comencés a viure més i millor a partir 
dels anys claus de l´anomenada revolució terapèutica que va tenir lloc des de 
mitjans i finals segle XIX i primer terç del segle XX. Pels historiadors de la societat 
europea d´aquella època, la salut va millorar per l´emergència i transformació 
moderna de les tradicionals institucions caritatives i de beneficència que hi havia a 
Europa des de l´Edat Mitjana, tant les públiques com les privades. Les institucions 
públiques van rebre la influència de personatges educats en les modernes 
facultats de medicina i farmàcia imbuïdes d´idees higienistes que preconitzaven 
la neteja i  la  separació d´individus malats respecte als sans, així com mesures 
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preventives de contagis a gran escala que s´anaven provant a les grans ciutats 
industrialitzades com Marsella o Liverpool o Londres i Berlin. D´altra banda, les 
institucions privades religioses i laiques van rebre l´impacte de les noves idees 
sorgides del paternalisme obrer i humanista del Vaticà, amb l´Encíclica Rerum 
Novarum, que preconitzaven la germanor entre patrons i obrers, i la millora de les 
condicions de vida dels treballadors per part dels fabricants i empresaris de finals 
de segle XIX i principis del segle XX. El moviment del catolicisme social va ser 
en aquest sentit un moviment internacional que va impactar en totes les regions 
amb implantació de bisbats seguidors d´idees vaticanes que van transformar la 
caritat i la beneficència de ser un deure individual, a ser un deure col·lectiu.

El historiadors de la ciència, la tècnica, i la medicina i la farmàcia, en revistes com 
ara Gimbernat i en plataformes com la web del Museu d´Història de la Medicina, 
a casa nostra, han demostrat amb contundència d´evidències documentals la 
ràpida coincidència en l´aparició d´innovacions que prevenien les infeccions, 
i les curaven, i el desenvolupament d´innovacions que permetien millorar la 
diagnosi i la terapèutica de moltes malalties tradicionals i noves aparegudes 
amb la industrialització i el món modern com ara el càncer, una malaltia que 
segons els discursos d´ingrés a les diverses societats de medicina i farmàcia 
de l´epoca de la revolució terapèutica, a Barcelona, augmentava de manera 
preocupant en la primera dècada del segle XX. La coincidència entre finals del 
segle XIX i primeres dues dècades i mitja del segle XX de noves vacunes contra 
malalties infeccioses, el microscopi, nous protocols en cirurgia, nova organització 
de la praxi mèdica per especialitats, els raix X i la radioteràpia, nous materials 
i productes per anàlisi clínica i activitat hospitalària, va propiciar l´ interès per 
estudiar Medicina i Farmàcia per desenvolupar activitat professional, bàsicament 
privada fins els anys 1950s a tot el món. A partir dels anys 1950s moltes 
innovacions aparegudes en hospitals de guerra i època de guerra com nous 
antisèptics, penicil·lines, el fraccionament de les proteïnes de plasma humà, i 
pràctiques hospitalàries i quirúrgiques, i nous fàrmacs, en època de creixement 
de natalitat i bonança econòmica, i pau, facilitarien l´expansió dels negocis 
privats i públics farmacèutics, mèdics, i hospitalaris fins els anys 1980s. Van ser 
anys de “convergència” en la capacitat de diversos països del món en accedir a 
serveis i productes de salut que milloraven l´esperança i la qualitat de vida.

A partir d´aquests anys, nous descobriments de la biologia molecular i la genètica, 
i processos paral·lels de crisi i concentració oligopòlics a les indústries de la 
salut farmacèutiques i hospitalàries i d´assegurances van transformar les grans 
empreses de la salut, i van canviar la seva relació amb els governs reguladors, i 
amb els consumidors de productes i serveis de la salut, creant grans desigualtats 
al món, de nou, en l´accés a nous productes i serveis que milloraven la qualitat 
de la vida de població més vella (Chandler 2005, Cramer 2015).

En aquests grans processos, poc se sap i poc s´ha fet per entendre de manera 
agregada, amb perspectiva d´història econòmica i empresarial, l´evolució de 
les empreses i empresaris de la salut des del segle XIX fins als nostres dies. És 
cert que mirant a internet i fent exercicis bibliomètrics per paraules claus es 
troben milions de referències a estudis sobre certes malalties, sobre històries 
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d´hospitals, biografies de metges i farmacèutics, històries d´institucions 
locals o internacionals de salut. Però és complicat trobar estudis agregats que 
estudiïn, per exemple, al llarg del darrer segle i mig, l´evolució i canvis de les 
empreses i empresaris de la salut en un país, o en un continent. O els models 
sanitaris que al llarg de segle i mig han coexistit, i els seus canvis, i la seva 
adaptació o inadaptació a contextos socioeconòmics i reguladors canviants. Poca 
gent ha estudiat si el context de transició sociosanitària i hospitalària que van 
experimentar economies en desenvolupament com l´espanyola i la japonesa ho 
eren, a finals del segle XIX, podria donar pistes útils per planificar la transició 
dels sistemes de salut en economies en desenvolupament actuals. Per què no? 
La corrupció, el caos, el solapament de competències públiques i privades, la 
coexistència de diferents preus dels serveis, la utilització de serveis públics per 
empresaris privats de la salut, que hi havia fa un segle a casa nostra, són el pa 
de cada dia a països en desenvolupament. Les infeccions causants de milers 
de malalts i morts a la Barcelona de 1918 són infeccions que avui dia causen 
milers de malalts i morts a països sudamericans i africans, i asiàtics, tot i que 
a la Barcelona de 1918 i a aquests països hi ha col·lectius mèdics i de malalts 
que tenen perfecta informació i accés a vacunes i sistemes de prevenció i curació 
d´aquestes malalties. L´accés a la salut desigual, incert, elitista, de la Barcelona 
de fa un segle, se sembla a l´accés de molts col·lectius desfavorits d´economies 
que no estan desenvolupades o no tenen una organització sanitària adequada.

Els hospitals grans, centralitzats en grans edificis en altura, no existien més que 
al Japó, i als Estats Units, abans de la nostra Guerra Civil. A la resta del món 
els hospitals caòtics, horitzontals, fragmentats, que provocaven moltes despeses 
de manteniment que es menjaven el que caldria haver destinat als malalts, van 
anar reformant-se o desapareixent amb el gran moviment d´inversió pública en 
salut que va haver a tot el món des dels anys 1940s en endavant. La iniciativa 
pública va ajudar a democratitzar l´accés als serveis i als productes sanitaris i 
farmacèutics de la població al món. La creació de sistemes tributaris moderns, 
en una època de creixement de l´activitat industrial i dels serveis al món, va 
crear uns recursos públics sense precedents en una època de creixent regulació 
pública de l´activitat farmacèutica, mèdica, i de la indústria d´equipament 
clínic i hospitalari, així com de la indústria d´assegurances de la salut. Tots els 
jugadors van acceptar en general les noves regles reguladores perquè tots en 
resultaven beneficiats. Les regles van deixar de ser acceptables i acceptades 
després dels anys 1980s, a mesura que el context de guanys per tots va 
canviar. La crisi industrial va reduir la capacitat de pagar impostos de molts 
treballadors i empreses, i malgrat que la globalització va crear la il·lusió que 
els anys de bonança econòmica seguirien, el fet és que al món desenvolupat 
occidental el sostre de productivitat i de paradigma de creixement econòmic 
havia arribat, esclatant a la primera dècada del segle XXI amb la crisi financera, 
que ha descobert com molts actius i capital s´havien destinat a especulació i 
al dividend ràpid, allunyant-se de les inversions de llarg termini. Estem entrant, 
de nou, com fa un segle, al menys al món desenvolupat on ens trobem, en una 
època de creixent desigualtat econòmica, i desigualtat en l´accés de la població 
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a la prevenció i tractament de malalties. Com fa un segle, les administracions 
públiques van reduint el seu poder regulador i controlador, i els recursos que 
destinen a prevenir i tractar malalts. Com fa un segle, empreses i empresaris 
del sector salut mèdic, farmacèutic, hospitalari, i d´assegurances de la vida i la 
salut, es troben amb incentius contradictoris per invertir, i desenvolupar activitat. 
La demanda dels hospitals públics, com fa un segle, significa pels empresaris 
de la salut cobrar tard i malament i per tant anar reduint inversions en instal.
lacions productives i ocupació, un problema que deixa herències llargues difícils 
de revertir. La demanda privada de clíniques, laboratoris, i actors consumidors o 
productors del sector salut és fragmentada, i condicionada pels preus del mercat 
“lliure” de tecnologies i productes de la salut que és car per les novetats i barat 
pels genèrics ja coneguts. També és condicionada per normatives sobre preus i 
terminis de pagament de les administracions públiques, que suposen sovint una 
sensació de captura a petits empresaris, i un incentiu a la sortida a l´exterior 
(desviant inversions alternatives a l´interior) a les grans empreses.

Conèixer què passava a casa nostra fa un segle, just fa un segle, quan hi havia 
una situació òbviament diferent en el detall, però en superfície amb elements 
tentadorament semblants a alguns elements superficials de l´actualitat, podria 
donar elements de reflexió sobre què podria passar a casa nostra, si s´accentuen 
les tendències actuals a desintegració de sistemes públics de salut, desigualtat 
en l´accés a la salut, i caiguda de la inversió de llarg termini en innovació i 
ocupació en les indústries i serveis de la salut.

Des d´època preindustrial fins el final del segle XIX i principis del segle XX, a 
l´Europa occidental la provisió de serveis de salut era fragmentada, ineficient, i 
amb regulacions de diferents èpoques i institucions que sovint es solapaven i es 
contradeien. Les autoritats consideraven els problemes de salut un tema vinculat 
a l´ordre social, i no com la base del progrés i el benestar social. Els preocupava 
que hi haguessin aldarulls, o epidèmies que afectessin els benestants portades 
per pobres i immigrants foranis desconeguts i incontrolables, i per tant l´òptica 
pública era controlar per evitar problemes d´ordre social que alteressin la pau. 
Que hi haguessin informes d´enginyers sobre les desigualtats en l´esperança de 
vida dins d´un barri, i fins i tot dins d´un edifici del mateix barri, lligades a la 
renda disponible pels seus habitants, tant se´ls hi feia. A Manchester, a Berlin, 
o a Barcelona, s´assumia com un fet la pobresa i que els pobres haguessin de 
morir, i el problema més aviat era apartar aquestes persones de la via pùblica per 
no molestar o contaminar a la resta. Recorda molt, malauradament, declaracions 
i arguments d´alguns republicans nord-americans que estan proliferant a les 
xarxes socials aquests dies per recolzar l´atac a l´Obamacare del President Donald 
Trump: els pobres malalts són responsables tant de la seva pobresa com de la 
seva malaltia, i l´Estat i la resta de ciutadans amb els seus impostos no tenen 
per què resoldre el que aquests individus han causat amb la seva conducta i estil 
de vida. Exactament és el que pensaven moltes administracions públiques abans 
del segle XIX. Donat que els països de tradició catòlica tenien una tradició antiga 
d´assistència benèfica als pobres, les administracions públiques en aquestes 
regions del món, com la nostra, assumien que devia ser la caritat cristiana dels 
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individus o les institucions religiosos les que en prenguessin la iniciativa, i la 
despesa, per atendre els malalts pobres que omplien els establiments d´auxili als 
pobres sense recursos ni família que els cuidés en època de malaltia.

La industrialització va alterar tant l´oferta com la demanda de serveis i productes 
del món de la salut. I ho va fer abans en les regions que abans es van industrialitzar, 
i més tard en les regions que van romandre amb major pes de l´activitat primària 
agropecuària i pesquera. A nivell de demanda, la concentració de fàbriques va 
estimular la immigració. I la immigració significava major nombre de malalties 
infeccioses, i malalts. L´augment de beneficis industrials, i l´expansió de la massa 
salarial obrera, d´altra banda, significaven un augment del capital disponible per 
pagar productes i serveis. És a dir, un estímul als empresaris professionals de 
la salut. En el món preindustrial hi havia pocs cirurgians, pocs metges, moltes 
comadrones, molts practicants de tradicions mil·lenàries de medicines naturals, 
molt instint, i poc ordre i normativa. En el món industrial i urbà la demanda de la 
classe mitjana de metges, productes farmacèutics, anàlisis clíniques, estimularia 
una cadena d´aconteixements importantíssima que no ha estat sempre ben 
analitzada. Primer, l´expansió en el nombre de metges i farmacèutics col·legiats 
autoritzats per unes normes comunes a practicar la medicina i l´activitat 
farmacèutica i clínica.

Segon, i degut a la inexistència d´una infraestructura pública de salut, un 
gran potencial pel desenvolupament d´un sistema privat de salut composat 
precisament per metges i farmacèutics col·legiats capaços d´obrir negocis propis 
de forma individual o en associació amb col·legues o business angels locals. Als 
Estats Units, a Anglaterra, França, Alemania, Itàlia, i a ciutats grans industrials 
o de serveis burocràtics d´Espanya com ara Barcelona o Madrid, entre finals del 
segle XIX i l´inici de la dècada de 1930 van obrir, en aquest context, centenars 
de consultes particulars i clíniques i laboratoris privats. Per atendre una demanda 
en expansió d´una clientela amb poder de compra en expansió. I per servir uns 
nous coneixements innovadors que van coincidir en el temps en aquests anys 
que ja hem mencionat abans. Analisis clínics, vacunes, tractaments ortopèdics, 
clíniques ginecològiques, clíniques traumatològiques, oftalmòlegs van obrir com 
bolets en els nous districtes residencials de les expansives ciutats industrialitzades 
del món occidental. Sense quasi regulació, destinades a un nínxol de mercat 
diferent dels pobres de l´assistència pública o privada religiosa: el mercat dels 
assalariats obrers, i els burgesos. En un diari de Nova York i en l´ABC de 1905 
s´anunciava que una radiografia costava unes 5 pessetes, que equivalia al salari 
setmanal d´un obrer a l´Espanya de l´època. La salut de qualitat, els millors 
mitjans de diagnòstic, eren accessibles als obrers, no per caritat, sinó pel dret 
que donava la capacitat de pagar salut de qualitat. Va ser la gran revolució de 
principis del segle XX.

Fins aquell moment metges i farmacèutics feien voluntàriament atenció a 
institucions privades religioses i públiques per pobres amb poca o nul·la 
remuneració de les autoritats públiques (Hernández Iglesias 1876), i acostumaven 
a atendre a la casa particular de malalts que podien pagar per la visita i els 
medicaments i tractaments. De fet, encara aquesta pràctica es conserva en molts 
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països, i a casa nostra més rarament entre coneguts de l´entorn del metge, com 
a herència d´aquell costum tan antic. Aquesta pràctica era factible mentre es 
dediqués a un cercle reduït de potencials malalts. Però amb la industrialització el 
cercle de potencials malalts a tractar es va disparar, i requeria nous espais, més 
empleats, noves instal.lacions, nous protocols. Nous negocis.

La web del Museu d´Història de la Medicina i del Col.legi Oficial de Metges de 
Barcelona contenen documents preciosos, com el relatiu a clíniques de Barcelona 
al primer terç del segle XX, un document preciós, i únic a Europa diria jo, sobre 
les clíniques privades que es van traslladar des del Raval a l´Eixample, i les 
que es van crear de nou en els nous barris més saludables allunyats del Raval, 
durant les primeres dècades del segle XX. Aquelles noves clíniques i aquells nous 
laboratoris i farmàcies eren, de fet, un testimoni proper d´una tendència general 
que es va donar al mateix temps al Nova York ple d´immigrants de la mateixa 
època, al gran Kyoto, a Berlin, i a Paris o Lyon d´abans la II Guerra Mundial. 
Els empresaris metges o farmacèutics pioners en establir les seves clíniques i 
laboratoris en els nous barris per la classe mitjana que va aparèixer amb la 
indústria i els serveis per la industria van ser els que van consolidar nom, marca, i 
reputació. Aquells que van aconseguir que els fills estiguessin amb ells i seguissin 
el negoci van establir autèntiques dinasties que malgrat els conflictes bèl·lics 
dels anys 30 serien  recordades com va ser a Barcelona els germans Trias i els 
Corachan, i  algunes d´aquelles dinasties fins i tot van perdurar fins els nostres 
dies a casa nostra com els Grifols. (www.comb.com).

A partir dels anys 1940s i sobre tot 1950s amb l´increment del pes del sector 
públic sanitari, i sobre tot amb l´expansió de l´obligatorietat de les assegurances 
de salut, públiques o privades, a tot el món desenvolupat, en coincidència a més 
a més del creixement demogràfic provocat pels efectes d´una natalitat elevada 
i una mortalitat en  descens, van  fer que empreses i empresaris de la salut 
augmentessin i fossin més diversificats en estructura, tamany, i objectius.

Es van disparar els nombres de metges, farmacèutics, i infermeres, als sistemes 
de salut públics i privats, com es desprèn dels quadres inferiors amb dades de 
l´OCDE.

Metges per 1.000 habitants, 1960-2013

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Metges 
en actiu

France
.. .. .. .. .. .. 3.1

Germany .. .. .. .. 3.26 3.73 4.05
Italy .. .. .. .. .. .. 3.9
Japan 1.03 1.09 1.27 1.65 1.93 2.21 ..
Spain .. .. 1.84 2.05 3.16 3.76 3.81
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United 
Kingdom
United 
States
0.85 0.94 1.32 1.62 1.96 2.7 2.77
.. .. .. .. 2.29 2.43 2.56

Metges 
actius 
profes-
sionals

France

.. .. .. 3.02 3.26 3.27 3.33

Germany .. 2.08 2.82 3.76 3.58 4.08 4.43
Italy .. .. .. .. 4.16 4 4.19
Japan .. .. 1.32 1.7 2 2.28 ..
Spain .. .. .. 2.24 3.41 4.01 4.1
United 
States

.. .. .. 2.45 2.57 2.7

Metges 
col-
legiats

Germany
.. .. .. .. 4.49 5.37 5.83

Italy .. 1.08 2.62 4.7 6.07 6.27 6.37
Spain 1.17 1.34 2.3 3.83 4.45 4.8 4.99
United 
Kingdom

.. .. .. .. 3.43 3.61 3.72

United 
States

.. 1.63 2.06 2.47 2.88 3.19 3.31

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ 22 gener 2016.
Mesura: Densitat metges per 1000 habitants

Infermeres per 1.000 habitants

1980 1990 2000 2010 2013
Infermeres 
en actiu

Germany .. .. 10.52 12.16 12.96

Japan .. .. .. 10.11 ..
Spain 2.1 2.68 3.57 5.15 5.14
United 
Kingdom

.. .. 9.01 9.52 8.18

Infermeres 
en  actiu 
professio-
nals

France .. .. 6.66 8.45 9.39

Italy .. .. .. .. 6.14
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Japan .. .. .. 10.67 ..
Spain .. 2.87 3.79 5.35 5.39
United 
States

.. .. 10.17 10.94 11.14

Infermeres 
colegiades

Italy .. .. 5.48 6.32 6.88

Spain 3.24 3.92 4.92 5.48 5.54

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ 22 gener 2016
Farmacèutics per 1000 habitants

 

1980 1990 2000 2010 2013

Farmacèu-
tics en ac-
tiu

France
.. .. .. .. 1.06

Germany .. .. 0.58 0.62 0.64
Japan 0.54 0.73 1.13 1.54 ..
Spain .. .. 0.72 0.92 1.12
United 
Kingdom

.. .. .. 0.65 0.8

Farma-
cèutics 
en actiu 
professio-
nals

France

.. 0.94 1.01 1.13 1.12

Germany .. .. 0.65 0.72 0.76
Italy .. .. .. 0.87 0.97
Spain .. .. 0.82 1.03 1.26
United 
States

.. .. 0.75 0.87 0.91

Farma-
cèutics 
col·legiats

Germany
.. .. .. 0.96 1.01

Italy .. 0.97 1.1 1.37 1.47
Spain 0.62 0.94 1.26 1.38 1.43

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ accedit 22 gener 2016.
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D´una banda a països com ara Espanya l´Estat va destinar importants partides 
pressupostàries per fer grans hospitals públics en grans ciutats capital de 
província, que va fer que molts llicenciats en medicina poguessin o volguessin 
triar la pràctica de la medicina pública en lloc de la privada.

Hospitals als Estats Units (públics i privats) i a Espanya (públics) 1920-2009

  USA 1  ESPANYA 2

1920 4013  317

1940 6291  563

1960 6876  964

1970 7123  1173/1366

1980 6965  1116

1990 6649  813

2000 5810  771

 2009 5795  803  

Fuente: 1-Años 1920-1960: American Medical Association, Hospital service in the United 
States (Chicago: American Medical Association, 1920-1945); and Hospitals: Journal of 
the American Hospital Association, guide Issue, 1964, p.482. 1-  1970: “National Data 
Book and Guide to Sources, 109th edition”, US Census Bureau, Statistical Abstract of the 
United States 1989.

1- Años 1980-2009: US    Census    Bureau,    Statistical    Abstract    of    the    United    
States: 2012. En línea:https://www.census.gov/prod/2011pubs/12statab/health.pdf.

2- Años 1920-1970: Estimació propia, basada en dades de Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades Sanitarias y Recursos 
Asistenciales, Madrid (1977).

Según datos de la secretaria de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria el total 
de centros hospitalarios de España era de 1366 para este año (152 en Barcelona, 109 
en Madrid, 56 en Valencia, 55 en Viscaya y 46 en Sevilla; en el resto de provincias por 
menos de 40 por provincia. Estudio Sociológico sobre la Situación Social de España, 
1980: Catálogo Nacional de Hospitales, Nov. 1981, Dirección General de Hospitales, 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.

1990: Dato corresponde al año 1991, tomado de:  Estadísticas Sanitarias España 
1991-2000, acceso en línea: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
inforRecopilaciones/generales.htm

2000: Estadística de Establecimientos sanitarios con régimen de internado, Evolución 
2000-2005. Instituto de Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 
Mayo 2008

Notas: 1. Número de hospitales públicos y privados existentes en cada año.

2. El año 1970 había 1173 hospitales públicos construidos que seguian funcionando en 
1976; según Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, 
Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977)Número de hospitales 
públicos en pie en 1976.
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1990: Dato corresponde al año 1991, tomado de: Estadísticas Sanitarias España 1991-2000, acceso en línea: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/generales.htm 
2000: Estadística de Establecimientos sanitarios con régimen de internado, Evolución 2000-2005. Instituto de 
Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid Mayo 2008 

Notas: 1. Número de hospitales públicos y privados existentes en cada año. 
2. El año 1970 había 1173 hospitales públicos construidos que seguian funcionando en 1976; según   Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales,  Madrid 
(1977)Número de hospitales públicos en pie en 1976.   
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Especialitats dels hospitals públics espanyols segons any de construcció 
classificats al 1976

Font: Elaboració  propia a partir  de Ministerio de  Sanidad y  Seguridad  Social - Instituto 
Nacional de  la Salud, Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977).

 

 

Especialitats dels hospitals públics espanyols segons any de construcció classificats al 1976  

 Abans d/1800 1800-1900 1901-1920 1921-1940 1941-1960 1961-1970 1971-1976 

 % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. 

Generals 19.17 56 12.66 36 8.02 24 13.58 40 24.04 70 16.72 49 5.92 17 
Quirúrgics 3.99 21 4.53 24 6.16 33 23.73 129 35.86 194 19.75 107 5.98 32 
Maternals 8.18 13 11.95 19 7.55 12 13.84 22 36.47 59 17.61 28 4.4 7 
Infantils 4.76 1 14.29 3 9.53 3 14.29 3 28.57 7 23.8 6 4.76 1 
Psiquiátrics 8.85 10 23.89 28 7.08 8 20.36 24 25.66 30 10.62 13 3.54 4 
Antituberculosos 2.32 1 2.32 1 2.32 1 27.92 12 62.8 27 2.32 1     
altres 19.67 12 6.56 4 11.47 7 24.59 16 21.31 14 8.2 5 8.2 6 

TOTAL 9.23 114 9.3 115 7.04 88 19.82 246 32.36 401 16.83 209 5.42 67 

               
Font: Elaboració propia a partir de Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, 
Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales,  Madrid (1977). 
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Germany .. .. 3635 3301 3183 
Italy .. 1757 1321 1230 .. 
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Spain 1084 820 771 765 764 
United States 6965 6649 5810 5754 .. 
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Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales,  Madrid (1977). 

 

 

Hospitals espanyols en perspectiva de la OCDE 1980 a 2013 (totals) 

 1980 1990 2000 2010 2013     
France .. .. 3120 2707 3382 
Germany .. .. 3635 3301 3183 
Italy .. 1757 1321 1230 .. 
Japan .. 10096 9266 8670 8540 
Spain 1084 820 771 765 764 
United States 6965 6649 5810 5754 .. 
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Hospitals espanyols en perspectiva de la OCDE 1980 a 2013 (totals)

 1980 1990 2000 2010 2013

France .. .. 3120 2707 3382

Germany.. .. 3635 3301 3183

Italy .. 1757 1321 1230 ..

Japan .. 10096 9266 8670 8540

Spain 1084 820 771 765 764

United States 6965 6649 5810 5754 ..

Hospitals per milió d´habitants

France .. .. 51.35 41.76 51.48

Germany .. .. 44.22 40.37 39.47

Italy .. 30.98 23.2 20.75 ..

Japan .. 81.67 73 67.7 67.09

Spain 28.95 21.11 19.15 16.42 16.39

United States 30.65 26.64 20.59 18.6 ..

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ accedit 22 gener 2016

Llits d´hospital (totals)

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

France .. .. .. .. 484279 416710 413206

Germany  .. .. .. .. 749473 674473 667560

Italy 450539 568513 542260 410026 268057 215980 ..

Japan  .. .. .. .. 1864008 1730215 1695114

Spain .. 157598 201035 165897 148081 145199 138153

United  .. .. .. .. 241331.8 183848.55 176788.8

Kingdom 

United  
States 1658000 1616000 1365000 1213000 983628 941995 ..
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Llits d´hospital per cada 1.000 habitants

France    .. .. .. .. 7.97 6.43 6.29

Germany .. .. .. .. 9.12 8.25 8.28

Italy 8.97 10.56 9.61 7.23 4.71 3.64 ..

Japan .. .. .. .. 14.69 13.51 13.32

Spain .. 4.66 5.37 4.27 3.68 3.12 2.96

United  
Kingdom .. .. .. .. 4.1 2.93 2.76

United  
States 9.18 7.88 6.01 4.86 3.49 3.05 ..

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ 22 gener 2016

D´altra banda, la coexistència de sistemes públics i privats de prestacions de 
serveis sanitaris va mantenir incentius per la pràctica privada de la salut. Finalment, 
les institucions públiques van augmentar la regulació en el nombre d´empreses 
i empresaris que podien obrir farmàcia a Espanya, i a la vegada va iniciar una 
tendència a la progressiva intervenció en el preu dels medicaments i fàrmacs 
introduint distorsions que pretenien afavorir el consum massiu de medicaments i 
que en alguns casos ha provocat un consum excessiu de medicaments genèrics al 
nostre país i una reducció de la inversió pública i privada en nous medicaments i 
tractaments. (Robles, García and Bernabeu 1996; Santesmases 1999; Chaqués 
1999; Grabulosa Teixidor 2002; Donzé 2005; Pons and Vilar 2014).

Les dades de la OCDE sobre despesa pública i privada de salut, disponibles per 
Espanya des dels anys 1960, demostren que els nivells de partida de despesa 
eren més baixos que a la majoria de països de l´Europa occidental, però que 
entre 1960 i 2011 el ritme d´augment de la despesa va ser dels més grans de 
tota l´Europa occidental. Més consum és un indicador claríssim de l´evolució 
de les empreses i empresaris del sector salut al nostre país ja siguin nacionals o 
estrangers establers a casa nostra amb filials.
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Despesa total pública i privada sanitària com a percentatge del PNB a preus de 
mercat
 1960 1970 1980 1990 2000 2011

Austria 4.3 5.2 7.5 8.4 10.0 10.8

Bélgica  3.9 6.3 7.2 8.1 10.5

Czech Republic   4.4 6.3 7.5

Dinamarca  8.9 8.3 8.7 10.9

Estonia     5.3 5.9

Finlandia3.8 5.5 6.3 7.7 7.2 9.0

Francia 3.8 5.4 7.0 8.4 10.1 11.6

Germany 6.0 8.4 8.3 10.4 11.3

Greece  5.5 5.9 6.7 8.0 9.1

Hungary    7.2 7.9

Iceland 3.0 4.7 6.3 7.8 9.5 9.0

Irealand 3.7 5.0 8.1 6.0 6.1 8.9

Italy    7.7 7.9 9.2

Luxembourg 3.1 5.2 5.4 7.5 6.6

Netherlands  7.4 8.0 8.0 11.9

Norway 2.9 4.4 7.0 7.6 8.4 9.3

Poland    4.8 5.5 6.9

Portugal  2.4 5.1 5.7 9.3 10.2

Slovakia     5.5 7.9

Slovenia     8.3 8.9

Spain 1.5 3.5 5.3 6.5 7.2 9.3

Sweden  6.8 8.9 8.2 8.2 9.5

Switzerland4.9 5.5 7.2 8.0 9.9 11

Turkey   2.4 2.7 4.9 6.1

United Kingdom 3.9 4.5 5.6 5.8 7.0 9.4

Europe 3.5 4.7 6.6 6.8 7.8 9.2

USA 5.1 7.1 9.0 12.4 13.7 17.7

Japan 3.0 4.4 6.4 5.8 7.6 9.6

Font:  Elaboració  propia  a  partir  de  Efpia-  European  Federation  of  Pharmaceutical  
Industries  and Associations. The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data 2014 (cita 
a su vez como fuentes de la Efpia OECD Health Data 2013, Noviembre 2013)

Nota: Japó: 2010 ; Turquia: 2008

Europa: promig de 25 països segons cálculs de Efpia
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Majors ritmes de creixement de la despesa sanitària, 1960-2011

France 3.8 5.4 7 8.4 10.1 11.6  205.26 2.212 
Europe 3.5 4.7 6.6 6.8 7.8 9.2  162.86 1.913 
Japan 3 4.4 6.4 5.8 7.6 9.6  220.00 2.307 
Spain 1.5 3.5 5.3 6.5 7.2 9.3  520.00 3.642 
Germany*  6 8.4 8.3 10.4 11.3  88.33 1.556 
Sweden*  6.8 8.9 8.2 8.2 9.5  39.71 0.819 
Italy    7.7 7.9 9.2    

Nota: * Calculat per 1970-2011. 
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ser dels més grans de tota l´Europa occidental. Més consum és un indicador claríssim de 
l´evolució de les empreses i empresaris del sector salut al nostre país ja siguin nacionals o 
estrangers establers a casa nostra amb filials. 

 

Despesa total pública i privada sanitària com a percentatge del PNB a preus de mercat  

 1960 1970 1980 1990 2000 2011 
Austria 4.3 5.2 7.5 8.4 10.0 10.8 
Bélgica  3.9 6.3 7.2 8.1 10.5 
Czech Republic    4.4 6.3 7.5 
Dinamarca   8.9 8.3 8.7 10.9 
Estonia     5.3 5.9 
Finlandia 3.8 5.5 6.3 7.7 7.2 9.0 
Francia 3.8 5.4 7.0 8.4 10.1 11.6 
Germany  6.0 8.4 8.3 10.4 11.3 
Greece  5.5 5.9 6.7 8.0 9.1 
Hungary     7.2 7.9 
Iceland 3.0 4.7 6.3 7.8 9.5 9.0 
Irealand 3.7 5.0 8.1 6.0 6.1 8.9 
Italy    7.7 7.9 9.2 
Luxembourg  3.1 5.2 5.4 7.5 6.6 
Netherlands   7.4 8.0 8.0 11.9 
Norway 2.9 4.4 7.0 7.6 8.4 9.3 
Poland    4.8 5.5 6.9 
Portugal  2.4 5.1 5.7 9.3 10.2 
Slovakia     5.5 7.9 
Slovenia     8.3 8.9 
Spain 1.5 3.5 5.3 6.5 7.2 9.3 
Sweden  6.8 8.9 8.2 8.2 9.5 
Switzerland 4.9 5.5 7.2 8.0 9.9 11 
Turkey   2.4 2.7 4.9 6.1 
United Kingdom 3.9 4.5 5.6 5.8 7.0 9.4 
Europe 3.5 4.7 6.6 6.8 7.8 9.2 
USA 5.1 7.1 9.0 12.4 13.7 17.7 
Japan 3.0 4.4 6.4 5.8 7.6 9.6 

Font: Elaboració propia a partir de Efpia- European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations. The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data 2014 (cita a su vez como fuentes de la Efpia 
OECD Health Data 2013, Noviembre 2013) 
Nota:  Japó: 2010 ; Turquia: 2008  
Europa: promig de 25 països segons cálculs de Efpia 

 
Majors ritmes de creixement de la despesa sanitària, 1960-2011 

 

1960 1970 1980 1990 2000 2011  
Variació 

2011-1960 
% 

Ritme de 
creixement 

anual 
acumulat 

2011/1960 % 
USA 5.1 7.1 9 12.4 13.7 17.7  247.06 2.470 
UK 3.9 4.5 5.6 5.8 7 9.4  141.03 1.740 
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Nota: * CAGR Calculado para el período 1970-2011.

Font: Elaboración propia de Efpia- European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations. The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data 2014. (OECD Health Data 
2013, November 2013)

 
 
Font: Elaboració propia a partir de Efpia- European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations. The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data 2014. (OECD Health Data 2013, November 
2013) 
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Els resultats més aparents d´aquest rapid creixement de la inversió pública 
i privada en despesa, I en activitat, sanitària, al nostre país, va ser un nivel 
d´esperança de vida superior al de molts països de la OCDE a la segona meitat 
del segle XX, malgrat que el nostre PIB per cápita fos la meitat del de països  
veíns. Clarament la coincidencia d´activitat privada, i pública, sanitària, va 
compensar els déficits de les infraestructures i de la riqueza del nostre país, per 
augmentar els serveis i els productes sanitaris a la població.

Esperança de vida en anys promig al nèixer, 1960-2013

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

France 70.3 72.2 74.3 76.9 79.2 81.8 82.3

Germany 69.1 70.6 72.9 75.3 78.2 80.5 80.9

Italy   74 77.1 79.9 82.1 82.8

Japan 67.8 72 76.1 78.9 81.2 82.9 83.4

Spain 69.8 72 75.4 77 79.4 82.4 83.2

United  
Kingdom 70.8 71.9 73.2 75.7 77.9 80.6 81.1

United  
States 69.9 70.9 73.7 75.3 76.7 78.6 78.8

Font: OECD.stat http://stats.oecd.org/ 22 gener 2016

PIB per capita (millions dòlars USA)

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

France 7,398 11,410 14,766 17,647 20,392 21,477 39,236

Germany 7,705 10,839 14,114 15,929 18,944 20,661 44,999

Italy 5,456 9,367 12,927 16,313 18,761 18,520 35,518

Japan 3,986 9,714 13,428 18,789 20,481 21,935 36,620

Spain 3,072 6,319 9,203 12,055 15,724 16,797 32,861

United  
Kingdom  8,645 10,767 12,931 16,430 21,046 23,777 39,125

United  
States 11,328 15,030 18,577 23,201 28,702 30,491 52,592

Font: 1960-2010= The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-
project/home.htm, 2013 version. 18 febrer 2016
2013: OECD 2016. doi: 10.1787/dc2f7aec-en (Accessed on 18 February 2016) http://
stats.oecd.org/

Dins d´Espanya Catalunya i més en concret Barcelona han estat centre de concen-
tració de la demanda hospitalària estatal, i per tant pol d´atracció de la inversión 
empresarial sanitària pública i privada. El següent quadre mostra com a finals del 
franquisme i malgrat les distorsions en les assignacions de recursos i infraestruc-
tures, les taxes de freqüentació hospitalària eren més elevades a Catalunya que a 
qualsevol altre regió.
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Distribució regional de les taxes de “frecuentacio hospitalaria”, 1974 i 1976DISTRIBUCIO PROVINCIAL TAXES DE "FRECUENTACION HOSPITALARIA" 1974 I 1976 

 1974 1976 
 No. de ingressats % sobre total Frecuentació No. de ingressats % sobre total Frecuentació 
Alava 22087 0.86 95.1 23097 0.86 92.6 
Albacete 21694 0.84 67.6 22560 0.84 72.2 
Alicante 63244 2.45 63.3 65801 2.45 62.9 
Almería 23846 0.93 63.2 24977 0.93 66.1 
Avila 9580 0.37 50 9937 0.37 53.8 
Badajoz 37184 1.44 58.3 38675 1.44 63.4 
Baleares 55818 2.17 92.9 58012 2.16 92.7 
Barcelona 378798 14.70 87.1 394804 14.70 85.8 
burgos 24541 0.95 70.5 25515 0.95 74.7 
Cáceres 18250 0.71 42.7 19069 0.71 46.4 
Cádiz 74253 2.88 82.2 77349 2.88 84.8 
Castellón 27891 1.08 69.6 29006 1.08 71 
Ciudad Real 27668 1.07 57.6 28737 1.07 61.9 
Córdoba 45940 1.78 66.1 47806 1.78 70.6 
Coruña, La 58381 2.27 58.3 60966 2.27 68.1 
Cuenca 8467 0.33 37.6 8863 0.33 41.5 
Gerona 27780 1.08 63.7 29006 1.08 64.8 
Granada 45876 1.78 64.1 47806 1.78 67.8 
Guadalajara 7304 0.28 53.7 7520 0.28 58.1 
Guipúzcoa 51615 2.00 74.8 53715 2.00 74.1 
Huelva 26444 1.03 67.1 27663 1.03 70.1 
Huesca 12263 0.48 56.6 12892 0.48 60.4 
Jaén 35517 1.38 56.2 37063 1.38 60.3 
León 35936 1.39 67.4 37332 1.39 71.4 
Lérida 26566 1.03 76.1 27663 1.03 79.1 
Logroño 18386 0.71 77.9 19069 0.71 80.8 
Lugo 16139 0.63 41.2 16920 0.63 44.7 
Madrid 334863 12.99 78 349147 13.00 75.9 
Málaga 63057 2.45 70.4 65801 2.45 72.3 
Murcia 71252 2.76 50.9 74127 2.76 88.3 
Navarra 42650 1.65 587.8 44315 1.65 89.2 
Orense 16756 0.65 42.1 17457 0.65 44.8 
Oviedo 71606 2.78 67.7 74664 2.78 70.2 
Palencia 12361 0.48 66.1 12892 0.48 71.5 
Palmas, Las 54609 2.12 87.1 56938 2.12 87 
Pontevedra 49793 1.93 64.5 51835 1.93 66.3 
Salamanca 26774 1.04 74.8 27932 1.04 79.9 
Sta. Cruz T. 39114 1.52 62.5 40823 1.52 63.2 
Santander 44600 1.73 93.6 46463 1.73 96.6 
Segovia 5242 0.20 34.6 5371 0.20 37 
Sevilla 113523 4.40 84 118173 4.40 86.7 
Soria 7040 0.27 67.2 7252 0.27 73.2 
Tarragona 37074 1.44 81.3 38675 1.44 82.4 
Teruel 6337 0.25 40.7 6714 0.25 45.4 
Toledo 19834 0.77 44.2 20680 0.77 47.4 
Valencia 151435 5.88 80.1 157922 5.88 80.6 
Valladolid 32419 1.26 75.7 33840 1.26 77.5 
Viscaya 99643 3.87 85.9 103938 3.87 84.4 
Zamora 11719 0.45 49.9 12086 0.45 53.6 
Zaragoza 64150 2.49 80.8 66875 2.49 82.2 
TOTAL 2577319 100.00 73.4 2685743 100.00 74.9 

Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades Sanitarias y Recursos 
Asistenciales,  Madrid (1977) p. 283-284. Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades 
Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977) p. 283-284.
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Barcelona tenia, abans de la guerra civil, major nombre d´institucions d´atenció 
públiques i privades sanitàries que a altres ciutats d´Espanya. L´Anuario 
estadístico de la ciutat de Barcelona, digitalitzat per les primeres dues dècades del 
segle XX i  disponible al  web de l´Ajuntament de Barcelona, conté dades sobre 
nombre de pacients ingressants, llits, i entitats d´atenció sanitària i hospitalària 
que demostren la capil·laritat i diversitat de fonts d´atenció on es concentraven 
no només els malalts sinó també els professionals de la salut que transferien 
coneixement entre els centres públics i privats de salut a la ciutat, constituint un 
autèntic districte marshallià de salut on es compartia el coneixement entre els 
diferents actors i entitats, la base de la innovació ràpida i l´activitat en pimes 
sanitàries i clíniques d´aquests anys.

Barcelona tenia, abans de la guerra civil, major nombre d´institucions d´atenció públiques i 
privades sanitàries que a altres ciutats d´Espanya. L´Anuario estadístico de la ciutat de 
Barcelona, digitalitzat per les primeres dues dècades del segle XX i disponible al web de 
l´Ajuntament de Barcelona, conté dades sobre  nombre de pacients ingressants, llits, i entitats 
d´atenció sanitària i hospitalària que demostren la capil·laritat i diversitat de fonts d´atenció on 
es concentraven no només els malalts sinó també els professionals de la salut que transferien 
coneixement entre els centres públics i privats de salut a la ciutat, constituint un autèntic 
districte marshallià de salut on es compartia el coneixement entre els diferents actors i entitats, 
la base de la innovació ràpida i l´activitat en pimes sanitàries i clíniques d´aquests anys.  

Anuario estadístico de la Ciudad de Barcelona 

  
Nombre 

de 
pacients 

ingressats 

 Nombre 
de Llits Observacions 

1902 Hospital de la Santa Cruz 7050   ND No indica número de camas 

1902 Hospital militar 4836   ND Saldo a Dic de 1902. No reporta número de 
camas 

1902 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón de Jesús 644   

ND 
  

1902 Hospital de Niños pobres 45255   ND Número de asistencias facultativas en el año 

1902 
Hospital Homeópata del 
Niño Dios 75   30   

1902 
Higiene especial del 
Gobierno Civil 169   

ND 
Pacientes asistidos 

1902 
Asociación de Amigos de 
los Pobres     

ND 
Su ejercicio lo hace através de casas de socorro 

1902 Casas de Socorro 5452   
 total de auxiliados en las casas de socorro: San 

Beltrán, San Pedro, Palacio, Gracia 

1903 Hospital de la Santa Cruz 5719   ND No reporta número de camas 

1903 Hospital militar 5347   ND Saldo a Dic de 1903. No reporta número de 
camas 

1904 Hospital de la Santa Cruz 5719   ND No reporta número de camas 

1904 Hospital de Niños pobres 49543   ND Número de asistencias facultativas en el año 

1904 Hospital militar 5918   ND Saldo a Dic de 1904. No reporta número de 
camas 

1904 Manicomio de Santa cruz     ND Colonia on 20 varones 

1904 
Hospital de San Pablo - 
Convalecencia     

ND 
3000 convalecientes asistidos (7000 estancias) 

1904 
Hospital del Sagrado 
Corazón     ND   

1906 Hospital de la Santa Cruz 6208   ND No reporta número de camas 

1906 Hospital de Niños pobres 61681   ND Número de asistencias facultativas en el año 

1906 Hospital militar 5425   ND Saldo a Dic de 1906. No reporta número de 
camas 

1906 Manicomio de Santa cruz     ND Colonia con 20 varones 

1906 
Hospital de San Pablo - 
Convalecencia     

ND 
3000 convalecientes asistidos (7000 estancias) 

Anuario estadístico de la Ciudad de Barcelona
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Nombre 

de 
pacients 

ingressats 

 Nombre 
de Llits Observacions 

           

1907 Hospital de la Santa Cruz 5467   ND No reporta número de camas 

1907 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 1849   

ND 

No reporta número de camas 

1907 Hospital militar 5203   ND Saldo a Dic de 1907. No reporta número de 
camas 

1907 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 649   

ND 
  

1907 Policlínica general pública 3729   ND Total de enfermos asistidos 

1907 Hospital de niños 61026   ND Número de asistencias facultativas en el año 

           

1908 Hospital de la Santa Cruz 5482   ND No reporta número de camas 

1908 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 2678   

ND 

Estancias causadas en el año 1908=105053 

1908 Hospital militar 4493   ND Saldo a Dic de 1908. No reporta número de 
camas 

1908 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 630   

ND 
  

1908 Policlínica general pública 4081   ND Total de enfermos asistidos 

           

1909 Hospital de la Santa Cruz 5369   ND No reporta número de camas 

1909 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 2873   

ND 

No reporta número de camas 

1909 Hospital Militar 2733   ND Entradas en 1908. No reporta número de 
camas 

1909 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 692   

ND 
Enfermos hospitalizados 

1909 
Hospital de Niños pobres 
de Barcelona 200   50 Pacientes asistidos 

1909 
Manicomio de la Santa 
Cruz 561   ND 242: Varones, 319: Mujeres 

1909 
Casas de Socorro de los 
Amigos de los pobres 6728   

ND 
total casos de accidentes en las casas de 
socorro: P.Colón, San Pedro, Calle de Barbará, 
Gracia 

1909 Policlínica general pública 4263   ND Total de enfermos asistidos 

           

1910 Hospital de la Santa Cruz 5449   
ND No reporta número de camas. (cifra origen mal 

sumada) 

1910 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 3132   

ND 

No reporta número de camas 

1910 Hospital Militar SD   ND Sin información para este año 
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Nombre 

de 
pacients 

ingressats 

 Nombre 
de Llits Observacions 

1910 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 692   

ND 
Enfermos hospitalizados 

1910 
Hospital de Niños pobres 
de Barcelona 200   50 Pacientes asistidos 

1910 
Manicomio de la Santa 
Cruz 583   ND 242: Varones, 341: Mujeres 

1910 
Casas de Socorro de los 
Amigos de los pobres 6728   

ND total casos de accidentes en las casas de 
socorro: P.Colón, San Pedro, Calle de Barbará, 
Gracia son del año 1909 

1910 Policlínica general pública 4263   ND Total de enfermos asistidos 

           

1915 Hospital de la Santa Cruz 5606   ND No reporta número de camas. 

1915 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 4799   

ND 

No reporta número de camas. (total asistidos) 

1915 Hospital Militar 3870   
ND Muestra información por cuadro de 

enfermedades 

1915 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón     

ND 
ND? 

1915 
Hospital de Niños pobres 
de Barcelona     

 
ND? 

1915 
Manicomio de la Santa 
Cruz 655   ND 262: Varones, 393: Mujeres 

1915 
Asociación de los Amigos 
de los pobres 6546   

ND total casos de cirugia en las casas de socorro: 
P.Colón, San Pedro, Calle de Barbará, Gracia 

1915 Policlínica general pública     ND ND? 

           

1920 Hospital de la Santa Creu 6020   ND No reporta número de camas. 

1920 
Hospital Clínic - Facultat de 
medicina 5585   

ND 
No reporta número de camas. (ingresados) 

1920 Hospital Militar 5786   
ND Muestra información por cuadro de 

enfermedades 

1920 
Hospital Municipal 
Marítim d'Infecciosos 725   

ND 
Cuadros por enfermedad 

1920 Hospital de Nois pobres 13756   ND Asistidos 

1920 Manicomi de la Santa Creu 733     304: Varones,429 : Mujeres 
Font: 1902-1920 Biblioteca de Catalunya. Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 
consulta en línea: gener-febrer 2016.  
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es 

 

 

Font: 1902-1920 Biblioteca de Catalunya. Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 
consulta en línea: gener-febrer 2016. http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/
estadistbcn/lang/es
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L´evolució del districte mèdic-hospitalari de Barcelona, alimentat per la demanda 
pública i privada, va incentivar la creació d´un districte farmacèutic i clínic. El 
creixement en el nombre de farmacèutics colegiats va anar inicialment per darrere 
el volum de metges abans la guerra civil, però es va disparar amb l´expansió de 
les asseguradores publiques i privades de salut del franquisme i el creixement en 
escala i tamany dels grans hospitals públics.

Font: Elaboració pròpia a partir de Jordi i González, Ramon (1997), COLECTANEA de 
“speciers”, mancebos boticarios, boticarios farmacéuticos, farmacéuticos practicantes 
de farmàcia y farmacéuticos en Cataluña. (1207-1997). Barcelona, Fundación URIACH 
1838.

Farmacéutics Colegiats

1896 107
1897 129
1899 115
1900 473
1902 528
1917 291
1920 522
1924 854
1926 600
1927 687
1929 762
1932 774

L´evolució del districte mèdic-hospitalari de Barcelona, alimentat per la demanda pública i 
privada, va incentivar la creació d´un districte farmacèutic i clínic. El creixement en el nombre 
de farmacèutics colegiats va anar inicialment per darrere el volum de metges abans la guerra 
civil, però es va disparar amb l´expansió de les asseguradores publiques i privades de salut del 
franquisme i el creixement en escala i tamany dels grans hospitals públics.  

Nombre de farmacèutics colegiats a la provincia i capital de Barcelona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de  Jordi i González, Ramon (1997), COLECTANEA de “speciers”, mancebos 
boticarios, boticarios farmacéuticos, farmacéuticos practicantes de farmàcia y farmacéuticos en Cataluña. 
(1207-1997). Barcelona, Fundación URIACH 1838.   
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1936 926
1941 900
1962 1786
1968 2069
1970 2249
1994 4799
1995 5064
1996 5398
1997 5379
1998 5971
1999 6310

Font: Jordi i González, Ramon (1997), COLECTANEA de “speciers”, mancebos boticarios, 
boticarios farmacéuticos, farmacéuticos practicantes de farmàcia y farmacéuticos en 
Cataluña. (1207-1997). Barcelona, Fundación URIACH 1838.

Laboratoris ” sociedad anónima”existents a Barcelona, 1916-

Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC, 1916-
1950

1997 5379 
1998 5971 
1999 6310 

Font: Jordi i González, Ramon (1997), COLECTANEA de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios 
farmacéuticos, farmacéuticos practicantes de farmàcia y farmacéuticos en Cataluña. (1207-1997). 
Barcelona, Fundación URIACH 1838.   
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Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC, 1916-1950 
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Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC.

Empreses farmacéutiques creades a Barcelona entre 1916 i 1975 ( societats 
anónimes)

1997 5379 
1998 5971 
1999 6310 

Font: Jordi i González, Ramon (1997), COLECTANEA de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios 
farmacéuticos, farmacéuticos practicantes de farmàcia y farmacéuticos en Cataluña. (1207-1997). 
Barcelona, Fundación URIACH 1838.   
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1931 4 
 

1949 3 
1932 9 

 
1950 3 

1933 3 
   

Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC. 

 

Empreses farmacéutiques creades a Barcelona entre 1916 i 1975 ( societats anónimes)  

 

 

 
Empreses 

farmacéutiques %   
Empreses 

farmacéutiques % 
1916 3 1.99  1941 7 4.64 
1917 1 0.66  1942 6 3.97 
1918 7 4.64  1943 4 2.65 
1919 3 1.99  1944 3 1.99 
1920 2 1.32  1945 4 2.65 
1921 1 0.66  1946 7 4.64 
1922 2 1.32  1947 4 2.65 
1924 4 2.65  1948 2 1.32 
1925 7 4.64  1949 3 1.99 
1926 2 1.32  1950 3 1.99 
1927 5 3.31  1951 1 0.66 
1928 3 1.99  1952 2 1.32 
1929 4 2.65  1953 1 0.66 
1930 5 3.31  1957 1 0.66 
1931 4 2.65  1959 1 0.66 
1932 9 5.96  1962 1 0.66 
1933 3 1.99  1964 2 1.32 
1934 3 1.99  1965 3 1.99 
1935 6 3.97  1966 1 0.66 
1936 3 1.99  1967 1 0.66 
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Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC. 
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Empreses farmacéutiques creades a la ciutat de Barcelona entre 1916 i 1975

 

 Nom    Observacions  altres

1916 Salus, S.A.   el 1925 ja no apareix 

1916 Sansó, S.A.   el 1925 ja no apareix 

1916 Laboratorio Dr. Grau, S.A. el 66-67 no apareix 

1917 Laboratorio Dr. Planas, S.A. el 1925 ja no apareix 

1918 Química Industrial S.A.  el 1925 ja no apareix 

1918 Juan Anglada S.A.  el 1925 apareix com    
     Productos Juan 
     Anglada, S.A. 

1918 Laboratorio del Dr. Vinyals, S.A. el 1931 no apareix 

1918 Unión Farmacéutica S.A.  el 1931 no apareix 

1918 Moll, S.A.   el 1925 ja no apareix 

1918 Sigura, S.A.   el 1925 ja no apareix 

1931 4 
 

1949 3 
1932 9 

 
1950 3 

1933 3 
   

Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC. 
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1918 7 4.64  1943 4 2.65 
1919 3 1.99  1944 3 1.99 
1920 2 1.32  1945 4 2.65 
1921 1 0.66  1946 7 4.64 
1922 2 1.32  1947 4 2.65 
1924 4 2.65  1948 2 1.32 
1925 7 4.64  1949 3 1.99 
1926 2 1.32  1950 3 1.99 
1927 5 3.31  1951 1 0.66 
1928 3 1.99  1952 2 1.32 
1929 4 2.65  1953 1 0.66 
1930 5 3.31  1957 1 0.66 
1931 4 2.65  1959 1 0.66 
1932 9 5.96  1962 1 0.66 
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1937 1 0.66  1968 1 0.66 
1938 1 0.66  1970 2 1.32 
1939 2 1.32  1973 1 0.66 
1940 8 5.30  1975 1 0.66 

Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España.  Madrid, SOPEC.  

 

Empreses farmacéutiques creades a la ciutat de Barcelona entre 1916 i 1975 

 Nom Observacions altres 
1916 Salus, S.A. el 1925 ja no apareix  
1916 Sansó, S.A. el 1925 ja no apareix  
1916 Laboratorio Dr. Grau, S.A. el 66-67 no apareix  
1917 Laboratorio Dr. Planas, S.A. el 1925 ja no apareix  
1918 Química Industrial S.A. el 1925 ja no apareix  

1918 Juan Anglada S.A. 

el 1925 apareix com 
Productos Juan 
Anglada, S.A. no apareix el 1934 

1918 Laboratorio del Dr. Vinyals, S.A. el 1931 no apareix  
1918 Unión Farmacéutica S.A. el 1931 no apareix  
1918 Moll, S.A. el 1925 ja no apareix  
1918 Sigura, S.A. el 1925 ja no apareix  
1918 Laboratorio Industrial S.A. el 1931 no apareix  
1919 J. Pedret Garriga, S.A. el 1925 ja no apareix  
1919 Instituto Científico Lochf, S.A. el 1931 no apareix  
1919 Proveedora Farmacéutica S.A. el 1931 no apareix  

1920 
Productos Químicos y Farmacéuticos "Fin", 
S.A. no apareix el 44  

1920 Mercurio Ibérico S.A. el 1940 no apareix  

1921 Laboratorios Fher, S.A. 
el 59-60 no apareix però sí el 66-67 i en 
endavant 

1922 Industrial Farmacéutica, S.A. el 1931 no apareix  
1922 Establecimientos Dalmau-Oliveras el 75-76 no apareix  
1924 Instituto Latino de Terapéutica, S.A. el 59-60 no apareix  
1924 Laboratorio Llenas, S.A. el 59-60 no apareix  

1924 
Laboratorios Ibero Americano Punyed y 
Quiroga el 1940 no apareix  

1924 Productos Químicos Farmacéuticos, S.A. el 59-60 no apareix  

1925 
Químico Farmacéutica de los 
Establecimientos Rocafort-Doria, S.A. 

el 1940 apareix com a Sociedad Químico 
Farmacéutica de los Establecimientos 
Rocafort-Doria. El 52-53 no apareix. El 66-67 
apareix com a Rocador 

1925 Laboratorios Andromaco 
el 31 no apareix i torna a aparèixer el 34 
(fundació 1933). El 48-49 no apareix 

1925 Química Comercial y Farmacéutica el 52-53 no apareix  

1925 
Drogas y Productos Químicos, 
Especialidades Farmacéuticas el 1944 no apareix  

1925 J. Uriach y cía, S.A. 
Continuadora de la sociedad J. Uriach y cía, 
S.en C. fundada el 1838 

1925 Lemmel, S.A. el 75-76 no apareix  
1925 Sociedad Anónima Vidal Ribas *  

1926 Comercial Anónima Vicente Ferrer 

Sucesora de Vicente 
Ferrer y Cía fundada 
el 1870 el 75-76 no apareix 

1926 Laboratorios Cera Fundada el 1888 el 75-76 no apareix 

no apareix  
el 1934
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1918 Laboratorio Industrial S.A. el 1931 no apareix 

1919 J. Pedret Garriga, S.A.  el 1925 ja no apareix 

1919 Instituto Científico Lochf, S.A. el 1931 no apareix 

1919 Proveedora Farmacéutica S.A. el 1931 no apareix 

1920 Productos Químicos  
 y Farmacéuticos “Fin”, S.A. no apareix el 44 

1920 Mercurio Ibérico S.A.  el 1940 no apareix 

1921 Laboratorios Fher, S.A.  el 59-60 no apareix  
     però sí el 66-67 i en endavant

1922 Industrial Farmacéutica, S.A. el 1931 no apareix 

1922 Establecimientos Dalmau-Oliveras  el 75-76 no apareix 

1924 Instituto Latino de Terapéutica, S.A. el 59-60 no apareix 

1924 Laboratorio Llenas, S.A.  el 59-60 no apareix 

1924 Laboratorios Ibero Americano  el 1940 no apareix  
 Punyed y Quiroga 

1924 Productos Químicos  
 Farmacéuticos, S.A.  el 59-60 no apareix

1925 Químico Farmacéutica  
 de los Establecimientos  
 Rocafort-Doria, S.A. 

 

1925 Laboratorios Andromaco  

1925 Química Comercial y Farmacéutica el 52-53 no apareix 

1925 Drogas y Productos Químicos,  
 Especialidades Farmacéuticas el 1944 no apareix 

1925 J. Uriach y cía, S.A.

  

1925 Lemmel, S.A.   el 75-76 no apareix 

1925 Sociedad Anónima Vidal Ribas * 

1926 Comercial Anónima   

el 1940 apareix com a Sociedad 
Químico Farmacéutica de los  
Establecimientos Rocafort-
Doria. El 52-53 no apareix.  
El 66-67 apareix com a Rocador

el 31 no apareix i torna a 
aparèixer el 34 (fundació 
1933). El 48-49 no apareix

Continuadora de la sociedad J. 
Uriach y cía, S.en C. fundada 
el 1838

Vicente Ferrer
el 75-76 no apareixSucesora de 

Vicente Ferrer 
y Cía. fundada 
el 1870 
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1926 Laboratorios Cera Fundada el 1888 el 75-76 no apareix

1927 Laboratorios Botánicos  
 y Marinos  el 59-60 no apareix 

1927 Productos Farmacéuticos  
 Astier, S.A.  el 59-60 no apareix 

1927 Lithines del  
 Dr. Custin, S.A.E. el 52-53 no apareix 

1927 Casa Segalà, S.A. el 59-60 no apareix 

1927 A. Wasermann, S.A.    el 66-67 no apareix

1928 Omnium  després 
 Farmacéutico, S.A. Laboratorios Neosán (1934)  

1928 Antonio Serra Pamies, S.A. no apareix fins 48-49.  El 52-53 no apareix

1928 Productos  
 Codorniu y Garriga el 59-60 no apareix 

1929 Laboratorio Químico  el 1934 apareix  el 1940 no apareix 
 Farmacéutico Nacional, S.A.

1929 Preparados  
 Farmacéuticos S.A. el 1944 no apareix 

1929 Chemirosa Ibérica, S.A. el 70-71 no apareix 

1929 Laboratorio y  el 70-71 no apareix 
 Comercio Substancia, S.A. 

1930 Sociedad General  el 52-53 no apareix 
 de Farmacia  

1930 International  
 Pharmaceutical, S.A. el 52-53 no apareix 

1930 Productos Roche, S.A. el 75-76 no apareix 

1930 Laboratorios Uda, S.A.  el 75-76 no apareix

1930 Laboratorio Eles, S.A. el 59-60 no apareix 

1931 Laboratorios  
 Opothrema, S.A. el 52-53 no apareix 

1931 Comercial Ibero  
 Danesa, S.A. el 1944 no apareix 

1931 Laboratorio Level, S.A. el 59-60 no apareix 

després Sociedad 
Española de 
Especialidades Farmaco- 
Terapéuticas, S.A. (1940)

No apareix el  
1940 però sí el 1944

com Laboratorio Químico 
Farmacéutico General, S.A. 

al 1947 canvia de nom i 
passa a ésser Exclusivas 
FarmacéuticasUda, S.A.
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1931 Instituto Farmacológico Serono, S.A. després Instituto Químico  el 59-60 no 
     Farmacológico  
     Español, S.A. (1940) 

1932 Laboratorio Central Nacional  el 1940 no apareix 
 de Sueros y Vacunas, S.A. 

1932 Laboratorio Viñas, S.A.  el 75-76 no apareix 

1932 Establecimientos Vilar, S.A. el 59-60 no apareix 

1932 Daniel Mangrané, S.A.  el 59-60 no apareix 

1932 Profilac, S.A.   el 52-53 no apareix 

1932 Comercial Bonnin, S.A.  el 70-71 no apareix 

1932 Haugron Cientifical, S.A.  * 

1932 Viladot Oliva, S.A.  el 75-76 no apareix 

1932 La Cruz, Centro de Específicos, S.A. el 59-60 no apareix 

1933 Laboratorios Dr.Tayà y Dr.Bofill, S.A. el 59-60 no apareix 

1933 Industrial Farmacéutica  
 de Levante, S.A.   * 

1933 Boehringer Productos  
 Químico Farmacéuticos, S.A. 

1934 Laboratorio Super  el 59-60 no apareix 

1934 Laboratorios Unitex, S.A.  el 75-76 no apareix 

1934 Laboratorios del Norte de España, S.A. el 59-60 no apareix 

1935 Hijos del Dr. Andreu S.A. 

 
1935 Vila Casajuana, S.A.  el 52-53 no apareix 

1935 Laboratorio Prem, S.A.  el 52-53 no apareix 

1935 Hathor, S.A.   el 59-60 no apareix 

1935 Laboratorios FUNK, S.A.  * 

1935 Productos Frumtost, S.A.  * 

1936 Unión Químico- 
 Farmacéutica, S.A.E. 

1936 Instituto Bioquímico Español, S.A.  el 59-60 no apareix 

1936 Laboratorios del Dr. Esteve        * 

apareix

el 1970-71 apareix 
com Boehringer 
Mannheim, S.A.

Fundada por transforma-
ción de la razón social 
de igual denominación 
fundada en 1866. El 
1947 es canvia el nom 
per Doctor Andreu, S.A.

el 1975-76 
la Sociedad 
Anónima Cros 
es el titular 
de la totalitat 
del capital 
desembolsado

el 48-49 no apareix però sí 
el 66-67 i en endavant
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1937 Laboratorios Vita, S.A.  el 59-60 no apareix 

1938 Instituto Behering  
 de Terapéutica Experimental, S.A. 

1939 Laboratorios ARGA, S. A.  el 66-67 no apareix 

1939 Geigy, S.A.   el 75-76 no apareix 

1940 Laboratorio de Aplicaciones  
 Farmaco-Dinámicas, S.A.  * 

1940 Laboratorios Prokin, S.A.  
 Continuadora de Laboratorios  
 Lucosta, S.A. (1935).   El 52-53 no apareix

1940 Sociedad Anónima Cuatrecasas el 66-67 no apareix 

1940 S.A. Farmacéutica Industrial  
 y Comercial Safic  el 52-53 no apareix

1940 Laboratorios Grifolls, S.A. el 59-60 no apareix 

1940 Laboratorios RTB, S.A.  el 59-60 no apareix 

1940 Laboratorios Apoteca, S.A. el 52-53 no apareix 

1940 Martín, S.A.   el 75-76 no apareix 

1941 Curiel, S.A,   el 52-53 no apareix 

1941 Instituto Biológico Hispano  
 Latino, S.A. “Lerna”  el 59-60 no apareix 

1941 Laboratorios Opos, S.A.  el 59-60 no apareix 

1941 Laboratorios Químico Biológicos  
 Pagès y Sàrrias, S.A.  

1941 S.A. de Productos Farmacéuticos  el 52-53 no apareix 
 Molins y Puigarnau 

1941 Difusión Cient. Farmacéutica, S.A. el 52-53 no apareix 

1941 Labaz, S.A.   el 1970-71 apareix com Labax-Pisagra,   
     S.A. i en altres casos com Laboratorios Labaz

1942 Especialidades Químico  
 Industriales, S.A.  el 66-67 no apareix però el 70-71 sí

1942 Laboratorios Ern, S.A.  el 59-60 no apareix 

1942 Laboratorios Maen, S.A.  el 52-53 no apareix 

1942 Laboratorios Sol, S.A.  el 59-60 no apareix 

1942 Sociedad Anónima Farmacología  el 52-53 no apareix 
 General Laboratorios Grimault 

el 52-53 no apareix

Continuadora de la 
sociedad colectiva 
Pagès y Sarrias 
constituída el 1931 

el 75-76 no apareix
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1942 Productos Neosán, S.A.  * 

1943 Laboratorio Padró, S.A.  el 52-53 no apareix 

1943 Laboratorios Agermo, S.A. el 52-53 no apareix 

1943 Matas y Ferrer, S.A.  Transformación en anónima de la S.L.  
     Matas Ferrer y cía. El 59-60 no apareix

1943 Sociedad Anónima Vidal Ribas el 59-60 no apareix 

1944 Productos Farmacéuticos Orfi, S.A. el 59-60 no apareix 

1944 Exclusivas Químico-Biológicas, S.A. el 52-53 no apareix 

1944 Laboratorios Basileos, S.A. el 75-76 no apareix 

1945 Brugaroles Industrial y Cial, S.A. el 59-60 no apareix 

1945 Exclusivas Químico- 
 Farmacéuticas de Llobet, S.A. el 59-60 no apareix

1945 Nutrona, S.A.   el 59-60 no apareix 

1945 S.A.E. de Productos y  
 Procedimientos Wander  el 66-67 apareix com a S.A.E. Wander

1946 Comercial Serda-Esteva, S.A. el 59-60 no apareix 

1946 Laboratorios Belos, S.A.  el 52-53 no apareix 

1946 Laboratorios Sulfer, S.A.  el 52-53 no apareix 

1946 S.A. Solsona   el 52-53 no apareix 

1946 Unión Química y Farmacéutica  el 59-60 no apareix  
 Lluch de Grau, S.A. 

1946 Activión, S.A.   posteriorment Hoechst Ibérica, S.A.

1946 Laboratorios Gelos  * 

1947 Industrial Farmacéutica Española, S.A. * 

1947 Central Farmacéutica de Gracia, S.A. el 59-60 no apareix 

1947 Productos Riera, S.A. Prisa el 75-76 no apareix 

1947 LAIQUESA   * 

1948 Industrial Ibérica Químico- 
 Farmacéutica, S.A.  * 

1948 Laboratorios Hosbon, S.A. * 

1949 Igoda, S.A.   * 

1949 Laboratorios Internacionales de  
 Aplicaciones Terapéuticas, S.A. el 59-60 no apareix 
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1949 Masalto, Productos Químicos  
 Farmacéuticos, S.A.  el 59-60 no apareix

1950 Ester, S.A.   el 59-60 no apareix 

1950 Laboratorio Rius, S.A.  el 59-60 no apareix 

1950 Medicamentos y Productos  
 Químicos, S.A.   el 59-60 no apareix 

1951 Laboratorios Torlan, S.A.  el 59-60 no apareix 

abans 
1952 Laboratorios Aglo, S.A.  el 59-60 no apareix 

1952 Comercial Genove, S.A.  el 75-76 no apareix 

1953 Carlo Erba Española, S.A. * 

1957 Compañía Española Industrial  
 Química de Productos Farmacéuticos,  
 Agrícolas y Domésticos, S.A. el 70-71 no apareix

abans  
1959 Laborator. Martín Cuatrecasas, S.A. el 70-71 no apareix

1962 Laboratorios Hubber, S.A. * 

1964 Carulla Vekar, S.A.  el 70-71 no apareix 

1964 Farmitalia Española, S.A.  * 

1965 Organon Española, S.A.  * 

1965 C.H. Boheringer Sohn Ingelheim,S.A.E.* 

1965 Rhodia Ibérica, S.A.    * 

1966 Laboratorio Químico Farmacéutico *  
 Crisol, S.A. 

1967 Abbot Laboratorios, S.A.  el 75-76 no apareix 

abans  
1968 Laboratorios Ausonía, S.A. * 

abans  
1970 Laboratorios de Investigación  
 y Preparaciones Farmacéuticas, S.A. el 75-76 no apareix

1970 Laboratorio Reig Jofre, S.A. * 

1973 Sytex Ibérica, S.A.  * 

abans  
1975 Instituto Bayer de Terapéutica  
 Experimental, Sociedad Anónima * 

Font: Anuario financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, SOPEC, 1916- 1975
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L´augment dels establiments farmacèutics, les normatives reguladores, i les 
pautes mèdiques públiques i privades durant el franquisme van fer expandir 
ràpidament el consum total de medicaments a Espanya ja a finals del franquisme, 
un problema que roman viu avui dia.

Evolucio del consum de medicaments a espanya (1970- 1976)

   CONSUM TOTAL A P.V.P.  % d INCREMENT
   (en milions ptes.)  INTERANUAL

 1970  48217.93   10.12

 1971  57403.50   19.05

 1972  63180.70   10.06

 1973  78125.48   23.65

 1974  88760.70   13.61

 1975  100536.96   13.27

 1976  118222.70   17.59

Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades 
Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977).

Distribucio del valor del consum farmaceutic a p.V.P. Per grups terapeutics 
(1975-1976)

 

1975 1976

% de 
consum

Consum 
(milions 

ptes)

% de 
consum

Consum 
(milions 

ptes)

Aparell digestiu 20.87 20982 19.94 23573

Sang 4.03 4052 4.21 4977

Aparell  
cardiovascular

8.13 8174 8.83 10439

Dermatológics 4.48 4504 4.55 5379

Productes 
génito-urinaris

2.56 2574 2.64 3121

Hormones 2.45 2463 2.16 2554

Antiinfecciosos 24.95 25084 23.47 27747

Aparell  
locomotor

4.59 4615 4.97 5876
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Sistema nervios 
central

8.46 8505 8.93 10557

Antiparasitaris 0.25 251 0.24 283

Aparell 
respiratori

12.88 12949 12.96 15322

Organs dels 
sentits

0.84 844 0.86 1017

Varis 5.51 5539 6.24 7377

TOTAL 100.00 100536 100.00 118222

Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades 
Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977).

 

L´atractiu mercat espanyol va atreure, des de principis de segle XX, però sobre 
tot durant el franquisme, la inversión directa estrangera farmacéutica, estimulant 
la creació de filials, i l´establiment d´acords formals o informals de distribució de 
producte estranger al nostre mercat.

Distribucio del nombre de laboratoris estrangers amb activitat farmaceutica a 
espanya per paisos d´origen (1975-1976)

      1975       1976
    %    %

Alemania  14 2.7   13 2.58

Bélgica-Luxemburgo 3 0.58   3 0.69

Dinamarca  1 0.19   1 0.2

Francia  8 1.54   8 1.59

Gran Bretaña  4 0.77   4 0.79

Holanda  2 0.39   3 0.59

Italia   9 1.74   9 1.79

Panamá (USA) 1 0.19   1 0.2

Portugal-Polonia 1 0.19   1 0.2

Suiza   8 1.55   8 1.59

U.S.A  22 4.25   23 4.56

TOTAL  73 14.09   74 14.68

Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades 
Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977) p.
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Això inicialment fins els anys 1970s va significar per les pimes locals negoci, 
ja que moltes pimes locals farmacèutiques productores i/o distribuidores van 
començar sent, com Almirall, o Grifols, en aquests anys, distribuidores d´empreses 
estrangeres. El distribuidor local era en general petit als anys 50s i 60s com indica 
el quadre de sota, i no desenvolupava massa patents ni innovacions pròpies, però 
a partir dels anys 70s i a mesura que els productors locals i empreses van ser 
capaces de tenir i contractar personal qualificat produit a les nostres Facultats 
científiques i d´empresarials, i fer (i vendre) innovació propia, les empreses 
estrangeres (i les grans espayoles, és clar) suposarien una competència important 
que només després dels anys 1990s es va poder aminorar amb la crisi, de grans 
competidors estrangers que farien fallida i deixarien així per ordre malthusià 
empresarial un espai o marge de creixement pels nostres jugadors locals més 
preparats, amb recursos, i capaços d´aguantar la crisi dels 1970s i 1980s.

Nombre d´empreses farmacèutiques a espanya a 1970 i 1976 segons el seu 
tamany i la producció de primeres matèries farmacèutiques

   1970    1976

TAMANY Establi-
ments

Producció 
en milers 
de pts.

% Establi-
ments

Producció 
en milers 
de pts.

%

Menys 
de 50

55 1012427 28.29 51 2281180 28.66

De 51 a 
100

4 575371 16.08 4 1059882 13.32

Més de 
100

5 1991416 55.64 5 4618644 58.03

TOTAL 64 3579214 100.00 60 7959706 100.00

Font: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud, Necesidades 
Sanitarias y Recursos Asistenciales, Madrid (1977) p.433.

Per concloure, fa un segle existía el que avui anomenaríem un caos i un desordre 
normatiu en el sistema sanitari espanyol i en concret en el català i barceloní. 
No hi havia recursos públics estables ni abundants, les preocupacions de les 
autoritats eren l’ordre i la pau social i no ajudar al benestar. Malgrat aixó van 
coincidir factors ideològics, científics, econòmics, i socials, així com educatius, i 
un context internacional, que va produir una autèntica revolució terapéutica i una 
espectacular millora en l’esperança i condicions de vida de grups treballadors i 
de una incipient classe mitjana les ciutats més industrials i les seves rodalies. 
La industrialització va empènyer milers de persones a les ciutats, i va disparar 
les alarmes de les autoritats sobre els temes infecciosos i epidèmics sanitaris, i 
va augmentar les perspectives de creació d´empreses sanitàries. Les autoritats 
van augmentar les places per educar metges, farmacèutics, i altres especialitats 
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del món de la salut, a una velocitat més gran que la velocitat en la dotació de 
recursos públics per guarir els malalts. En aquest context, la industrialització 
va proporcionar noves eines, microscopis, raigs X, vacunes, després penicilines, 
nous protocols quirúrgics, nous productes farmacèutics i nous procedimenets 
clínics i hospitalaris. La iniciativa privada era la que amb mes rapidesa podía 
aprofitar la oportunitat de tenir un mercat en expansió, i tecnologies noves, per 
guanyar calers dúna nova classe social mitjana on coincidien als espais públics 
obrers, burgesos, i buròcrates. Una nova classe que llegia i coneixia per la premsa 
de noves solucions preventives i curatives, i noves drogues i productes que el 
mercat posava a la disposició quasi de qualsevol.

Barcelona va ser una porta d´entrada de novetats, però també un hub marshallià 
que va concentrar l´oferta en expansió de metges i farmacèutics colegiats capaços 
d´aprendre les innovacions que a onades van arribar o es van desenvolupar a 
casa nostra primer entre finals del XIX i primeres tres dècades del XX, i després 
durant els  anys del franquisme,i a partir de 1990 amb la revolució de la biología 
molecular i la genética. Els pacients, i els metges i els farmacèutics, van tenir un 
llarg període de relative llibertat per establir els seus petits negocis fins els anys 
més intervencionistes del franquisme, on es van gaudir de noves oportunitats de 
negoci gràcies a l´expansió de la demanda pública, i privada. Pacients i metges 
coneixien des de mitjans segle XIX novetats de l´estranger, feien acords per portar 
coneixement i productes d´empreses estrangeres, i van ser un grup obert a la 
innovació i a la colaboració entre públic i privat. El districte barceloní es va gestar 
en aquest ambient a finals del segle XIX, i avui dia és un centre potent que pot 
aspirar, amb orgull i història, a seu de l´agència europea del medicament.
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