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EDITORIAL

GUERRERO i SALA, Lluís
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Director de la revista Gimbernat.

Manresa (Bages). 8658lgs@comb.cat

SEGONA ÈPOCA

T
othom que conegui bé la revista Gimbernat pot observar en el present número un

canvi d’aspecte de la publicació i de ben segur es preguntarà quina causa l’ha

motivat. El primer número de la revista, el Gimbernat I, aparegué l’any 1984 com a

volum segon de les actes del Tercer Congrés d’Història de la Medicina Catalana, celebrat

a Lleida tres anys abans, el 1981. Era la conseqüència d’una breu experiència de

publicacions d’actes de congressos anteriors, que en aquell moment determinat van fer

que des del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona s’iniciés un projecte

editorial amb una presentació signada pel seu promotor, el Dr. Jacint Corbella. El Dr.

Corbella hi deia que la revista pretenia donar a conèixer la història de la medicina i de la

ciència catalana, dels Països Catalans: “...Som un poble petit, però viu i actiu, que ens

hem de conèixer i fer conèixer nosaltres mateixos...”. També hi exposava la voluntat de

publicar tres volums a l’any, d’unes 80 pàgines cadascun, i preveia uns números ordinaris

i altres d’extraordinaris, i la seva estructura interna.

Des de l’any 1984 fins el 2019, durant 35 anys, el Dr. Jacint Corbella ha afegit a les

iniciatives endegades des del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, les del

Seminari d’Història de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, les de la Societat

Catalana d’Història de la Medicina i la de l’Unitat d’Història de la Medicina de la UB. Han

estat uns anys de gran efervescència, de desplegament de les activitats d’aquests ens i

de confluència en congressos i jornades, i davant de tot hi havia, i hi ha sigut fins ara, la

figura del Dr. Jacint Corbella. En tot moment s’ha envoltat de col·laboradors que han

tingut poca feina editorial, ja que ell, amb el domini que li ha donat el coneixement de la

història i la seva capacitat de treball, no ha fet necessàries les col·laboracions, llevat de

moments ocasionals. A ell i quasi exclusivament a ell se li deu la publicació dels primers

setanta números de la revista —no s’han editat però, per raons diverses, els números 60,

62, 64 i 68— i un total de cap a 20.000 pàgines d’història de la medicina. A més d’aquests,

també ha editat quatre Gimbernat gràfics, que no estan dins la numeració ordinal roma-
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na de la revista i són eixides extraordinàries d’una altra sèrie. I el que encara és més

important, ens ha dotat d’un instrument de comunicació conegut i reconegut, Gimbernat,

que entre les revistes del repositori RACO, ha esdevingut una capçalera molt consultada.

El Dr. Corbella, amb suports esporàdics, ha fet de dinamitzador, de recol·lector d’articles,

de corrector i d’editor; una obra titànica només a l’abast de persones excepcionals, que

no tenen substitució natural.

Per tots aquest motius i per molts altres, des d’aquestes línies retem reconeixement

i homenatge al Dr. Jacint Corbella, que deixa ara la direcció de la revista, cedeix pas, i els

que intentarem continuar la seva tasca li demanem que accepti ser-ne director honorífic

a perpetuïtat. També li demanem que segueixi col·laborant, amb les seves aportacions

i mestratge, amb la revista que manté la seva ànima.

Aquest any 2019 la direcció de Gimbernat ha canviat de mans i s’ha dotat d’un

nou equip per donar continuïtat a aquest projecte consolidat al llarg de 35 anys. Ara el

lideratge no serà tan potent, però té uns òrgans i equips compromesos, que permetran,

probablement, seguir fresant el camí marcat.

Les modificacions de la coberta i de l’interior volen anunciar la voluntat de

modificació del rumb cap a un model de revista que satisfaci tant als professionals

de la història i d’altres ciències socials, com als metges i sanitaris que pretenen

conèixer i donar a conèixer aspectes determinats de la seva història i de la del país.

La composició de la pàgina de crèdits s’anirà adaptant a aquesta intenció en les

properes eixides de la revista.

L’actual equip de redacció vol oferir una revista en què els criteris

d’interterritorialitat, interprofessionalitat i interdisciplinarietat es facin palès sota

l’aixopluc de les llengües pròpies i naturals del país, la catalana i l’occitana. S’acceptaran

però, alguns treballs presentats en les llengües germanes i llatines que ens envolten,

com ara el castellà, el portuguès, el francès o l’italià.

Tal vegada les modificacions, més que no pas canvis essencials, serien més fàcils

ex novo, des d’una revista de nova aparició, però en aquest cas assumim amb determinació

i orgull la continuïtat d’una llarga trajectòria i de cap manera renunciarem al corpus

propi, recopilat amb molt de treball i perseverança i que a hora d’ara ja forma part del

patrimoni bibliogràfic català.

Avui els cànons de les revistes mèdiques, científiques i àdhuc les humanístiques

tenen uns criteris diferents dels de la nostra. Les condicions per l’acceptació
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d’articles, la revisió per parells, els resums en català, castellà i anglès, les paraules

clau en les tres llengües, les normes d’edició en general, han estat elements que

s’han anat incorporant als usos generals i ara és qüestió d’adaptar-s’hi per ser

avaluat i considerat més enllà del valor del text de consulta. Comencem, doncs, a

caminar en aquesta direcció per tal que pugui ser útil no només als que vulguin

donar sortida al fruit de la seva investigació sinó també a aquells que necessiten

justificar un determinat nombre de crèdits de la seva producció acadèmica per

poder progressar en la carrera docent i de recerca.

L’estructura de la revista mantindrà seccions com ara l’editorial, els diversos

articles originals, un altra reservada per a glosses, necrològiques, commemoracions i

efemèrides; i un altra dedicada a ressenyes bibliogràfiques d’obres d’aparició recent.

En aquesta nova etapa Gimbernat mantindrà el seu ADN propi, que integra la

genètica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Societat Catalana

d’Història de la Medicina i de la Universitat de Barcelona, entitats editores i promotores.

El domini seguirà sent de l’Acadèmia.

En aquest procés progressiu de modificacions adaptatives, els redactors i les

comissions de la revista demanem tolerància i paciència, i anar acceptant les noves

exigències de la publicació, inherents a la variació del rumb.

El nou número que avui presentem, el 71, conté treballs que van des del segle XIV

al XX. Excepcionalment n’hi ha un de molt llarga extensió, que dona a conèixer un fons

documental de la biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona; el

seu nombre de pàgines excedeix els dels treballs que la revista publicarà en el futur,

quan ja hàgim donat a conèixer les noves normes d’edició, de cara al número 72.

En resum, un canvi de direcció, el reconeixement al Dr. Jacint Corbella, una nova

etapa i l’adaptació als nous temps. Aquests són els reptes que entomem.
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La pesta negra del 1348 a la Corona d’Aragó. Una revolució social, econòmica i salubrista

RESUM: Es considera el gran impacte de la pesta negra el

1348 i les seves repercussions en el camp demogràfic, so-

cial, econòmic i polític (antisemitisme). També es considera

la important revolució salubrista que es produí a partir

d’aquesta important epidèmia.

RESUMEN: Se considera el gran impacto de la peste negra en

1348 y sus repercusiones en los campos demográfico, social,

económico y político (antisemitismo). También se considera la

importante revolución salubrista que se produjo como

consecuencia de esta importante epidemia.

ABSTRACT. THE BLACK PLAGUE EPIDEMIC OF THE YEAR 1348 IN
THE CROWN OF ARAGON. A SOCIAL, ECONOMIC AND PUBLIC
HEALTH REVOLUTION: In this paper, the great impact of the black

plague epidemic of the year 1348 and its repercussions in the

demography and in the economic and political (anti-Semitism)

fields are considered. The important revolution in public health

as a consequence of this important epidemic is also considered.
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 INTRODUCCIÓ

La pesta negra va ser la primera causa de mortalitat global en la història de la

humanitat. A Europa, va aparèixer per primera vegada a mitjans del segle XIV, i entre els

anys 1347-1353 es va escampar per tot el continent. Tradicionalment s’assumia que la

pesta negra va matar entre una quarta i una tercera part de la població europea, però

l’investigador Ole J. Benedictow, a partir d’estudis independents, va estimar una taxa de

mortalitat del 55-60%, la qual cosa significaria que la pesta negra va provocar la mort de

50 milions de persones (taula 1).1

La pesta negra va aparèixer al port de Caffa (colònia de la República marítima de

Gènova situada al Mar Negre) quan a la primavera de 1347 la ciutat estava cercada pels

tàrtars, i el khan Djani Bek va ordenar llençar per sobre de les muralles els cossos dels

soldats empestats, a fi d’enverinar als cristians. A partir d’aquest moment la pesta es va

difondre per Europa seguint les grans rutes comercials.2 La pestilència va arribar en

primer lloc a Constantinoble (primavera de 1347), i en aquest punt s’escampà en diversos

fronts: Xipre i Alexandria (1347), Grècia (primavera de 1347) i Balcans (1348), Sicília

(agost de 1347), Gènova (novembre de 1347) i Marsella (novembre de 1347). Marsella va

ser el focus que va propagar la pesta negra per la corona d’Aragó a través de les rutes

comercials marítimes de Mallorca (1347) i Barcelona (1348) i de les rutes comercials

terrestres provinents de Perpinyà (1347).1

La pesta negra era una malaltia desconeguda per la medicina europea i no es

coneixien ni les causes ni els tractaments per curar-la. De mica en mica, la visió

apocalíptica de la fi del món es va apoderar de tota la societat europea en comprovar

la ràpida progressió de la malaltia i la gran mortaldat que provocava sense distincions

ni d’edat, ni de gènere, ni de classe social.1,3  Aquesta situació va fer pensar a l’home

medieval que la causa de la malaltia era un càstig diví pels pecats comesos (la fi del

món). Les postures radicals es van veure afavorides por uns sentiments d’angoixa,

pànic i desesperació que la població va canalitzar amb una gran religiositat, penitències

excessives o pràctiques heterodoxes com per exemple les flagel·lacions multitudinàries

(flagel·lants); el carpe diem o gaudir de forma incontrolada de tots els plaers de la

vida, com si cada dia fos l’últim; o la màxima constricció i renúncia a tot allò que fos

superflu.4

La pesta negra va tenir una gran influència en la vida econòmica i social de la seva

època. Així, la mort negra va reduir la superpoblació de l’època el que va proporcionar

unes majors perspectives de vida als supervivents ja que van ocupar millors terres o van

rebre les terres dels parents morts, la manca de mà d’obra va fer augmentar els salaris
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i consegüentment els preus, i molta gent va anar a la ciutat en busca d’una vida millor.

Per contra els arrendataris van veure com els seus guanys lligats a la terra abaixaven pels

mateixos motius.5

Des del punt de vista de la salut pública, la pesta nega de mitjans segle XIV va

significar l’inici de la lluita contra les malalties epidèmiques als principals ports de la

mediterrània, on l’intercanvi comercial era més intens, cosa que afavoria la propagació.

Les idees centrals de tota actuació preventiva van ser l’aïllament, (tant de la ciutat en el

seu conjunt, com dels individus i mercaderies infectats o sospitoses de contagi), la

salubritat urbana (neteja dels carrers, enterrament dels cadàvers extramurs, etc.) i la

protecció divina (les processons, els vots a Sant Sebastià i Sant Roc, el repicar diari de

les campanes per resar, etc.) Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a

crear l’any 1350 el càrrec de metge del comú, amb la missió de vetllar per la sanitat

pública, a la qual van seguir altres ciutats de la Corona de Aragó: Cotlliure (1372) i

Tarragona, (1383).4 Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no

permanent, la Junta del morbo, que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció

davant dels contagis.6

LA PESTA NEGRA A LA CORONA D’ARAGÓ

Els trets més característics de la pesta negra a casa nostra són els següents:

Els tractats de medicina

El tractat mèdic més important es denomina Regiment de preservació de la

pestilencia. Va ser escrit pel metge i catedràtic de la Universitat de Lleida, Jaume

d’Agramont l’any 1348 amb la intenció de donar a conèixer a la població general la

naturalesa d’aquesta terrible malaltia que ja havia assolat Perpinyà i el Rosselló i es

dirigia cap a Lleida. Per això va ser escrit en llengua catalana i no en llatí, que era la

llengua acadèmica.2

El Regiment de preservació de la pestilencia consta d’un pròleg i dues parts. En la

primera part exposa que la causa de la pestilència era l’aire i explicava les propietats de

l’aire temperat en llurs qualitats i en la seva substància (capítol 1) i les formes de canvi

i alteració de l’aire (capítol 2). En la segona part explicava el tema de la pestilència en

tota la seva profunditat, en sis grans apartats: La naturalesa i el nom de la pestilència;

les causes de la pestilència universal (per canvi qualitatiu i per canvi substancial de
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l’aire) i de la pestilència particular (en una ciutat, en un carrer i en una casa); els senyals

de la pestilència que anuncien la seva arribada i la seva presència a l’aire per un canvi

substancial de l’aire; els efectes de l’aire pestilencial sobre els ésser vius i l’home (tan

en l’aire qualitativament alterat com en l’aire substancialment alterat); el règim de

prevenció davant la pestilència (per canvi qualitatiu i per canvi substancial de l’aire); i la

naturalesa de la pestilència moralment estesa.7

Per Agramont la pestilència era “el temps de la tempesta que venia de la claror”, és a

dir, dels estels (pes = tempesta; te = temps; lència = llum, claror).2,7 De pestilència n’hi ha de

dos tipus: la pestilència natural que era conseqüència d’un canvi qualitatiu (alteració) o

substancial (putrefacció) de l’aire; i la pestilència moral que era conseqüència d’un canvi

d’ànim en la gent que podia provocar enemistats, guerres, robatoris, destrucció i mort.7 La

manera de prevenir la pestilència natural era evitar el contacte directe amb la putrefacció de

l’aire. Per aquest motiu recomana mesures d’ordre públic com no llençar deixalles o animals

morts ni les seves vísceres dins de les ciutats o no instal·lar depòsits de fems, així com altres

mesures com la purificació de l’aire pel foc o allunyar-se a zones de muntanya si la pestilència

provenia del terra o de l’aigua, o allunyar-se a zones baixes o inclús sota terra si la pestilència

provenia d’alguna conjunció planetària o d’alguna mirada malèvola d’algun planeta.2 La

prevenció de la pestilència moral consistia en evitar certs estats d’ànim com són la ira, la

tristor, la solitud o la por. També era molt recomanable la confessió i el pedeniment.2

El tractat d’Agramont mostrava la visió medico-filosòfica que existia en aquells

moments en aquesta matèria: origen astronòmic i origen diví de la pestilència per una

alteració (putrefacció) de l’aire o per una alteració moral de la gent. Altres tractats

coneguts són: Regimen de epidemia editum a Magistro Sancio de Riva Aurea (1365),

Preservatio contra pestiletcia de Juan de Torquemada (1370) i Regimen contra epidimiam

de Johannes Jacobi (1370).5

La distribució de la malaltia

A partir de l’arribada de la pesta negra al port sicilià de Messina (finals de setembre

de 1347), la malaltia es va escampar per tot el mediterrani occidental. Així, al desembre

de 1347,la pesta negra va provocar una gran mortaldat a l’illa de Sardenya, terres

dominades aleshores per la Corona d’Aragó.1,2

La invasió de Mallorca es va produir per via marítima, a través d’un vaixell infectat

provinent del port de Marsella (aquesta ciutat francesa va ser infectada a mitjans de setembre

i la malaltia es va fer sentir des de l’1 de novembre de 1347). L’aparició de la pesta negra a la
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illa de Mallorca es va produir a mitjans de febrer de 13488, per la qual cosa s’estimà que el

contagi es va produir entre 7 i 8 setmanes abans o sigui a finals de desembre de 1347.1

La pesta negra va aparèixer amb força a la ciutat de Barcelona, al igual que en

altres ciutats del litoral, a principis de maig de 1348. L’arribada de la malaltia a aquesta

ciutat s’estimà que va ser a començaments de març, per via marítima, i provinent de

Mallorca (amb més probabilitat), però també fos possible la ruta des de Sardenya o des

de Marsella1. Des de Barcelona la pesta bubònica va anar en moltes direccions: al nord

cap a la comarca d’Osona i al oest cap a Cervera.1

La pesta negra va arribar pel nord a través de les rutes terrestre provinents de

Marsella. Des d’aquesta ciutat la malaltia va marxar cap a Avinyó de la Provença (es

manifestà a la segona setmana de novembre), i es va dividir en dos fronts: un cap a

Carcassona i un altre front cap a Narbona (tots dos es van manifestar a començaments

de gener) i Perpinyà (es va manifestar a finals de març de 1348 i s’estimà que va ser

infestada probablement a principis de febrer). Des de Perpinyà (ciutat sota domini

catalanoaragonés1)  la malaltia es va estendre pel Rosselló i la Cerdanya (finals d’abril)

i va penetrar a la Península Ibèrica, a través de la comarca del Ripollès,9 en direcció a

Ripoll, Girona (1 de maig) i Vic1. A la comarca de l’Osona es van retrobar tots dos fronts:

el provinent de Barcelona i el provinent de Perpinyà.

Des del port de Mallorca, la pesta negra va conquerir les ciutats de Tarragona i

València al maig de 1348. Des de la ciutat de València la pesta negra es va escampar en

direcció a Osca, i des d’aquesta ciutat va anar en direcció oest cap a Madrid, en direcció

sud-oest cap a Toledo, en direcció nord cap a Calatayud1 i en direcció nord-oest cap al

Regne de Navarra. Des de la ciutat de Tarragona la malaltia es va dirigir cap a Tàrrega i

Lleida.10 Lleida va ser un important punt de difusió de la malaltia cap a dues direccions:

Osca (entre setembre i novembre)11 i Saragossa (finals de setembre o principis d’octubre).1

Des de Saragossa va anar en direcció Castella per diverses rutes:  la ruta Tarazona –

Sòria5 i la ruta Calatayud – Madrid entre d’altres.11 D’aquesta manera els fronts provinents

de Tarragona i València es varen retrobar a Osca i Calatayud i tota la regió aragonesa es

va veure força afectada.

La persecució dels jueus

Els jueus tenien entre les seves activitats el comerç, la joieria, el préstec i, en molts

casos, la recaptació d’impostos, fet pel qual es guanyaren l’enemistat del poble. Així que, la

creença popular que els jueus, de forma intencionada, contaminaven els pous d’aigua i els
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aliments, juntament amb l’activitat instigadora de l’església catòlica que acusava els jueus

de propagar l’epidèmia en els territoris cristians, va provocar que els jueus fossin perseguits,

torturats per obtenir una confessió i jutjats i condemnats a morir en la foguera.12  Els jueus

van tenir que fugir per salvar les seves vides i anar a indrets més tranquils i allunyats5.

Al maig de 1348 el call de Barcelona va ser atacat de forma violenta, al igual que

a Lleida, Girona, Cervera, Tàrrega, Lleida i Tarragona.12,13 L’excepció va ser la illa de

Mallorca, on els jueus no van ser objecte de cap persecució i on varen trobar refugi (a

Palma el nombre de focs jueus va passar de 333 l’any 1343 a 516 l’any 1350, o sigui un

increment del 55%).1 Però, en general, l’ambient era de tanta tensió que el rei Pere III el

Cerimoniós es va veure obligat a dictar mesures per protegir-los, i a demanar una declaració

oficial del Papa en què va fer constar que les calúmnies contra els jueus eren infundades.

Climent VI va promulgar dues butlles en aquest sentit.12,13

L’evolució de la població

D’acord amb les darreres dades disponibles, s’estima que la mortalitat entre la població

general va afectar al 60-70% de la població general (taula 1). Aquests càlculs estan avalats

per estudis de diversa índole: El nombre de focs va disminuir a la plana de Vic en un 74% al

districte de Sant Andreu del municipi de Gurb i un 66% al municipi de Taradell (taula 2)1; A la

diòcesi de Barcelona, entre maig de 1348 i maig de 1349 es van nomenar 380 capellans

beneficiaris, el que va suposar una mortalitat en aquest col·lectiu del 61,7%;1  A la ciutat de

Perpinyà, durant el brot de pesta negra van morir entre el 58% i el 68% dels escrivans (notaris,

advocats i jutges);1 A la ciutat de Girona també varen morir la meitat dels notaris;1 Al Rosselló

varen morir entre el 50-60% dels notaris i entre el 36,6-75% dels sacerdots regulars.5

En altres zones com Terol el nombre de focs només va disminuir un 37% entre

1342 i 1385.5 S’ha de tenir en compte que es feien recomptes en els fogatges amb

finalitat fiscal i que no recollien ni la població exempta (religiosos, nobles i senyors), ni

els pobres (una gran majoria de la població) ni aquells que de forma fraudulenta passaven

desapercebuts. Per tant, aquests percentatges convé corregir-los a l’alça sobretot en

zones urbanes, on resultava més difícil obtenir un recompte complet.

El nombre de focs indicava el nombre de llars (i multiplicat pel factor 3,5 a les

zones urbanes i per 4 a les zones rurals ens permetrà estimar la població total), i tot i que

té problemes d’interpretació, com per exemple si la disminució de focs és conseqüència

de la mortalitat dels seus membres, o és causa de l’abandó cap a la ciutat o cap a altres

terres millors o si és conseqüència de l’augment de matrimonis entre homes i dones que
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es tornaven a aparellar, en general s’accepta com un bon indicador, tot i que sempre

caldrà corregir-lo en funció d’altres dades disponibles.

La mort de certs professionals que estaven en contacte directe amb la gent

malalta (com era el cas dels sacerdots que es dedicaven a donar l’extrema unció) o amb

la població en risc d’emmalaltir (com és el cas dels notaris que tenien un major contacte

amb la gent per un increment espectacular en el nombre de testaments) són també bons

indicadors de la mortalitat en la població general.

Les conseqüències socioeconòmiques

La gran mortaldat produïda per la pesta negra va tenir conseqüències directes

sobre la vida de les persones. De sobte va disminuir la mà d’obra disponible per a

treballar al camp i aquest fet va provocar l’augment dels salaris, ja que la gent no estava

disposada a treballar en les mateixes condicions de subsistència que fins aleshores.

Molta gent va veure com els seus somnis es complien i aconseguien unes millors

perspectives de vida: accedir a la terra o aconseguir-ne de millors terres o simplement

treballar pels arrendataris a canvi d’un major salari. L’augment dels salaris va comportar

una disminució dels ingressos dels arrendataris de terres, però l’augment dels preus,

especialment del gra, va afavorir als productors de cereals (a Vic el preu del blat va

passar de 4 a 15 sous quarter entre el juliol de 1348 i el juliol de 1349).5

D’altres van decidir marxar a les ciutats en busca de noves oportunitats. Tots els

sectors productius es van veure’s afectats i conseqüentment es van incrementar els

preus. Com a exemple il·lustratiu, a la població d’Artà (Mallorca) el preus de les teules

era de 35 sous el miliar, però el venedor considerava que era un preu inferior i finalment

va estar autoritzat a vendre-les a 40.5

Una altra conseqüència directa de la pesta va ser la disminució en la recaptació

d’impostos. A l’illa de Mallorca la recaptació del morabatí (impost que pagaven els caps

de família amb propietats cada 7 anys) va disminuir a l’any 1350 un 37% a Palma i un 23%

en les zones rurals, en relació a l’any 1343.1

A l’Aragó durant l’any 1348 i anys immediatament posteriors s’han constatat

l’aparició dels següents fets: Despoblació de les aljames morisques de Borja i Saragossa

i dels barris jueus d’Osca i Saragossa; suspensió de l’enviament de tropes contra Granada;

suspensió de les Corts; ruïna dels arrendadors de peatges i disminució de les rendes de

la sèquia de Saragossa, entre d’altres.5
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 REGIÓ I PAÍS CAPS DE FAMÍLIA QUE POBLACIÓ QUE PAGA POBLACIÓ GENERAL
PAGUEN TRIBUTS I RENDES (%) TRIBUTS I RENDES(%) (%)

Navarra 55-60 60-65 60-65

Catalunya 71 74 60-70

Espanya 55-60 60-65 55-60

Florència 60

Toscana 50-60

Piemont 42 50 52,5

Itàlia 50-60

Provença 54,5 60 60

Llenguadoc i Forez 50-55 55-60 60

Saboia 50-55 55-60 60

França 55-60 55-60 60

Anglaterra 55 60 62,5

TOTAL 50-55 55-60 60

TAULA 1. MORTALITAT DURANT LA PESTA NEGRA A DIFERENTS INDRETS1

Empestats amb bubons.

TAULA 2. REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE FOCS A LA PLANA DE VIC1

POBLACIÓ NOMBRE DE FOCS NOMBRE DE FOCS DISMINUCIÓ
(1347) (1352)

Gurb (St. Andreu) 160 41 74%

Taradell 111 38 66%
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Indumentària clàssica utilitzada pels metges en temps de pesta.
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RESUM: Les conseqüències de les malalties epidèmiques sobre

la societat s’expressa en els aspectes mèdics, demogràfics,

econòmics, polítics, culturals, etc. Aquesta afirmació, que es dedueix

del propi nom «epidèmia», ha estat evident en el cas de les malalties

infecto-contagioses agudes i, particularment, en aquelles que en

l’època microbiològica es van atribuir al bacteri Yersinia pestis.

Aquest article pretén revisar la presència de la pesta en la nostra

societat a través dels documents que la descriuen.

RESUMEN: Las consecuencias de las enfermedades epidémicas so-

bre la sociedad se menifiestan en los aspectos médicos, demográfi-

cos, económicos, políticos, culturales, etc. Esta afirmación, que se

deduce del propio nombre «epidèmia», ha sido evidente en el caso de

las enfermedades infecto-contagiosas agudas i, particularmente, en

aquellas que en la época microbiològica se atribuyeron a la bacteria

Yersinia Pestis. Este articulo pretende revisar la presencia de la peste

en nuestra sociedad a través de los documentos que la describen.

ABSTRACT. CATALAN TEXTS ON THE PLAGUE: The consequences

for the society of epidemic diseases are manifested in many fields

such as medical demographic, economic, cultural, etc. This statement

that is deducted from the name “epidemics” itself, has been obvious

in the case of the acute contagious infectious diseases and particularly

in those which were attributed to the Yersinia pestis bacteria in the

microbiological period.   The present article aims to review the presence

of the plague in our society through the documents that describe it.
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Els textos catalans que deixen testimoni de la pestilència a les nostres terres, i

que es recullen a la graella que clou aquest article, s’agrupen en tractats, actes, cròniques,

instruccions i advertiments. Així, l’any 1678 es va declarar a Oriola un seguit de malalties

amb sospita de ser pestilencials i per confirmar-ho, o descartar-ho, hi enviaren des de

València el catedràtic Juan Bautista Orivay, qui demanà a quatre metges i un cirurgià

oriolans les intervencions que havien dut a terme entre el 10 d’abril i el 13 de maig.

L’Acta de l’enquesta es conserva a l’Arxiu Històric d’Oriola. Està redactada en català,

però s’hi observen moltes interferències del castellà, sobretot en la còpia que es va

prendre alhora que parlaven els metges i, a banda de mostrar rectificacions de

castellanismes, s’hi rectifiquen paraules mèdiques catalanes perquè l’escrivà no estava

familiaritzat amb el lèxic professional dels parlants.

L’abundància de castellanismes delata el lent procés de substitució de la població

autòctona per immigrants procedents d’enllà del riu Segura, que s’havia iniciat a finals

del segle XVI i, més tard, amb l’expulsió dels moriscos. Aquesta primera immigració va ser

assimilada per la població oriolana, però arran de la pestilència que va patir la ciutat el

1648, en què va morir la meitat dels habitants, i de l’epidèmia que es recull a l’Acta del

1678, la nova repoblació, feta amb persones castellanoparlants que conreaven la part

sud de l’horta del Segura, va fer irreversible la substitució del català pel castellà. Aquest

fenomen ha estat estudiat pel sociolingüista Brauli Montoya.1

Quant a la vessant mèdica, es pot deduir del contingut de l’Acta el gran

desenvolupament de la medicina clínica a finals del segle XVII. A tall d’exemple, per

esbrinar de quin tipus de febre s’hi parla en cada moment, es va consultar el Diccionario

de fiebres de Sánchez Núñez2 que, en l’edició del 1828, consta de 410 pàgines. No és

estrany que hi haguera metges versats en piretologia, especialment quan s’havien de fer

distincions tan subtils com l’existent entre «terçana doble» i «terçana duplicada».

L’Acta presenta descripcions dels malalts. Així sabem de la tia Inés, de renom la

Caporeta i de professió revenedora, qui havia mort de pasme quan li volien robar; i de la

mort per fam de la muller de Pere Lechuga. Sabem de l’home que s’havia fuetejat el

Divendres Sant i, sense curar-se les nafres, havia entrat en un favar, li donà febre i morí.

Coneixem també que Juan, aprenent de cirurgià, va morir amb mal de ventrell per haver

menjat moltes faves mentre treballava en un favar. Consta que l’esclava de don Juan

Rosell, estant amb febre contínua, menjà carxofes i llet, i li donaren unes cambres de les

quals morí. També per haver menjat llet i carxofes, a un criadet de ca el sacristà li entrà

una còlica biliosa, li donà frenessí i es llançà per una finestra.

Quant a la descripció de les patologies, semblen orientades a descartar el contagi

pestilent. Si una ciutat era declarada zona pestilencial quedava aïllada, amb el que això
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suposava per al seu comerç i per al contacte amb persones foranes. Així, el relat dels

metges parla de bubons, però els relaciona amb traumatismes en el membre

corresponent. Altres tumors inguinals es descriuen com a incordis gàl·lics. Els malalts

que presenten bubons amb taques cutànies es diagnostiquen com a casos esparsos de

tifus, i els grans que podrien ser sospitosos d’àntrax es descriuen com a floroncos cecs.

Siga com fóra, l’inspector Juan Bautista Orivay declarà que no hi havia malaltia pestilencial.

Per la protecció de la ciutat, ja que l’epidèmia era a Múrcia i Cartagena, recomanà

menjar pa de forment i carn de moltó, i prohibí “tots los aliments sobredits, com carxofes

i llet fresca”, i suposem que també les faves. Per evitar l’alarma, prohibí als apotecaris la

venda de medicines contra la pestilència. Aquestes mesures es van corregir poc després,

quan es va fer palès que a Oriola sí que hi havia malaltia pestilencial.

A començaments del mateix segle XVII, l’any 1624, el metge manresà Bernat Mas

va escriure el llibre Orde breu i regiment molt útil i profitós per a preservar i curar de la

pesta. Ho feu perquè el 12 d’agost d’aquell any, al punt del migdia, Mart i Saturn havien

fet conjunció en el signe del Lleó, i allò significava pestilència imminent. Mas admetia

que la causa immediata del mal era l’aire modificat en la seua substància, però la

modificació, en el cas de les epidèmies pernicioses, no era produïda pels motius apuntats

per Galè, ço és: matèria orgànica en descomposició, aigües corrompudes i vapors

alliberats de la terra per terratrèmols, mudança de l’aire en humit i calent, i aire espirat

pels malalts. Per a Mas aquestes eren disposicions que facilitaven l’actuació de causes

superiors, com la conjunció de planetes i altres fenòmens astrals. Els astres, actuant per

virtut oculta o influència, eren la causa primera i principal de la pestilència.

Bernat Mas segueix en això el neoplatonisme que havia estès Marsilio Ficino des

de Florència a finals del segle XV, i que també seguiren Paracels i Giordano Bruno en el

segle XVI. El manresà es recolza en l’autoritat dels neoplatònics Tolomeu i Procle, i

mostra la divisió en què es trobava, quant a aquestes idees, el col·legi de metges de

Barcelona, perquè mentre Mas lloa els seus col·legues Pere Font i l’il·lustre catedràtic

Gabriel Antoni Bosser, retreu a altres doctors de la facultat que pensaren que les idees

dels astròlegs eren, literalment, “fabricar cases de fum en lo Cel sobre fonaments d’aire”.

Un dels censors del llibre de Mas fou l’ex-catedràtic i ex-conseller en cap de

Barcelona Joan Francesc Rossell, qui elogia, per molt útil, que el llibre estiguera escrit en

català i que els remeis i receptes es presentaren en aqueixa llengua. Paradoxalment, set

anys després, Rossell va compondre i adreçar al Consell de Cent, en castellà, El verdade-

ro conocimiento de la peste, sus causas, señales, preservación y curación.

Per a Rossell la primera causa de la pestilència és la putrefacció de l’aire, esmenta

com a productora de la putrefacció la influència dels astres i, en un exercici de cortesia
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acadèmica, remet a Bernardo Mas (notem el nom castellanitzat), “porque nos lo ha

confirmado largamente”, i passa a afegir-hi les quatre causes establertes per Galè, de

manera que l’acció dels astres n’és una més, però no l’essencial.

La importància del llibre de Rossell potser roman en l’aproximació al concepte de

«pesta». Quan es parla de la «pesta» històrica, si s’associa al bacteri Yersinia pestis, es

cau en un anacronisme de concepte, perquè s’observa des d’un paradigma microbiològic

una patologia que es visqué amb criteris clínics. Rossell la defineix, al capítol primer,

com: “una enfermedad común, en extremo contagiosa que, passando adelante, destru-

ye la mayor parte de los que acometió”, i la descriu: “pero declarar en qué consiste su

esencia y naturaleza tiene grande dificultad, porque si discurrimos por todas las pesti-

lencias de todos los tiempos pasados y examinamos todos los males y sus accidentes,

en cualquiera de ellas los hallaremos tantos y tan varios, y muchas veces tan contrarios,

que es casi imposible podamos reducirlos a un cierto linage de enfermedad”. Rossell

utilitza el nom «pesta» com a sinònim d’«epidèmia», e intueix que designa diferents

entitats nosològiques. De fet, la febre groga no es va diferenciar com a espècie morbosa

fins a finals del segle XVII.

Tornant a Bernat Mas, el 1625 va pronosticar que “lo eclipsi total del Sol en

Gèminis, als onze dies de juny, a les cinc hores de la tarda de l’any 1630 causaria grans

i terribles efectes”. Fóra aquesta la causa o no, el 1630 van començar les pestilències

que devastaren Europa durant el segon terç del segle XVII. Aquell any es va declarar la

pesta de Milà, que Manzoni utilitzà com a rerefons a la seua novel·la Els promesos. La de

Londres, el 1665, va ocasionar al voltant de seixanta mil morts, i la descrigué Daniel

Defoe a la que per a alguns és la seua millor obra: Diari de l’any de la pesta. A les nostres

terres, València va perdre un terç de la població el 1647 i Francesc Gavaldà ens deixà, en

castellà, la crònica d’aquesta pesta que visqué personalment. López-Piñero3 considera

que la crònica de Gavaldà és el primer estudi estadístic d’una epidèmia, fet, a més, des

d’una perspectiva socioeconòmica.

Uns mesos abans de l’arribada d’aqueixa passa a Barcelona, el Consell de Cent

encarregà al col·legi de doctors en medicina i de cirurgia una relació de les normes que

s’havien de seguir per limitar-ne els efectes. Les 32 normes es publicaren a principis de

1652, i la primera recomanava: “Lo millor remei, y més acertat per evitar lo perill de la

pestilència [...] és mudar de lloch i ayre a altre de ayres més salubres y de bona tempèrie”

però concloïa d’aquesta manera: “puix que a tant gran remei no dona lloch lo siti que ara

la present ciutat pateix, per ço se anirà discorrent a altres remeis.” No es podia abando-

nar Barcelona perquè estava assetjada per les tropes de Felip IV durant la Guerra dels

Segadors. Les tropes del rei també patiren els efectes de la pestilència del 1652, i les

fosses trobades a la Sagrera fa uns mesos són de soldats que hi perderen la vida.
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La vivència directa de l’epidèmia que afectà l’Alguer els anys 1582 i 1583 va ser el

motiu pel qual el metge napolità Quinto Tiberio Angelerio escrigué l’Ectypa. Les còpies

manuscrites són de l’any 1584 i consten de dues parts, la primera està en llatí i és un

tractat sobre el concepte, les causes i el tractament del morbo. La segona està redacta-

da en català, i comença amb el paràgraf: “Instructions del doctor Tiberio Angelerio, del

Regne de Nàpols, dades així al principi com en tot lo procés fins a la fi de la pesta que

Nostre Senyor fonch servit enviar sobre los habitadors de la ciutat de l’Alguer en los anys

1582 i 1583”, i segueixen 73 instruccions adreçades a les autoritats i als sanitaris amb la

finalitat de limitar l’extensió i els efectes del flagell. N’hi ha, a més dels manuscrits, tres

edicions impreses d’aquesta obra, una de l’any 1588; la segona, del 1598, es va publicar

a Madrid i les instruccions són en castellà; la tercera la va editar a Nàpols un nebot de

l’autor el 1651 i està redactada totalment en llatí. L’obra d’Angelerio va ser objecte

d’una ponència de l’alguerès Pasqual Scanu en el X Congrès de Metges i Biòlegs de

Llengua Catalana. Scanu assenyalà la importància extraordinària en el sentit històric i

lingüístic de les  instruccions pràctiques en català “perquè reprodueixen moltes formes

de la llengua del poble alguerès”.

La dècada dels 1580 va ser molt productiva quant als llibres sobre pestilència

en català, però hi destaca el de l’occità Antoni Girauld, natural de Montpeller i veí de

Narbona. Escrigué en català perquè s’adreçava als habitants del Rosselló, que

patien el flagell des de 1586. L’autor, com a fill del seu temps, admet la idea

neoplatònica de les causes ocultes en les epidèmies, però dedica als astres només

un paràgraf: “Lo principi y la causa superior de les dites alteracions procehex dels

astres y principalment de les grans conjunctions y eclipses del Sol, y de les generals

revolucions dels anys. Com los bons astròlechs creuhen entendre y axí o affirmen,

als quals jo·m remet, però molt més a la veritat.” Antoni Girauld va ser un metge

humanista que va viure en el període de transició entre la medicina medieval i la

pròpiament moderna. Fou contemporani de Vesali i de Paracels, va seguir la teoria

humoral i en terapèutica utilitzà les herbes medicinals segons la botànica de

Dioscórides en l’edició de Mattioli. L’edició de Laguna, en castellà, 11 anys poste-

rior a la de Mattioli, inclou una nòmina en català.

En canvi, Girauld és reticent a usar la iatroquímica. Així, esmenta l’antimoni, molt

lloat per Mattioli, però només l’aconsella com a preventiu i és contrari al seu ús curatiu

sobre una persona ja debilitada. Recomana les píndoles mercurials, però amb molta

cura i només si es preparen a la manera de Joan Falcó. Joan Falcó probablement va ser

el seu mestre a Montpeller, i diu d’ell que era barquinonensis. Als directoris francesos

figura com a natural de Sarinyena, a l’Aragó, però si Girauld parla d’ell com a

barquinonensis, la llengua catalana no li seria estranya.
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El segle XVI va viure la descripció de moltes de les anomenades «noves malalties»

i el metge occità parla dels «sementosos», paraula amb què designa els malalts de sífilis,

una de les «noves malalties». Al fer-ho mostra el seu domini del català, perquè l’expressió

«mal de sement», com han demostrat López Terrada4 i Germà Colón5 va nàixer a València

i es va estendre a la resta del domini lingüístic per designar el malalts de sífilis, ja que per

a curar-se s’encomanaven a Sant Ment, que es tenia com a sant guaridor de les malalties

de la pell. A l’aragonès va passar fonèticament deformada com a «mal de simiente». A

França el mal es coneixia com a vérole i a Castella com a bubas.

Altra entitat nosològica de nova descripció va ser el «tifus exantemàtic», que en

català va rebre el nom de «pulgó», però va alternar prompte amb el castellanisme tavardillo.

El nom culte de l’època, «febre punticular», es deu a Fracastoro.

Esment especial mereix la descripció de les epidèmies de tos que descriu Girauld

com a “en tot similars a la «caucaluxa o caputxina»”. Es tracta d’un doblet de sinònims,

un en occità (caucaluxa) i l’altre en català (caputxina). Aquesta «nova malaltia» s’identifica

hui amb la «tos ferina», i el metge occità François de Valleriola, contemporani de Girauld,

la va denominar coqueluche en francès. Als diccionaris francesos consta que deu el nom

a què en els accessos de tos s’emet un so que recorda el cant d’un gall (coq en francès),

però coqueluche és el mot medieval per capuchon. Antoni Girauld va fer, per designar-la, un

calc del mot francès a l’occità «caucaluxa» i una traducció d’aquest últim al català

«caputxina». Com es veu, la relaciona amb «caputxa» i no amb el cant del gall. Hem revisat

l’origen del mot, i els textos de l’època mostren que el nom li’l donà Valleriola perquè un

dels símptomes de la malaltia era un fort dolor reumàtic a l’esquena, a la zona que cobriria

una caputxa quan no tapa el cap. Recordem que el múscul trapezi es diu «caputxa» per la

seua peculiar forma. En alemany, hühnerweh  o mal del pollastre, sí que es relaciona amb

el cant del gall, i pot haver-hi hagut contaminació de l’alemany al francès.

Altra sorpresa lèxica que ens deparava Girauld és el mot «diplomate». En francès

designa un púding atribuït a Montmirail, el cuiner de Chateaubriand, i la causa del nom,

segons alguns autors francesos, és que el cuinà en les reunions dels diplomàtics que

dibuixaren el mapa d’Europa després de les guerres napoleòniques. Però Girauld parla

a la recepta d’un cordial que s’ha de preparar in baleno Mariae aut diplomate. Fracastoro

preparava in diplomate el «guaiac» per a tractar la sífilis en comptes del mercuri, i descriu

el procediment, que és el del «bany Maria». Si tenim en compte que el puding diplomate

o «púding diplomàtic» es cou al bany Maria, tot i que podria ser una coincidència, s’hauria

de reconsiderar l’origen del nom.

Al llibre de Girauld es descriuen alguns costums de l’època, com la confecció d’un

pom odorífer. A l’Edat Mitjana els vianants respiraven, en temps de pestilència, olorant
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un pom de resina làdan amb substàncies aromàtiques. A l’Edat Moderna els poms es

penjaven del coll i descansaven sobre l’epigastri. En la forma més luxosa eren unes

esferes perforades que contenien productes aromàtics, i es poden veure en molts retrats

de nobles i de mercaders. Girauld recomana el millor moment del dia per a eixir al carrer,

i anar-hi mastegant determinats arrels o tubercles. També descriu les precaucions que

ha de guardar el metge quan visita un malalt de pestilència, etc.

Antoni Girauld condensa en 180 pàgines totes les característiques de la medicina

de la seua època. Semblava que la seua obra estava oblidada, però s’hi troben referències

en el segle XIX, concretament al Discurso medico-político sobre la epidèmia pestilencial

de Manuel Casal, del 1832, on l’autor copia la definició de pesta de Girauld i, en un llibre

escrit en castellà, la deixa en català sense traduir. Casal fa quatre referències més a

l’obra de l’occità i mostra que, 250 anys després de ser escrita, la coneixia a fons. El

llibre de Girauld es publicà el 1587 i no s’havia reeditat fins al 2017, en què s’ha publicat,

a la col·lecció Scripta,  junt amb l’estudi lingüístic del professor Veny.

Altres llibres sobre pestilència en català, de la mateixa dècada del 1580, són el de

Joan Rafel Moix a Girona i el de Francesc Terrades a Mallorca. Esment especial mereix el

llibre de Lluís Fabra, de Girona, que s’imprimí dos any després que el de l’altre gironí,

Joan Rafel Moix, i que el de Girauld i a la mateixa impremta que aquest, a Perpinyà. Lluís

Fabra explica tant a la Introducció com al capítol 18, que l’ha mogut a escriure’l la

lleugeresa amb què altres llibres –probablement es referia als dos anteriors–, donen

consells sobre malaltia tan greu. Si es té en compte que tant el llibre de Moix com el de

Girauld tenen unes 150 pàgines, i el de Fabra en té 300, no es pot descartar el factor

humà en la motivació d’aquest últim.

El mallorquí Francesc Terrades, en canvi, escrigué, el 1590, el Compendi de la peste

amb la intenció de protegir la població de Mallorca, atès el perill que suposava la comunicació

constant entre els ports de Palma i de Barcelona. El resultat és un llibre d’unes 75 pàgines

amb instruccions molt senzilles amb la finalitat, com diu l’autor a l’entrament, que estiguera

a l’abast de totes les capacitats de comprensió i de totes les butxaques.

El 5 d’octubre del 1489 es van produir dos casos de pestilència a València.

Malgrat les mesures preses, el 1490 el mal es va estendre per tot el regne i hi persistí

durant 5 anys. Per preservar-se dels estralls, Lluís Alcanyís escrigué el Regiment preservatiu

i curatiu de la pestilència. Es va editar el 1490, el mateix any que Tirant lo Blanc, i tots dos

llibres es van estampar a la impremta de Nicolau Espindeler amb el mateixos caràcters

tipogràfics. Se’n conserven tres exemplars, un a la Biblioteca de Catalunya, altre va

pertànyer al doctor Peset Aleixandre i es troba a la Biblioteca Pública de València, i un

tercer és a la National Library of Medicine a Bethesda. El llibret consta d’una part preser-
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vativa i altra curativa, emmarcades dintre del galenisme arabitzat i redactades totes

dues al voltant de les sis «coses no naturals», que s’exposaran més avant.

Una aproximació anecdòtica al contingut del llibre ens fa fixar en la descripció de

la postura que recomana adoptar al llit: “E quant vos posareu adormir tindreu lo cap alt

vn poch / e sobre lo costat dret:e apres sobre lo squerre:e tornar sobre lo dret:e axi finar

lo dormir:car aquesta forma de dormir millor porta la vianda al fondo del ventrell que altra

nenguna. [...] E altra raho que dela natura del calor es sempre muntar :e com lo fetge sia

davall lo ventrell : lo calor del fetge muntant confortant lo calor del ventrell liaiuda adigerir.”

Els metges galènics recomanaven i desaconsellaven certes postures al llit, i almenys una

n’ha arribat als nostres dies i ha passat a la parla general: el «decúbit supí o de sobines»

es diu «de memòria». L’Alcover recull «dormir de memòria» com a sinònima de «dormir en

decúbit supí». Aquesta postura no podia ser bona pel crit que ens feia la mare quan ens

veia així al llit: “No dormes de memòria!” La medicina galènica ens ensenya el motiu: es

pensava que en aqueixa postura l’excés de la humor fleuma que es produïa al cap, no

podia eliminar-se pel nas, anava al cervell i el negava. Com a conseqüència es produïen

malsons i s’alteraven les funcions del cervell, la memòria entre elles.

Lluís Alcanyís era un jueu convers natural de Xàtiva i veí de València on va ser

examinador de metges, professor de l’Escola de Cirurgia i, el 1502, fou designat primer

catedràtic de Medicina i Cirurgia de la Universitat valentina. La seua integració a la

societat el dugué a participar, el 1474, en el certamen poètic en llaors de la Verge Maria.

Estava casat, des del 1472, amb la conversa Elionor Esparça. Però finals del segle XV va

ser un temps d’intransigència. El 1498 es van cremar a la plaça de la Seu de València

tots els exemplars de la versió valenciana de la Bíblia. El 1500, el descobriment d’una

sinagoga clandestina a la ciutat va desfermar un seguit de processos que van costar la

vida a alguns familiars de Lluís Vives, qui ja havia abandonat el nostre país. Lluís Alcanyís

i la seua muller van ser acusats anònimament de judaïtzants, sota tortura es delataren

mútuament i Lluís Alcanyís morí a la foguera el 23 de novembre de 1506. Un any abans hi

havia mort la seua dona.

Mereixen memòria els metges catalans d’origen jueu que visqueren entre nosaltres

fins al 1492. Un tractat contra la pestilència, dintre també del galenisme, fou escrit el

segle XV per Abraham Ben Solomon H?n, probablement membre de la coneguda família

barcelonina Gracià (H?n). Es tracta d’una mena de vademècum per a sí mateix i per a

altres metges. Gerrit Bos i Guido Mensching n’han fet l’estudi i la traducció a l’anglès.

Bos és especialista d’hebreu i d’àrab clàssics, i fins fa poc era el director del Centre

d’Estudis Hebraics a Colònia. Mensching és catedràtic de Romanística a la Universitat

de Giessen. El motiu per treballar junts un hebraista i un romanista es comprèn a la

traducció a l’anglès i al glossari, perquè moltes paraules escrites amb caràcters hebraics
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són en realitat mots catalans, i calia un romanista per esbrinar-ne el significat. A la

traducció, han preferit deixar les paraules no hebrees transcrites al nostre alfabet i

seguides de la traducció a l’anglès. Les entrades al glossari estan en els caràcters

originals hebraics amb la transcripció al nostre alfabet i els possibles idiomes d’origen,

on trobem el català, l’occità i el francès antics. L’obra lexicogràfica que han consultat és,

sobretot, l’Alcover-Moll i, com a text equivalent de comparació, el Regiment de Jacme

d’Agramont.

Aquesta relació amb el català no la va poder tenir en compte el doctor Hermanus

Pinkhof quan va traduir al neerlandès l’obra sobre febres i pestilència que Abraham

Kashlari, veí de Besalú, escrigué el 1349, en plena primera passa de l’epidèmia, i que

comença: “Vaig donar origen a aquest treball sobre el que va passar a l’estiu i al final de

la primavera a Provença, a Catalunya, a València, a l’Aragó...” El resultat del

desconeixement del rerefons català és que el glossari està farcit d’interrogants. La

traducció al neerlandès és l’única existent fins ara. Si abans ens hem corprés per la mort

a la foguera de Lluís Alcanyís, hem de saber que el traductor de Kashlari, el metge i

talmudista Hermanus Pinkhof, va morir el 1943 al camp de concentració de Westerbork.

Tenia 80 anys.

Similar al tractat de Hermanus, i del mateix segle XV, tenim el Patit tractat sobra lo

regiment en temps de hepidèmie. Es conserva a un còdex a la Biblioteca Vaticana, on

ocupa els folis 287 a 293. El Patit tractat també fa evocar un vademècum per a ús de

metges. El pare Batllori va demostrar que el seu autor no pot ser Arnau de Vilanova, com

es diu al principi del text i, segons estudis de Joan Veny, es tracta, versemblantment,

d’una traducció del llatí.

Les pestilències que jeuen darrere dels textos catalans que s’han revisat fins ara,

si es poden atribuir totes al bacteri Yersinia pestis, es van iniciar a Europa a mitjans del

segle XIV i hi van romandre fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII.

L’octubre del 1347, dotze galeres genoveses que fugien dels mogols van salpar

del port de Kaffa, a Crimea, i van recalar a Messina. Amb elles duien la Mort Negra.

L’epidèmia es va estendre per la ciutat, els seus habitants la van abandonar i van recórrer

els camps en fugida i en cerca d’ajut. Aquest èxode despertà el rebuig dels habitants de

la resta de Sicília i fou l’origen de l’expressió non mi parlari ca si missinisi, que és viva hui

en la parla siciliana.

L’epidèmia va passar a la península italiana i, seguint les rutes del comerç, es va

estendre per la resta del continent, on, en quatre ans, va arrabassar la vida, com a mínim,

a un terç de la població. A terres de la corona d’Aragó sembla que no en quede memòria,
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però de fet es troba en el rerefons dels capítols 6 a 8 del Llibre Quart de la Crònica de

Pere el Cerimoniós. Sabem també que la Mort Negra arribà a terres del monestir de

Poblet i en dues setmanes causà la mort de 59 monjos i 20 llecs. L’abat Ponç de Copons

morí de la pestilència, el substituí Bernat de Palau, que es dedicà a tenir cura dels malalts

i traspassà al cap de vuit dies. I, gràcies al treball de Víctor Hurtado sobre el mercader

barceloní Pere Mitjavila, sabem que aquest va morir de l’epidèmia el dia de Sant Joan del

1348, i a la mateixa casa, que es conserva al carrer Montcada de Barcelona, van traspassar,

el mes de juliol, el macip Andreu Caselles i en Joan, fill legitimat de Pere.

Abans de l’arribada del flagell a Catalunya, el catedràtic de Medicina de l’Estudi

General de Lleida, Jacme d’Agramont, assabentat que enllà dels Pirineus es patia una

pestilència particularment virulenta, volgué estalviar-ne els efectes als seus conciutadans.

Per fer-ho, escrigué un Regiment de preservació que adreçà als paers amb la recomanació

que en donaren còpia a tot aquell que la demanara. Va acabar el manuscrit la vigília de

Sant Marc (el 24 d’abril) del 1348. A les primeries de maig la pestilència arribà als ports

de València i de Barcelona.

Un dia de juny del 1909, a Enric Arderiu, arxiver de la Biblioteca Provincial de

Lleida i impulsor de la Renaixença, li va eixir a l’encontre un exemplar del Regiment a l’arxiu

de l’església parroquial de Verdú. Arderiu va comprendre la importància de la troballa i en

publicà la transcripció paleogràfica a la revista del Centre Excursionista de Lleida, i el 1910

ho feu en un quadernet independent, amb sengles entraments seu i de Josep Maria Roca,

membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

L’original, enquadernat, es va exposar al Segon Congrés de Metges de Llengua

Catalana del 1917. No va tenir massa ressò, probablement perquè el doctor Roca el

considerà un més dels escrits sobre les pestilències que es van patir a Europa. Va ser

Salvador Vives i Casajuana, membre de la Société Française d’Histoire de la Médecine, qui

li va fer saber l’existència del Regiment de Verdú a altre membre de la Societat, el doctor

suís Arnold Klebs, i li’n va proporcionar una transcripció. Klebs estava recollint els tractats

sobre la pestilència escrits a Europa des de l’arribada del flagell. Així, en va donar notícia al

llibre que, el 1925, estava preparant amb Droz6, Remèdes contre la peste, on a la pàgina 60

consta: “Acabàvem la redacció d’aquestes notes quan el doctor A.C. Klebs trobà, a la

magnífica Bibliografia Mèdica de Catalunya, la següent referència amb data del 24 d’abril

del 1348: Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats. Epístola de

maestre Jacme d’Agramont als honrats e discrets seynnors pahers e Conseyll de la ciutat

de Leyda. Encara no hem tingut l’oportunitat d’examinar aquest manuscrit de 14 fulls, que

promet ser interessant i es troba als arxius parroquials de Verdú, a les comarques de

Lleida; ens limitem a esmentar-lo a títol d’informació complementària.” Des de llavors, el

Regiment d’Agramont ha estat objecte constant d’estudi a Europa i als Estats Units.
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Klebs el va presentar al 6è Congrès International d’Histoire de la Médecine de

Leyde-Amsterdam del 1927. Destacà del document que duia la data més antiga de tots

els escrits sobre la pestilència, i estava escrit en català, quan tots els metges cristians

escrivien en llatí. Dos anys després, el 1350, el «dels cinc metges d’Estrasburg» es redactà

en alemany. A banda d’aquestes dues peculiaritats anecdòtiques, la força del Regiment

d’Agramont rau en el contingut. Es tracta d’un text mèdic adreçat al poble i, sense perdre

rigor científic, conserva el caràcter divulgatiu.

Es coneixen setze escrits similars datats entre 1348 i 1350. Alguns amb autories

tan importants com el de Gentile da Foligno o el de l’Escola de Metges de París, però des

del primer moment el català va atraure l’interès dels historiadors de la Medicina de

l’època. Així, Karl Sudhoff7 en va publicat un fragment al número 17 de la seua revista

Archiv für Geschichte der Medizin, el 1925. I apareix esmentat al llibre de Campbell8 The

Black Death and men of Learning, del 1931. Amb tot, el seu màxim difusor va ser Klebs.

Klebs va llegar la seua biblioteca a la Universitat de Yale i, quan hi va arribar, el

doctor Winslow, creador del concepte actual de Salut Pública, d’entre tot el llegat va

singularitzar l’obra d’Agramont. El mateix Winslow9 narra la rebuda del document: “J. M.

Roca i E. Arderiu van descobrir el text d’aquest tractat als arxius parroquials de Santa

Maria de Verdú i el van fer imprimir, en català, en 1910. La seva importància va ser

reconeguda per Arnold C. Klebs, i quan la biblioteca del doctor Klebs (que va llegar a la

Historical Library of the Yale School of Medicine) va arribar a New Haven ara fa un any, la

carpeta sobre Jacme d’Agramont ens va resultar del màxim interès.” Només uns mesos

després, en el 1948, Winslow publicà, en el número 22 del Bulletin of the History of

Medicin, l’estudi sobre el manuscrit d’Agramont i, en el número següent, la seua traducció

a l’anglès. En tots dos casos el va ajudar M. Luisa de Ayala10, esposa de Duran-Reynals,

de qui va manllevar el cognom, que es trobava a Yale amb el seu marit on tots dos eren

investigadors.

Winslow9 afegeix: “El manuscrit trobat a Verdú és un document representatiu del

millor pensament científic del seu temps, no tan sols el primer sinó un dels millors

tractats sobre la pestilència. El reconeixement que s’hi fa de la distinció entre salut

pública i privada estava ben fonamentada en el segle XIV, per molt desdibuixada que hi

estiga la línia divisòria hui; i el seu èmfasi en la responsabilitat per les mesures preventives

que recau en la comunitat és excel·lent.”

Mentrestant, el text romania desconegut entre nosaltres. I així va ser fins que el

professor Veny, a principis del anys 60, va trobar, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la

transcripció d’Arderiu, es va interessar pel manuscrit i en va fer una nova transcripció i un

estudi lingüístic.
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Quant a la vessant científica, Jacme d’Agramont va escriure quan la pestilència

encara no havia arribat a terres catalanes i, per tant, desconeixia la naturalesa de

l’epidèmia que s’hi acostava. De fet s’atribueix al Yersinia pestis l’epidèmia de Justinià,

del segle VI, però des de llavors no havia aparegut a la conca mediterrània. Així, quan va

arribar la passa del 1348, la creien una més de les epidèmies que patien amb tanta

freqüència. Prompte se’n van adonar que aquesta era diferent.

L’avantatge de desconèixer-ne la naturalesa, permeté al mestre lleidatà escriure

un compendi del coneixement mèdic sobre les epidèmies a l’Edat Mitjana, i ho fa en una

introducció i sis articles. Cada article està estructurat en parts i aquestes en capítols, de

manera que Winslow (9) destacà del Regiment tant el contingut com la claredat d’exposició.

L’article quint, en la part sobre la preservació del nostre cos, l’estructura dintre de la

medicina galènica arabitzada al voltant de les «sis coses no naturals»: «llum i aire»;

«menjar i beure»; «moviment i repòs»; «son i vigília»; «metabolisme (entès com a ‘ingestió

i excreció’)», i «emocions o accidents de l’ànima». Les «coses no naturals» són aquelles

sobre les quals pot actuar l’home, per mitjà del règim dietètic, a fi d’evitar que les «coses

contra natura» alterin l’harmonia de les «coses naturals». Voldria revisar els «accidents

de l’ànima» per la importància que els dóna Jacme d’Agramont. Les descriu com a «ira,

goig, temor, tristesa, angoixa i altres». Tots ells eren rebutjats perquè podien ser causa

de malaltia o d’evolució negativa d’una malaltia preexistent. Per evitar la tristesa i la

angoixa, per exemple, es prohibia que les campanes sonaren a mort. I Agramont recomana:

“En tal temps estar gojós i alegre és molt profitós, sempre que amb el goig no es mescle,

per accident, algun mal regiment d’aliments o de luxúria i així dels altres.” Si ens detenim

en aquestes paraules, descriuen l’estat d’ànim de la història dels deu joves —set xiques

i tres xics— que es van refugiar, durant deu dies, a una vil·la separada de Florència

mentre l’epidèmia devastava la ciutat, i que Boccaccio ens relatà en el Decameró, escrit

entre el 1350 i el 1353.

La pestilència que va entrar per Sicília al continent europeu hi va produir brots

d’agudització fins a finals del segle XVII. Està en discussió si la pesta del 1720 a Marsella

fou un nou brot o ja va ser importada per un vaixell francès que duia catifes des de Síria.

Josep Fornès, natural d’Hostalric, publicà el 1725 un Tractatus de peste, en llatí, sobre

l’epidèmia de Marsella.

No podem aprofundir en el contingut de les obres exposades ací. Amb aquests

apunts només pretenem estimular la lectura d’aquest patrimoni cultural nostre.
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Primera pàgina del ‘Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia’,

obra de Lluís Alcanyis.
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RESUM: L’article tracta la vida i l’obra de dos metges, pare i fill,
que exerciren com a metges rurals a Cambrils entre 1876 i 1915.
El reusenc Pau Riba i Rovira (1850-1907) estudià Medicina a
Barcelona i s’impregnà de les noves corrents científiques del
segle XIX. El seu fill, Joan Riba Ferré (1881-1944), nasqué a
Cambrils i en fou metge fins canviar l’activitat mèdica per una
altra a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre de Barcelona.

RESUMEN: El artículo trata la vida y la obra de dos médicos, padre
e hijo, que ejercieron de médicos rurales en Cambrils entre 1876 y
1915. El reusense Pau Riba Rovira (1850-1907) estudió Medicina
en Barcelona y se impregnó de las nuevas corrientes científicas del
siglo XIX. Su hijo, Joan Riba Ferré (1881-1944), nació en Cambrils
donde ejerció la Medicina hasta abandonarla para dedicarse al
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro de Barcelona.

ABSTRACT. THE LINEAGE OF THE DOCTORS RIBA OF CAMBRILS:
The article deals with the life and work of two doctors, father and son,
who practiced as rural doctors in Cambrils between 1876 and 1915.
Pau Riba Rovira (1850-1907), born in Reus, studied Medicine in
Barcelona and became impregnated with the new scientific currents
of the nineteenth century. His son, Joan Riba Ferré (1881-1944), was
born in Cambrils where he practiced medicine until leaving to dedicate
himself to the Catalan Agricultural Institute of San Isidro de Barcelona.
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INTRODUCCIÓ

Els metges Riba representen un breu llinatge al qual hi estic unit per llaços familiars;
el fet de que jo també sigui metge, ha despertat doblement el meu interès per aquestes
dues persones.

Els metges Riba varen ser dos, el pare, Pau Riba i Rovira, i el fill, Joan Riba i Ferré,
situats cronològicament en la segona mitat del segle XIX el pare, i en la primera mitat del
segle XX, el fill. Els dos eren metges però el desenvolupament de la professió que van
viure l’un i l’altre va ser ben diferent. Com a introducció glosarem en primer lloc el
moment històric en què es trobava la medicina quan estudiaven, per a tractar després  la
vida i l’obra de Pau Riba i la del seu fill, aquest darrer ben plena de canvis i reptes fora de
l’àmbit de la medicina.

LA MEDICINA EN LA SEGONA MITAT

DEL SEGLE XIX

Pau Riba i Rovira va nàixer i va créixer en una època en el que el mon de la
medicina va experimentar canvis molt profunds, avançant des de la medicina moderna
(segle XVII-XVIII) a la contemporània (segle XIX i XX).

La medicina que fins aleshores era un art (ars medica), va anar transformant-se i
convertint-se en ciència, assolint al llarg del temps coneixements científics i dedicant-se
tant al home sa com al home malalt.

En aquell temps el diagnòstic, la decisió del tractament i el seguiment individual
dels malalts començà a estar basat en evidències i millors proves científiques. Emperò la
traça, és a dir, l’habilitat clínica (ars medica) adquirida per experiència professional i
observació va seguir sent essencial i apreciada fins els nostres dies. A partir de la segona
meitat del segle XIX la medicina científica s’estableix definitivament com el corrent prin-
cipal del coneixement i de la pràctica mèdica.

Si en la primera meitat del segle XIX els estudiants anaven a Paris a aprofundir
coneixements, a partir de 1849,1 ho feien a Alemanya i particularment a Berlin. Alemanya,
conduïda per el insigne canceller Bismarck va sorgir com a nació unificada experimentant
un gran desenvolupament també en medicina, transformant-se en un dels centres
mèdics europeus més importants, un nivell que pogué mantenir fins la Gran Guerra de
1914 -1918.
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En aquella època treballaven i ensenyaven a Alemanya personalitats com Virchow,
Koch, Helmholz, Liebig, von Behring, Röntgen, Ehrlich..., i tants altres. Bona part de les
teories mes fèrtils i dels descobriments més importants per al progrés de la medicina
d’aleshores es van fer en aquell país.

Gran mèrit de Rudolf Virchow (1821-1902) va ser la concepció d’una teoria gene-
ral de la malaltia, constituint una de les generalitzacions més importants i fecundes de la
història de la medicina. Estant a Berlin, l’any 1858, Virchow va donar 20 conferències
que foren recollides per un estudiant i publicades com a llibre l’any 1859 amb el títol de
Cellularpathologie (Patologia cel·lular), obra que va ser traduïda al castellà uns 10 anys
més tard. Per a la seva teoria de la malaltia Virchow es va basar en el concepte introduït
per Schleiden (1804-1881) l’any 1838, que diu que els vegetals estan constituïts per
cèl·lules; el mateix any aquest concepte fou aplicat per Schwann (1810-1882)  als animals.
Amb aquesta teoria cel·lular s’incorporà la biologia més avançada de l’època al servei
de l’estudi de la malaltia.

Jacob Henle (1809-1885) era un anatòmic alemany que l’any 1840 publicà un
llibre amb el títol Pathologische Untersuchungen (Investigacions patològiques) on parla
del contagi i dels miasmes. Així va néixer la teoria infecciosa. Henle assenyalà que per a
estar convençuts de que un agent biològic es la causa d’un patiment, és indispensable
que es demostri la seva presència en tots els casos, que s’aïlli in vitro i que
experimentalment es demostri que pot causar la malaltia (Henle, 1840). Aquets son els
postulats en els quals es basa la microbiologia moderna, que Robert Koch (1843-1910)
va reformular més tard i que han servit i encara serveixen de guia en les malalties
infeccioses (Koch, 1884, Loeffler, 1884).

Aquesta teoria infecciosa es basa sobre tot en contribucions de Louis Pasteur
(1822-1895), un químic que estudià entre altres els processos fermentatius, i de Robert
Koch, metge alemany abans esmentat i molt conegut per el seus estudis sobre el bacil
de la tuberculosi (Koch, 1884), però encara més importants varen ser les seves
investigacions sobre el bacil de l’àntrax (Koch, 1876).

Un tercer aspecte que ens sembla rellevant per a entendre l’evolució de la medi-
cina en el segle XIX fa referència a la inhibició que poden exercir certs bacteris sobre el
creixement d’uns altres. Un fenomen estudiat i descrit per Pasteur i els seu deixebles
(1877), però van ser Cornil i Babés (1885) qui van demostrar que aquesta inhibició es
devia a la producció de una substància per part del bacteri inhibidor. Estem parlant per
primera vegada a la història d’antibiòtics, encara que el terme no va ser introduït fins
molts anys després.
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Aquests tres aspectes o moments de la ciència mèdica són característics de
l’època de la què estem parlant i dels que, sens dubte, Pau Riba i Rovira, i més tard el seu
fill, varen tenir coneixement i  van incorporar a la seva pràctica mèdica.

PAU RIBA ROVIRA

Va néixer a Reus, fill de Pau Riba Gil, de professió teixidor i de Maria Francisca
Rovira Mas.  Va ser batejat  el dia 13 de gener de 1850 a  Reus, a la església parroquial
de Sant Pere Apòstol. Els avis paterns eren Francisco Riba, de professió pagès i Maria
Francisca Gil, ambdós de Reus, mentre que els avis materns eren Manuel Rovira, de
professió pagès del Palau (Lleida) i Mariana Mas, de Riudoms.

El 1840 l’Ajuntament de Reus va fer una petició al govern de Madrid demanant la
propietat del convent de l’horta dels Escolapis per a dedicar-lo a l’ensenyament. El 1844
s’establiren dues escoles públiques i una classe de llatinitat. El 1858, quan Pau Riba
tenia 8 anys d’edat, l’Ajuntament cedí als Escolapis part de l’edifici de l’ex-convent on
instal·laren un col·legi de primer i segon ensenyament; amb tota probabilitat Pau Riba va
anar a aquest col·legi fins que es graduà de batxillerat.

Aleshores Pau Riba es va decidir per els estudis de medicina, sense que tinguem
informació sobre quina va ser la motivació de triar aquesta carrera universitària, tenint
en compte que ningú de la família hagués esta metge abans.

Els estudis de medicina els va dur a terme a la vella Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, que va estar al carrer del Carme, fins el 1906, any en què va ser
traslladada definitivament al nou edifici del carrer de Casanova, 141-149.

Va a iniciar la llicenciatura l’any 1867 i va acabar-la 1871, vivint com a estudiant
una bona part de l’anomenat «Sexenni revolucionari».2 A la seva orla, a diferència d’altres
més modernes, no hi han fotografies dels professors, només els seus noms indicats al
marge (vegeu annex).

Alguns dels professors que impartiren docència durant la carrera d’en Pau Riba
foren Josep Letamendi i Manjarrés i Carles Silóniz Ortiz, d’anatomia; de fisiologia ho va
ser Joan Magaz i Jaime, que havia arribat a la Facultat l’any 1851 i hi va romandre fins el
1869 i del què Pau Riba va usar el seu llibre de text. De patologia general va rebre
l’ensenyament  del professor Francesc Folch i Amich, que va estar a la Facultat de 1844
fins 1880 (Corbella, 1996). Aquesta generació de metges-professors, o al menys una
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part d’ells, tenia el seu pensament compromès amb la medicina més moderna basada
en la experiència científica i la observació, el què va influir sobre Pau Riba, com ho
testimonien els llibres que constituïen la seva biblioteca d’estudiant i després de metge
en exercici (figura 2).

En relació amb el seu allotjament a Barcelona sabem per relats de la família que
tenia una feina de caràcter auxiliar en una farmàcia i que segurament incloïa l’allotjament.
Existeix una carta que la seva àvia, Mariana Mas, li va enviar des de Reus a l’adreça:
«Farmàcia Normal», carrer Plateries, Barna (així consta en el sobre). La carta està datada
el 8 de febrer de 1869, en un moment en què els estudis ja estaven en una fase avançada.
En aquesta carta l’àvia li envia còpia del testament dels seus pares, però no la signa ella
sinó un altra persona, per la qual cosa hom pot deduir que va necessitar ajuda d’algun
tipus per a escriure-la.

Com ja hem dit, Pau Riba va concloure els estudis de medicina l’any 1871, però a
partir d’aquest moment no sabem exactament en quines activitats va estar involucrat
fins que es va instal·lar a Cambrils com a metge rural. La Tercera Guerra Carlina va tenir
lloc entre el 1872 i el 1875, i una hipòtesi versemblant seria que Pau Riba hi participés,
encara que en aquell temps molts joves se’n lliuraven pagant les famílies uns diners, que
a la vegada suposaven uns ingressos estimables per l’Estat. En contra d’aquesta hipòtesi
parlen els resultats de la consulta dels arxius municipals de Cambrils (AMC) on en el
padró de 10 de desembre de 1880, diu que Pau Riba «estava exempt del servei militar per

ser net d’àvia pobre i vídua». Es tractava de l’àvia materna, Mariana Mas, la que li va
enviar la carta abans esmentada i que va morir a Reus el 25 d’abril de 1880.3 Tampoc es
pot excloure que després de finalitzar els estudis sorgissin situacions familiars que
requerissin la seva presència a Reus, o fins i tot que com a jove metge llicenciat s’iniciés
en la pràctica mèdica en un altre lloc abans d’anar a Cambrils.

Recordem que la guerra carlina va acabar el 1875, normalitzant-se la situació
també a Cambrils, un poble que havia patit molts trasbalsos bèl·lics, sofrint la invasió
dels carlins el mes de setembre d’aquell any, en la què vàries persones van morir
violentament, es van cremar continguts documentals de l’Ajuntament i cometre furts
diversos en diverses cases del poble (Bertran Cuders, 1987). El que va patir amb aquesta
guerra la població cambrilenca es reflecteix molt bé en el paràgraf de l’Arxiu Municipal de
Cambrils, referit en el llibre de Bertran Cuders, que diu:4 «Desde el mes de mayo de 1872

en que se  verificó el alzamiento carlista, hasta últimos de julio de 1875, esta población,

se encontró dominada por fuerzas rebeldes que continuamente exigían el pago de cuan-

tiosas sumas, fue bloqueada por aquellas. Se sufrieron vejaciones de los carlistas y mu-

chos vecinos levantaron sus domicilios para fijarlos en otras poblaciones mas seguras».
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1 2

3 4

1 : Pau Riba i Rovira, quan tenia uns 35 anys, essent ja metge de Cambrils.

2: Selecció de llibres de medicina de Pau Riba. A la part de d’alt, una imatge dels llibres

enquadernats amb gran cura i amb les inicials P. R., que ens parla de l’estima que els hi tenia.

3: Protocol de la Junta de Sanitat de l’1 de juliol de 1877.

La firma de Pau Riba (en castellà) es veu a baix a la dreta.

4 : Josep Vidal i Barraquer, metge i germà del cardenal Francesc Vidal i Barraquer

i bon amic, tant d’en Pau com d’en Joan Riba.
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Del que es diu es comprèn que la situació a la vila de Cambrils abans de l’any 1875 no
era gens propícia per a anar-hi a viure, de manera que si Pau Riba ja tenia la intenció
d’instal·lar-s’hi, és comprensible la espera fins que la situació es tranquil·litzés.

ACTIVITATS DINS I FORA DE LA JUNTA

DE SANITAT DE CAMBRILS

La primera constància documentada de que tenia alguna relació amb Cambrils
com a metge és de l’any 1876, és a dir, després de la fi de la guerra carlista,  quan el seu
nom apareix en el protocol de la Junta de Sanitat Municipal del dia 12 de setembre
d’aquell any. En el protocol figuren com a membres de la Junta, entre altres, el metge
Fernando Lobo Ruiz del Castillo,5 el manescal  Miguel Sales, l’apotecari  Miguel Bassedas,6

i s’exposa que donat que entre els vocals de la Junta en mancava un amb competència
en cirurgia, es proposà al governador que anomenés Pablo Riba7 com a metge cirurgià
amb exercici a la localitat.

En el protocol de la Junta de Sanitat d’1 de juliol de 1877, Pau Riba ja formava
part de la Junta com a vocal de cirurgia i és un signant de l’acta de la reunió (figura 3). Les
reunions tenien una freqüència de dos o tres per any, encara que si per algun motiu
sobrevingut era necessari, es convocaven quan calia i amb major freqüència. Segons els
protocols conservats al AMC, Pau Riba va participar en reunions de la Junta regularment
fins el 30 de juny de 1906. Sembla ser que a partir d’aquí es va posar malalt i d’aquesta
malaltia ja no se’n va recuperar, morint el 19 desembre de 1907.8

Fent un breu estudi del que es va tractar i decidir a les reunions de la Junta
Sanitària de Cambrils mentre Pau Riba hi participà, podríem citar alguns fets. En
una reunió de l’any 1879 es va fer una llista de malalties de nens i nenes que calia
vigilar amb molta cura, informant als mestres que la readmissió  de les criatures es
tindria que fer després d’un període de convalescència que podria durar fins a uns
dos mesos, segons els casos. Un any més tard, el 1880, es decideix exigir una neteja
a fons de les cases («eliminació d’immundícies»), fixant un termini per a inspeccio-
nar el barri marítim, on els problemes sembla que eren molt més greus. A la tardor
d’aquell mateix any es van donar alguns casos de verola al barri marítim i es van
ordenar normes de higiene tant als metges com als propietaris de les cases. A més
s’acorda vacunar a totes les criatures, als adults ja vacunats i als metges. A l’estiu
del 1883 a la Junta es van fixar les mesures sanitàries pròpies de l’època de l’any.
El vocal Barado va informar dels casos de còlera que s’havien detectat al nord
d’Àfrica. Arran d’aquesta notícia es decideix millorar la higiene al poble. Es varen
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prendre mesures addicionals que afectaven a diversos sectors de la vida local
(enterraments, obres de sanejament a l’escorxador, neteja a les escoles i horaris
adequats a la calor de l’estiu, canvi d’aigües dels safareigs públics, prohibició de
abocar aigües brutes al carrer...) i es van encarregar a Pau Riba els assumptes relatius
al cementiri de Cambrils.

Com molt bé explica Ignasi Martí Estrada (2007), l’eficàcia de Pau Riba com a
metge es va posar de manifest de manera especial quan va arribar el còlera l’any 1885,
amb una actuació que li va valdre que l’Ajuntament l’obsequiés per «la seva activitat
incansable» amb una escrivania de plata.

Un capítol a part de la sanitat a Cambrils fa referència a la Sanitat marítima (Otiña
Hermoso, 2014). Les Juntes de Sanitat es van crear entre finals del segle XVIII i inicis del
XIX, i s’ordenà que tots aquells municipis que tinguessin més de 1.000 habitants tenien
que instaurar-les. L’any 1844 es va dur a terme una inspecció de la costa i es va decidir
que es creessin les juntes sanitàries en tots els pobles costaners independentment del
seu nombre de habitants. Malauradament, s’han perdut els documents de la Junta de
Cambrils anteriors als anys 70 del segle XIX.

La intervenció dels metges de Cambrils en qüestions relacionades amb la sanitat
marítima va ser nul·la. Les butlletes de sanitat dels vaixells les firmaven l’alcalde o bé el
comandant de Marina, sense cap participació dels metges del lloc. No està clar quan es
va posar en marxa la Confraria dels Pescadors, però segons documents de l’Arxiu de la
família Vidal i Barraquer, van haver intents de  fundar-la cap el 1906-1907.9

Associat a les confraries es va crear un servei sanitari per als pescadors, nomenat
Mútua dels Pescadors, que en l’època de Pau Riba no existia encara, raó per la qual
els pescadors rebien assistència per part dels metges del poble, com veurem més
endavant.

PAU RIBA I LES ORGANITZACIONS

PROFESSIONALS

El Col·legi Oficial de Metges de la província de Tarragona  (COMT) es fundà l’any
1898 i Pau Riba es va col·legiar des  del primer moment amb el número 133. Aleshores el
nombre de col·legiats fundadors no arribava als 300.10 Amb anterioritat Pau Riba havia
ocupat el càrrec de metge municipal11 a Cambrils, nomenat per el Ajuntament, després
de concursos oberts que havia guanyat.
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Com a metge municipal tenia obligacions que en part ja es dedueixen del que ja
hem descrit, i que sobretot tenien relació amb la beneficència i la higiene del poble i dels
seus habitants, segons contemplava la Llei de Sanitat de 1855.12

La recerca realitzada a l’AMC indica que Pau Riba va seguir sent un metge lligat a
tasques municipals fins la fi dels seus dies, però formant part del cos de metges titulars
(no sabem exactament des de quan) i sent l’únic metge d’aquesta categoria actiu a
Cambrils.13 Aquest cos especial de metges al servei de la administració local inicia les
seves activitats l’any 1891, duent-se a terme un primer congrés nacional aquell mateix
any, en què es van discutir amb molt detall les obligacions i drets d’aquets metges i el
mecanismes per a que els metges municipals i d’altres agrupacions professionals
poguessin ingressar en el nou cos (Ibáñez y García García, 1891).

L’any 1894 es regula la creació de les «patents» (Martínez Pérez, 2003), que eren
unes llicències necessàries per a exercir de metge cirurgià, constituint alhora un impost
professional. Sembla ser que aconseguir la patent era una notícia que calia fer pública
als diaris i per aquest motiu aparegué en el Diari de Reus de l’11 de juliol de 1905 que
Pau Riba Rovira havia rebut la patent junt amb l’altre metge de Cambrils, Francesc
Figuerola Tarrats.14

Els emoluments per la seva tasca els rebia Pau Riba de l’Ajuntament de Cambrils
i després també de l’administració de l’Estat (metge titular). A més, a finals del segle XIX,
el popular sistema de les «iguales»15 16  facilità que es fundessin moltes petites mútues i
«caixes de infermetats»,  seguint l’exemple de l’Alemanya dirigida per Bismarck. Aquestes
mútues i organitzacions semblants varen ser el germen d’una evolució posterior. Les
«iguales» es cobraven per serveis addicionals del metge a la persona i la seva família,
que els podien pagar directament o, en alguns casos, hi podia intervenir el  patró, i eren
un ingrés econòmic complementari molt benvingut pel metge.

EL METGE I ELS SEUS MALALTS

Paco Pérez-Dolz Riba17 a les seves memòries parla del seu avi Pau Riba (Pérez-
Dolz, 2012). La mare d’en Paco, Irene Riba Rodríguez, filla del segon matrimoni de Pau
Riba, li explicava que el seu pare patia de fortes molèsties als peus que de vegades el
feien coixejar i que tot sovint tenia que fer ús d’un bastó; sempre sospirava per tenir una
somereta amb un xarret que el portés pels camps i masos del terme i així alliberar-lo de
les caminades, sovint molt llargues, ja que en les visites domiciliàries eren el més freqüent
(Pérez-Dolz, 2012).
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La casa on Pau Riba va residir amb la seva família i on passava visita mèdica era al
carrer de les Creus 39, de Cambrils. Era una casa que feia cantonada amb el carrer de
Rovira i tenia quatre pisos i terrat. A la planta baixa hi havien magatzems i l’entrada  a la
casa. Per una escala s’accedia al primer pis, on hi havia el despatx i el consultori i, a més,
dependències de l’habitatge que usava la família. Al primer pis, per una porta bastant
ampla s’accedia a un vestíbul o rebedor gran en el qual hi havien dues portes: una, amb
vidres, donava a estances domèstiques, i una altra, sense vidres, donava al despatx. El
despatx ocupava una habitació amb una finestra més aviat petita, que mirava al balcó
llarguíssim situat a la façana que donava al carrer de Rovira. Entrant-hi, a mà dreta hi
havien unes vitrines que anaven de terra al sostre, on el doctor Riba hi guardava els estris
mèdics i la seva rica biblioteca de llibres de medicina.

Fa anys, un pescador de Cambrils a qui jo apreciava molt, Joan Piqué Guasch (1889-
1967), conegut a Cambrils amb el renom de «tio Joanet Gareno»,18 em va parlar d’experiències
relacionades amb el «senyor Riba», doncs així se li dirigien els cambrilencs. M’explicava que
quan estava malalt —el que succeí poques vegades— la seva mare, Elvira Guasch Martí, el
portava a casa del doctor Riba, al carrer de les Creus. L’oncle Joanet recordava molt bé
aquella casa i em parlava de com el doctor Riba el tractava molt afectuosament, acaronant-
lo per a que estigués ben tranquil. Degut a això em deia que mai va tenir por d’anar al metge.

En l’obituari publicat al Diari de Reus,19 es varen fer comentaris sobre  la persona
de Pau Riba que ens sembla important transcriure:

El Sr. Riba persona de relevantes facultades: sus grandes conocimientos  y

larga experiencia en la digna carrera de medicina que ha desempeñado a

satisfacción de todo aquel vecindario, durante mas de treinta años le han

hecho acreedor a la merecida fama profesional de que goza. Su amable

trato, su carácter franco y bondadoso y su acrisolada honradez hacían que

se captara el afecto y simpatía de cuantos tuvimos la honra de tratarle.

El mateix Diari publicava el 21 de desembre de 1907 una breu crònica sobre
l’enterrament de Pau Riba a Cambrils, dient que va ser una multitudinària manifestació
de dol, el que fa ben evident l’apreciació que li professaven els cambrilencs.

 ACTIVITATS FORA DEL CAMP MÈDIC

A part de tasques purament mèdiques, Pau Riba també es va implicar en la
política local i va exercir de regidor municipal essent batlle el Sr. Carles Clanxet; va
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renunciar al càrrec l’any 1891 per incompatibilitat amb la plaça de metge municipal
(Martí Estrada, 2007).  També va formar part tant de la Junta d’associats com de la Junta
pericial, i el 1897 ja figurava com a «medico mas antiguo» del municipi (Martí Estrada,
2007).

Sembla ser que als pocs anys de estar a Cambrils Pau Riba va començar a adqui-
rir terres de regadiu i de secà, com ara a la partida del camí de Montbrió i prop del barranc
de la Mare de Déu del Camí, les dues al terme de Cambrils; sembla que també en va
comprar al terme de Vila-seca. A rel d’aquesta circumstància es crearen punts en comú
amb altres veïns de Cambrils també propietaris terres de conreu i l’any 1902 va formar
part de la Junta gestora del «Sindicato Agrícola y Caja Rural de Ahorros y Préstamos»
(Ortiga i Vidal, 1991). Una persona molt rellevant a Cambrils era Josep Vidal i Barraquer
(li deien amistosament Pepe Vidal), metge sense exercici i gestor de la propietat de la
família Vidal.  El 5 de maig de 1981 es va publicar la encíclica del papa Lleó XIII «Rerum

Novarum» i la casa Vidal no podia desoir  la veu del Papa. Amb altres persones van iniciar
les activitats que conduïren a la fundació, l’any 1902, del «Sindicato Agrícola y Caja Rural

de Ahorros y Préstamos» de Cambrils (Siuró Salvadó, 1999), precursora de l’actual Coope-
rativa i la primera que es va crear a la província de Tarragona (Riba i Ferré, 1942). Alguns
dels iniciadors varen ser els Vidal, Ardèvol, Morató, Gimbernat... (Riba i Ferré, 1942). Josep
Vidal Barraquer (Figura 4) va ser vocal de la primera Junta i al cap de poc temps president
de la nova organització, essent el doctor Pau Riba el seu vicepresident, que a més va
intervenir en la redacció dels estatuts o reglament del Sindicat (Riba i Ferré, 1942; Ortiga i
Vidal, 1991). Òbviament, entre Vidal i Riba devia existir ja des d’abans una bona relació i
fins i tot amistat. Però una desgracia familiar va obligar a Vidal Barraquer a traslladar-se a
Barcelona i va haver de deixar la presidència. El succeí Pau Riba, que va ser president del
Sindicat entre els anys 1905 i 1907, any en què Riba va morir (Riba Ferré, 1942).

PAU RIBA I LA FAMÍLIA

Feia un cert temps que exercia de metge a Cambrils quan va conèixer la Dolors
Ferré Vidiella (1854-1886) nascuda i batejada a Riudecanyes20 i resident a Cambrils,
amb la què va contraure matrimoni el 3 de maig de 1880. Dolors Ferré era neta de Benet
Ferré Vidiella, militar,21 que va ser alcalde de Cambrils en diversos mandats (Ortiga i Vidal,
1991, Martí Estrada, 2007) i era un liberal molt important de la vila.

El matrimoni Riba-Ferré va ocupar al principi un pis a la Plaça de la Presó núm. 3,
actualment nomenada Plaça de Marianao.22 Segurament poc temps després deurien
traslladar-se a la casa del carrer de les Creus núm. 39, que era propietat de l’àvia
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paterna de la Dolors Ferré, la senyora Adelaida Vidiella Gasull.  Pau Riba i Dolors Ferré
varen tenir un fill, Joan, que va ser batejat a Cambrils el 23 de febrer de 1881. Als padrons
d’aquells anys hi figuren com a residents la família Riba i una o dues minyones, el que
parla a favor d’una bona posició econòmica.23

Malauradament, la senyora Dolors Ferré Vidiella va morir el 27 de maig de 1886,
quan solament tenia 32 anys d’edat. No disposem de dades sobre la dolència que la va
afectar, però deuria ser molt greu i de curs ràpid. Aquest esdeveniment va tenir molt de
ressò i arribà a la premsa, que el comentà a rel de que el matrimoni Riba-Ferré havia
contractat una assegurança de vida molt elevada per aquell temps. El vidu va rebre
19.000 pessetes de la companyia asseguradora.24

En segones núpcies va contraure matrimoni amb Irene Rodríguez Ollé, que era de
Tarragona. El pare de la Irene, Pedro Rodríguez, era un contractista d’obres important
provinent de Palència i que, des de feia ja un temps, s’havia establert a Tarragona. No
sabem com van fer coneixença Pau i Irene, ni tampoc on van contraure matrimoni; sembla
probable que el casament es fes a Tarragona, lloc de residència de la núvia.

Del matrimoni Riba-Ferré van néixer tres filles i un fill, aquest va morir ben jove.
Una de les filles, la Irene, va contraure matrimoni amb Francisco Pérez-Dolz,25 famós
artista i catedràtic de l’Escola de Belles Arts de Barcelona i pare de l’abans esmentat
cineasta Francisco Pérez-Dolz Riba.26

Pau Riba i Rovira va morir el 19 de desembre de 1907, a quarts de quatre de la
tarda. El Diari de Reus,27 on es va publicar la notícia de la seva mort el 20 de desembre
d’aquell any, diu que des de feia algun temps patia una malaltia (sense concretar-la)
i que va empitjorar fins el funest desenllaç. Aquest diari va finalitzar la notícia donant
el condol a la família i en especial al seu fill Joan, també metge i  aleshores amb
exercici a Cambrils.

JOAN RIBA FERRÉ

Va ser batejat a Cambrils el 23 de febrer de 1881.28 La escola primària la va dur a
terme a Cambrils, mentre que el batxillerat el va cursar a Reus, probablement residint a
casa dels seus avis.

Seguint les passes del seu pare es va decidir per estudiar medicina i ho va fer a la
Universitat de Saragossa, una alternativa a Barcelona que ben sovint triaven joves del
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camp de Tarragona i Lleida. De manera semblant a com ho va fer el seu pare, ell també
va treballar d’auxiliar en una farmàcia a Saragossa, la Farmàcia Nueva,29 i pel que sembla
i era relativament freqüent, residia a les dependències de la farmàcia o a la casa dels
amos. Existeixen cartes que indiquen una bona relació entre els propietaris de la farmàcia
i Pau Riba, el què fa pensar que ja es coneixien d’abans.30

A l’acabar els estudis de medicina l’any 190531 va quedar-se a Cambrils, fins que
el 29 de maig de 1906 es va embarcar com a metge de vaixell al vapor «Juan Forgas»,32

complint amb aquesta feina fins el 15 de novembre de 1907, que va desembarcar (figura
6).33 Aleshores va tornar a Cambrils i va estar a vora del seu pare quan va morir, el 19 de
desembre de 1907. L’any 1909 fou nomenat metge municipal interí (Martí Estrada, 2007).
Com bé diu Martí Estrada (2007) «resulta sorprenent aquest fenomen de la herència
d’un càrrec municipal com el de metge, cosa que també succeïa amb la plaça de mestre
d’escola amb la família Ardèvol»; aquest fet es pot interpretar amb el pensar d’algunes
famílies preeminents, que no eren partidàries de que s’incorporessin persones de fora
del cercle tancat de decisió local.

Un any després, el 1910, va ser nomenat jutge de pau, càrrec que va ocupar fins
el 1915, compaginant-lo amb les seves obligacions de metge (Ortiga Vidal, 1991).

Immediatament després de ser nomenat metge municipal s’incorporà a la Junta
Municipal de Sanitat. Un company de Junta seu era l’altre metge del poble, en Josep
Capdevila Torrell.

Joan Riba es va preocupar molt de sensibilitzar a la població enfront de les
malalties epidèmiques, com per exemple el còlera, una amenaça constant que podia
afectar Cambrils a través dels vaixells que arribaven a la costa. Sobre aquest punt cal
esmentar la publicació d’una circular (figura 7) —probablement finançant ell mateix els
costos d’edició— on donava regles i consells de prevenció als veïns de Cambrils.34

L’accés a la plaça de metge titular de la vila en propietat es produí l’any 1911. La
plaça havia quedat vacant a rel de la renúncia de Francisco Roca Planas.35 A la vacant es
presentaren José Capdevila Torrell i Joan Riba Ferré, guanyant la plaça de metge titular
aquest últim, per concurs de mèrits.36

La segona esposa de Pau Riba, Irene Rodríguez Ollé, no va romandre a Cambrils
després del traspàs del seu espòs, sinó que es traslladà a Madrid amb les quatre criatures
que tenia. La casa del carrer de les Creus va quedar aleshores a disposició de Joan Riba,
que segurament li va deixar el seu pare en herència.
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5. Joan Riba i Ferré cap a la dècada dels anys vint del segle passat.

6. Certificat de l’activitat de Joan Riba com a metge al vaixell “Juan Forgas”.

7. Imatge del fullet que va editar Joan Riba donant consells d’higiene a la població de Cambrils.

7

5 6
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Un membre de la família Julià de Barcelona, Miquel Julià i Serraima,37

violoncel·lista del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i reputat deixeble d’Enric Granados,
va anar a Cambrils a tocar a l’enterrament d’una persona important del poble.38 Aquesta
visita professional va resultar ser també un èxit a títol privat, per la qual cosa va recomanar
molt fermament a tota la família fer vacances a Cambrils i així va ser com la seva germana,
Joanna Julià i Serraima, anés a Cambrils i fes coneixença amb el jove metge del poble,
Joan Riba Ferré, amb el què va contraure matrimoni el dia 5 de setembre de 1908, a
l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona.39 D’aquest matrimoni varen néixer una
filla, la Maria Dolors (1909) i un fill, en Joan Maria (1910).

JOAN RIBA, METGE AMB VOCACIÓ

PER L’AGRICULTURA

Joan Riba i la seva esposa s’instal·laren en la casa del carrer de les Creus 39, on ell
atenia els seus malalts utilitzant els mateixos espais que ja havia fet servir el seu pare.

Donat que el seu pare, Pau Riba, tenia terres i estava involucrat en el món de
l’agricultura, cal pensar que aquestes circumstàncies influïren en el jove Joan Riba,
fomentant segurament una inclinació innata cap a les qüestions del camp.

En el temps en què Joan Riba s’incorporà com a metge de Cambrils, el senyor
Josep Vidal i Barraquer, germà del cardenal Francesc Vidal i Barraquer i també metge,
feia bastant renou entre els pagesos de Cambrils introduint a les seves finques -i per cert
amb molt èxit- tècniques noves de sembra i de conreu (Piñana Edo, 2016). Cambrils era
una zona amb moltes oliveres i en conseqüència les malalties que afectaven aquest
arbre eren motiu de preocupació general. En el llibre dedicat a Ramon Vidal i Barraquer
Marfà, fill de l’anterior, hom fa esment de la col·laboració existent entre Josep Vidal i
Barraquer i en Joan Aguiló Garsot, farmacèutic de la vila, dedicats ambdós a la recerca i
elaboració de remeis contra la plaga de la mosca blanca, notablement greu en aquestes
latituds (Piñana Edo, 2016). Joan Riba es va incorporar a aquest grup, fundant junt amb
el senyor Aguiló un empresa nomenada PATHOS, dedicada al desenvolupament i
fabricació de productes fitosanitaris, particularment contra la mosca de l’olivera.40 Un
altra iniciativa  d’emprenedor va ser la creació d’una empresa dedicada a l’explotació i
venda  d’oli d’oliva. L’empresa es deia «Aceites Finos de Cambrils. Riba i Julià». El doble
nom significa que Joan Riba va involucrar en aquest negoci la seva dona, Joanna Julià.

No sols les qüestions tècniques de la agricultura varen ser del seu interès, també
va parar atenció i estudi als aspectes socials i laborals del camp, publicant l’any 1913
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una monografia amb el títol «El Salario del Obrero Agricola» (Riba Ferré, 1913). És
interessant el fet que, encara residint a Cambrils i sense perspectives de deixar el poble,
dediqués aquest treball (Riba Ferré, 1913, veure pàgina 2) a l’Institut Català Agrícola de
Sant Isidre, la institució a la què s’incorporaria pocs anys després.

A part de haver-se fet càrrec del Jutjat de Pau de Cambrils, aparegué una notícia
al  diari Foment (Reus) del 7 d’abril de 1910 en què s’informava de la fundació d’un nou
centre de la Unió Federal Nacionalista Republicana41 a Cambrils, i es publicava un manifest
firmat per Joan Riba i altres, un gest que demostra una vegada més el seu compromís
amb el poble.

TRASLLAT A BARCELONA

Mal pesin totes aquestes activitats ben diverses i de resultats satisfactoris, Joan
Riba, l’any 1914, va anunciar a l’Ajuntament que deixaria la seva plaça de metge munici-
pal, la qual cosa va fer administrativament efectiva l’any 1915, desplaçant-se amb la
seva família a Barcelona.

A l’arribar a Barcelona es va instal·lar per un temps breu en un pis de la casa on
ara hi ha el Restaurant de les 7 Portes, al Passeig d’Isabel II, núm. 14.42 Quan es va
acabar la construcció  de la casa al carrer de Rosselló, 302, a l’Eixample, que havia
escollit per a viure-hi, ocupà un dels pisos i hi residí fins la fi dels seus dies.

A la capçalera del seu paper de carta hi tenia aquesta adreça així com la seva
professió: metge general i estomatòleg. En efecte, ell es va inscriure al Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (COMB)43 i al Sindicat de Metges de Catalunya.44 No hi ha cap
evidència, però,  de que exercís la professió mèdica, ja que només arribar a Barcelona es
va incorporar a l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre i a la Federació Agrícola
Catalana-Balear. És molt versemblant que hagués vingut de Cambrils a Barcelona tenint
ja una feina fixa en aquestes institucions.

ACTIVITATS PROFESSIONALS A BARCELONA

La base operativa professional de Joan Riba va ser, sens dubte, l’Institut Català
Agrícola de Sant Isidre (ICASI) amb el què ja tenia contactes quan estava a Cambrils. Al
traslladar-se a Barcelona la primera feina la va tenir a la Federació Agrícola Catalana-
Balear, fundació adscrita a l’Institut i on des d’un principi va ocupar la posició de secretari



GIMBERNAT, 2019; 71: 39-64 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 55

La nissaga de metges Riba de Cambrils

general, essent president de la mateixa el senyor Josep Vidal i Barraquer. En aquesta
funció va organitzar congressos anuals45 de la Federació a diferents llocs de Catalunya,
distribuint-los encertadament per les principals ciutats del Principat i comarques
específicament agrícoles. Com a exemple ben estudiat esmentarem el XIX Congrés que
es va celebrar a Santa Coloma de Farnés l’any 1916 (Planas, 2016), que per les dates
(Juan Riba es va traslladar a Barcelona l’any 1915) podria ser el primer que ell va
organitzar. La seva presència en els congressos va ser registrada habitualment per la
premsa, on eren publicats les seves contribucions i comentaris. D’altra banda, la seva
presència a la premsa ja venia de quan estava a Cambrils46 i fins i tot molts anys després
de la seva mort se’l recordava com a persona i metge encomiable.47

Joan Riba va exercir a l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre fins la fi dels seus
dies; el càrrec de director de la Secretaria Tècnica, que havia estat justament creada per
a ell i que ell mateix va construir i organitzar d’acord a les necessitats constants a què tan
sovint va haver d’atendre. A l’Institut ell era la persona de referència per una quantitat
innumerable de qüestions, que es podrien dividir en problemes tècnics del camp (cultius,
fertilitzants, plagues...), problemes administratius (assessoria per a demanar permisos,
ajudes i temes diversos...) i qüestions de divulgació de coneixements (organització de
cursos, ús de la premsa i de la ràdio per a informar als agricultors sol·licitants i al públic
en general...).

També va ocupar el càrrec destacat de secretari general de l’aleshores nomenat
«Consejo Provincial de Fomento», en una època en què agricultors il·lustres ocupaven
presidències  i col·laboraven intensament en la vida del Consell. Aquest ambient va
influir sobre Joan Riba i va fer que també s’interessés pels problemes forestals, raó per
la què va ser nomenat cap del Servei de Silvicultura, que tenia la seu al carrer d’Urgell
núm. 187, de Barcelona.

Des d’aquesta posició també va dur a terme treballs molt exitosos contra les
plagues del camp. En aquest tema pogué gaudir de l’ajuda i col·laboració del seu íntim
amic Joan Aguiló Garsot, farmacèutic de Cambrils i expert en l’elaboració de fito-fàrmacs
per a l’agricultura, realitzant conjuntament campanyes contra les plagues, particularment
contra la mosca de l’olivera, que tant de mal va causar a la província de Tarragona.

Joan Riba va ser un prolífic publicista, essent, sens dubte, la seva obra més
rellevant «L’Oliver. Resum lliçons secció de Patologia agrícola», que fou publicada l’any
1920, pocs dies abans de que l’autor complís els 40 anys d’edat, i que fou editada amb
el suport del Consell Provincial de Foment (Riba Ferré, 1920). El llibre consta de 8 capítols
que tracten, el primer, de l’oliver en general, el segon, de les varietats existents a Catalunya,
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el tercer, de la poda; els capítols quart al setè es dediquen a les malalties de l’arbre,
i el vuitè i últim fa referència a la recol·lecció de les olives i l’elaboració i
comercialització de l’oli.

Un pas molt remarcable el donà a finals dels anys vint, incorporant la ràdio al seus
recursos de comunicació. A partir del 1929 va fer personalment una sèrie  d’emissions
de ràdio sobre temes agrícoles i socials a Catalunya. De la major part n’hem trobat
còpies dels manuscrits, que ell enviava prèviament a la direcció de l’emissora de ràdio i
al Ministeri de l’Interior (Madrid) per a obtenir el permís corresponent.

La primera emissió de la què disposem del manuscrit  va ser dedicada a la «Rege-
neración del Olivo»; va ser en castellà, ja que era l’època de la dictadura del general
Primo de Rivera. Aquell text estava numerat amb el núm. 5; els anteriors pensem que
s’han extraviat. En aquest manuscrit de l’any 1929 hi ha el nom de la emissora de ràdio
amb la què treballava: Radio Associación de Catalunya (RAC). L’any 1930 Joan Riba va
fer 3 emissions, l’any 1931 es van emetre 10, l’any següent varen ser 8, el 1933 es van
emetre 14, mentre que l’any 1934 només en van ser 2. Hem trobat manuscrits sense
data (2) i un d’ells amb títol «Oliver, olives i oli», es va emetre el dia en què Manuel Azaña
va dimitir amb tot el seu govern, és a dir, que es deuria emetre el 8 de juny de 1933. Hem
buscat gravacions de les emissions de ràdio però no hem estat de sort; sembla que els
cilindres en què es gravaven eren reutilitzats. Com ja hem dit, Joan Riba, a més de ser un
important directiu de l’ICASI, va ser «Secretario del Consejo Provincial del Fomento» i
com a tal signava les emissions de ràdio que hem citat.

JOAN RIBA I LA FAMÍLIA

Joan Riba vivia amb la seva família a Barcelona a la adreça ja citada, però va
mantenir  una relació molt estreta amb Cambrils, on hi passaven les vacances d’estiu i
anant i venint amb l’automòbil en altres èpoques de l’any. La casa del carrer de les
Creus era ben cuidada per persones de confiança que se’n feien càrrec i sobre tot per un
dels mitgers, en Salvador Claveguera, qui amb molta cura cuidava també de les terres de
família.

En les seves memòries, el seu nebot, Paco Pérez-Dolz Riba troba paraules molt
entranyables dedicades a ell: “...No me extraña lo mas mínimo ya que su hijo -tío Juan

Riba-  también era hombre jovial, divertido i animador de fiestas i festejos. Y no digamos

su nieto —mi primo Juan-María Riba Julià— que era divertidísimo, ocurrente y siempre

bienhumorado (¡Bendita herencia!)”. Aquestes frases que es refereixen a Pau Riba i el
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seu fill i al net, posen de manifest l’estima que li tenia la família i expressen quelcom del
bon tarannà del nostre personatge.

Amb el temps els Riba s’emparentaren amb famílies de Cambrils. La dona de
Joan Riba Ferré, Joanna, tenia un germà, en Francisco Julià i Serraima, advocat , que
durant les  estades a Cambrils va fer coneixença amb una de les dues filles del senyor
Carles Roig i Rovira, propietari molt important de Cambrils. Francisco Julià va contraure
matrimoni amb una de les filles, na Maria Teresa Roig Mariner (l’altra filla, Maria Antònia,
va quedar soltera) i d’aquesta unió va néixer un fill, Francisco Carlos Julià i Roig. Aquests
van ser els lligams de parentiu entre les famílies Riba i Carles  Roig.

Ell fill de Joan Riba, Joan Maria, estudià enginyeria a Toulouse (França) i després
arquitectura tècnica a Barcelona, mentre la filla M. Dolors va fer estudis secundaris a
Barcelona. La tradició mèdica dels Riba es trenca aquí, i solament es reprendrà molts
anys desprès i de manera prou indirecta quan la seva neta, Maria Teresa Riba Palau,
contregui matrimoni amb un metge.

ELS ÚLTIMS ANYS DE LA VIDA DE JOAN RIBA

Aquest període inclou els anys de la guerra civil i els primers anys de la postguerra.
Els anys de la guerra civil varen ser molt difícils,48 però la família els superà i Joan Riba,
acabada la contesa i sota les noves circumstancies polítiques i administratives, va reprendre
la seves tasques a l’Institut, executant-les amb la seva habitual eficiència i amabilitat.

El dia 31 de gener de 1944 va anar com cada dia a l’Institut i com sempre, a peu.
Va atendre diverses qüestions participant en algunes  reunions i al migdia se’n va anar a
dinar a casa seva, al carrer de Rosselló, però malauradament aquell dia  ja no tornaria al
despatx, ja que tot estant a casa va patir un greu atac de cor i va morir a 2/4 i deu de cinc
de la tarda.49 Ningú podia pensar que la història de Joan Riba tindria un desenllaç tan
sobtat, ni tampoc en aquells moments, doncs al mati d’aquell dia, segons expliquen
amics i coneguts, estava tan ple de vida com sempre.

Gran part de la Memòria de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre d’aquell any
(1944) va estar dedicada a Joan Riba, recordant-lo i retent-li homenatge com a persona
i com a membre de la institució. El quadern de la memòria d’aquell any anava encapçalat
per un editorial anònim, en què es posava de manifest el gran afecte que el difunt sentia
per qüestions i problemes de la economia agrícola. Es parla en aquest editorial del llibre
que va publicar amb el títol «La poda del olivo»,50 que va ser la base per a crear brigades
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de podadors que van tenir un gran impacte en els conreus i les següents collites a
Catalunya. El baró d’Esponellà, president de l’Institut, va trobar paraules sentides de
reconeixement, remarcant entre altres aspectes la tasca de Joan Riba com a director de
la Página Agrícola de La Vanguardia. El secretari general, Guillermo de Espona y de
Entrambasaguas, digué que «la inesperada muerte de don Juan Riba y Ferré realmente

fue un rudo golpe para el Instituto» i enaltí la seva feina tant a la Federació Agrícola
Catalana- Balear com a la secretaria tècnica de l’Institut. I per acabar Pere J. Girona,
perit agrícola de l’Institut i responsable de la seva biblioteca, li dedicà un extens i sentit
article titulat «Riba en el mundo agrícola».

CONSIDERACIONS FINALS

Aquest relat mostra el procés evolutiu de dos metges rurals, figura que es va
mantenir fins aproximadament mitjan segle XX i que avui dia a Catalunya es ja història.

Sense antecedents familiars universitaris, Pau Riba, mogut pel seu afany de
progrés, va estudiar medicina i es va establir a Cambrils. Allí es va trobà un poble sobretot
agrícola i que vivia un moment de bonança, que el motivà a integrar-se en seva dinàmica
i no sols com a metge.

Es va interessar per el món agrícola, el què va influir en el fill, Joan Riba, que com
el pare va estudiar medicina, però es va dedicar al món de l’agricultura amb un gran
esperit tècnic i competència.

Aquestes consideracions no justifiquen per se el trasllat de Joan Riba i la seva
família a Barcelona. Relats familiars ens diuen que l’esposa de Joan Riba, Joanna Julià,
que havia viscut sempre a la ciutat comtal, trobava molt a faltar l’ambient de la capital.
És comprensible que Joan Riba volgués complaure la seva dona i afortunadament ho va
aconseguir cultivant al mateix temps la seva afició per la agricultura. Tot i amb això, Joan
Riba sempre es va considerar primerament metge.
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ANNEX

LLISTA DELS PROFESSORS QUE VAN IMPARTIR ENSENYAMENT A LA FACULTAT
DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ELS ANYS 1867-1871,

ESSENT RECTOR EL DR. ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS
(TOTS FIGUREN A L’ORLA)

NOM ANY DEL NOMENAMENT ASSIGNATURA IMPARTIDA
DE CATEDRÀTIC

Dr. Ignacio Pusalgas i Guerris 1843 Anatomia i Higiene

Dr. Nicolau Homs i Pasqüet catedràtic supernumerari Fisiologia
el 1878, abans docent

Dr. Antoni Coca i Cirera 1863 Clínica mèdica

Dr. Narcís Carbó i Aloy 1864 Terapèutica

Dr. Joan Magaz i Jaime 1850 Fisiologia i Clínica mèdica

Dr. Joan Giné i Partagàs 1871, docent des de 1867 Patologia quirúrgica

Dr. Josep Letamendi i Manjarrés 1857 Anatomia

Dr. Francesc Folch i Amich 1844 Patologia general

Dr. Wenceslao Picas i López 1842 Cirurgia

Dr. Joaquim Cil i Borés 1843 Cirurgia

Dr. Antoni Mendoza i Rueda 1844 Cirurgia

Dr. Joan Rull i Xuriach 1838 Obstetrícia

Dr. Josep Armenter i Ferrés 1867 Patologia Mèdica

Dr. Ramon Ferrer i Garcés 1834 Medicina Legal

Dr. Llorenç Vidal i Auté 1867 Obstetrícia

Dr. Carles Silóniz i Ortiz 1847 Anatomia
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NOTES

1. El 28 de març de 1849 va entrar en vigor la 1a llei fonamental (Paulskirchenverfassung) que
establia normes per a tota Alemanya i que portaria a la constitució de l’Estat Federal
(Alemanya unificada) a l’any 1870.

2. També denominat Sexenni democràtic. Període de la història de l’Estat espanyol que comprèn
des de la revolució de setembre de 1868, en què fou enderrocada Isabel II, fins a la
restauració dels Borbons en la persona del fill d’Isabel, Alfons XII, el 1874.

3. Les dades de la defunció de l’àvia materna de Pau Riba ens les va donar Maria Teresa de Palau
i Macià, esposa del net de Pau Riba, Joan Maria Riba i Julià, nascut a Cambrils el 1910.

4. Arxiu Municipal de Cambrils (AMC), Acta de l’any 1875, sense foliar.

5. El metge Fernando Lobo Ruiz del Castillo era natural de Balaguer, on va néixer el 2 de febrer de
1824; el trobem empadronat a Cambrils l’any 1871 com a resident a la Plaça de la Constitució,
avui de Marianao, núm. 2, 1r pis. Era solter i tenia una minyona, na Dolores Reig Capell,
nascuda a Torregrossa el 20 de novembre de 1846.

6. Probablement descendent de Miguel Bassedas, secretari de l’Ajuntament de Cambrils l’any
1811 (Arxiu Municipal de Cambrils. Fons de l’Ajuntament de Cambrils. Lligall Quinta (1810).
Sig. Top. 330.3).

7. Aclarim que als documents de l’època figuren els noms escrits en llengua castellana.

8. El Diari de Reus va publicar l’obituari el 20 desembre de 1907 i la Revista Cambrils el va recordar
en el núm. 486 de gener de 2012, pàg. 33.

9. Comunicació personal de Pedro Otiña Hermoso.

10. Al Col·legi de Metges actual (Via  de l’Imperi Romà, 11 bis, de Tarragona) s’exhibeix  un quadre
amb els noms dels metges que es van integrar a l’organisme corporatiu arran la seva
fundació.

11. Segons el documents al abast ja era metge municipal l’any 1878, càrrec que va ser confirmat els
anys següents.

12. Gaceta de Madrid. 07/12/1855 (1068):1-2. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1855/A00001-
00002.pdf.

13. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, núm. 108, (5 de maig de 1908).

14. Referit a la Revista Cambrils (26-04-2017), secció «Fa cent anys al Diari de Reus».

15. Real Decreto de 13 de agosto de 1894, aprobando la creación de patentes para el ejercicio
médico quirúrgico.  Gaceta de Madrid 15/8/1894, 233 (227): 587-588.

16. Segons Javier Cobos Salvador (https://www.gestion-sanitaria.com/2-sistema-sanitario-
espanol.html) el terme «iguales» ve del sistema que ja existia a l’Edat Mitjana, quan els



GIMBERNAT, 2019; 71: 39-64 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 61

La nissaga de metges Riba de Cambrils

gremis eren els que contractaven els metges per a atendre als treballadors i les seves
famílies, retribuint-los segons un sistema capitatiu, independentment de l’estat de salut i
amb la característica «de tots per igual»; d’aquí ve el terme «iguala» que ha arribat als
nostres dies.

17. Paco Pérez-Dolz Riba (1922-2017). Guionista, director de cinema, conseller de l’Institut del
Cinema Català S.A. (Barcelona).

18. Segons Moreu-Rey el renom «Gareno» es cacologia de «cridava així al sereno». Citat per Montserrat
Vidiella Recasens a “Onomàstica de Cambrils i el seu terme municipal”. 1a Beca de Recerca
Vila de Cambrils, 1996.

19. «Diari de Reus» del 20 de desembre de 1907 (reproduït a la Revista Cambrils en el núm. 487 de
febrer de 2012, en la secció «el Diari de Reus ara fa cent anys»).

20. Arxiu històric Arxidiocesà de Tarragona (https://arxiuenlinia.ahat.cat/FonsDocumentals)

21. Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes Personales (Infantería, 1833).

22. Martí Estrada, I. (2007): Elits i control social al Cambrils de la Restauració Borbònica (1874-
1923). Edita l’Ajuntament de Cambrils. Veure també Padró Municipal 1880. AMCAM.

23.  Veure Martí i Estrada, I (2007), pàgines 148-149.

24. El Eco de Valls, núm. 66, pàgina 1 (19/8/1886); El Balear: Diario político, núm. 1.379, pàgina 3
(13/9/1886).

25. http://www.perez-dolz.org/

26. https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Perez-Dolz

27. Veure: Revista Cambrils, núm. 486 (gener, pàg. 33) i núm. 487 (febrer, pàg. 33), any 2012;
Hemeroteca, secció «Ara fa 100 anys al Diari de Reus».

28. Arxiu arxidiocesà de Tarragona.

29. Propietat primer de J. Sala i, a partir de 1898, de Ramon Puig, situada al carrer Azoque núm. 4,
Saragossa.

30. Cartes dels propietaris de la farmàcia a la família Riba dels anys 1898 i 1899 informant, entre
altres coses, de l’estat de salut del fill Joan.

31. Certificació acadèmica personal emesa per la Universitat de Saragossa.

32. Aquest vapor va ser construït a les drassanes de Sunderland (Regne Unit) el 1891 i poc desprès
ja pertanyia a F. Prats i Companyia, de Barcelona. La Vanguardia del dia 4 de febrer de 1906
informa que estant el vaixell al port de la Coruña es va produir un incendi important que va
afectar molt el vaixell. Malgrat això, pogué ser reparat, posat a punt i el mateix any entrà
novament en servei.

33. Certificat del comandant de Marina de la província de Barcelona i del capità del port de Barce-
lona amb les dates d’embarcament i de desembarcament de Joan Riba Ferré.
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34. Concells higiènichs y primers cuidados pera prevenir y curar el colera (sic). Firmat per Joan Riba,
metge, Cambrils, agost de 1911, Tipografia Rabassa y Estivill, S. en C. Reus (transcrit
exactament del original de la circular).

35. Don Francisco Roca Planas va renunciar a la seva plaça per motius de salut el 15-1-1911 (AMC).

36. Acta de la Reunió de la Junta Municipal de Sanitat del 26-04-1911. Arxiu Municipal de Cambrils
(ACM).

37. S’anunciava com a violoncel·lista i professor de música al diari La Cruz: Diario católico, per
exemple al de l’any 1904, núm. 761, del 29 d’abril.

38. Comunicación personal de María Teresa Riba de Palau.

39. Registrat al marge en el llibre de baptismes de la Parròquia de Santa Maria de Cambrils, l’any
1881, registre 122.

40. A la capçalera de les cartes i factures de l’empresa Pathos hi havia una còpia més senzilla
d’aquest dibuix. Tenim notícia d’aquestes cartes per comunicació oral de Maria Teresa
Riba, neta de Joan Riba, però malauradament no se n’ha pogut trobar cap a hora d’ara.

41. UFNR era un partit polític fundat el 1910 per fusió del Partit Federal i el Centre Nacionalista
Republicà, els quals sota el nom Esquerra Catalana mantenien una estreta aliança electoral.

42.  Comunicació personal de Maria Teresa Riba.

43. A la Guia del COMB de l’any 1933 apareix el seu nom com a col·legiat.

44.  Disposem d’una còpia de la Guia del Sindicat de Metges de Catalunya de l’any 1933 on hi figura
el seu nom.

45.  Congressos de la Federació Agrícola Catalana-Balear celebrats a Sant Sadurní  d’Anoia, Reus,
Igualada, Lleida, Banyoles, Girona i Eivissa, entre altres llocs.

46.  La Veu de Catalunya. Fulla agrícola. 11 de març de 1912, pàgina 3.

47.  Arnaldo de Vilademany (1965). Turismo 1965. Descubrimiento de Cambrils. El Correo Catalán.
12 de juny.

48.  Entre altres esdeveniments cal esmentar que el fill, Joan Maria, políticament proper a la CEDA,
va ser perseguit i dues famílies amigues de Barcelona el van tenir amagat molts mesos,
però acabà detingut i internat a la presó de Montjuic, a la cel·la dels condemnats a mort.
Quasi miraculosament no va ser afusellat, ja que la guerra es va acabar abans.

49.  Certificat de defunció. Registre Civil del Jutjat núm. 2 de Barcelona.

50. Malauradament no s’ha pogut trobar cap exemplar d’aquest llibre ni a biblioteques ni a antiquaris.
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RESUM: L’objectiu d’aquest treball és estudiar el patrimoni de la

farmàcia donat per la família Ríos, que es conserva a l’Hospital

Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa. Aquest patrimoni mate-

rial està format pels mobles, pots de farmàcia, decoració i d’altres

elements que converteixen la farmàcia en un espai únic i de gran

valor patrimonial.

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es poner en valor el patri-

monio de la farmacia donado por la familia Ríos, que se conserva

en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Este patri-

monio material se compone de mobiliario, botamen, decoración

y otros elementos que la convierten en un espacio único y de gran

valor patrimonial.

ABSTRACT. THE PHARMACY RIOS. A DONATION TO THE HOSPITAL

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA: The aim of this article is to highlight

the heritage of the pharmacy donated by the Ríos family that is

preserved in the Hospital Nuestra Señora de Gracia of Zaragoza. This

material heritage consists of furniture, a jar collection, decoration and

other features that make it a unique space of great heritage value.
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INTRODUCCIÓN

Los Ríos fueron una de las principales sagas farmacéuticas de Aragón durante
los siglos XIX y XX. En este trabajo se describe una de las farmacias más representativas
de la Zaragoza finisecular, que se conserva en la actualidad en el Servicio de Farmacia
del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Esta farmacia ha sido
estudiada por Andrés y Heredia1 y Palos y cols.2 Se describe a continuación el mobiliario
y su decoración por su importancia y simbología como ejemplo de este tipo de
establecimientos, en la época que se realizó, que se puede considerar como singular.

En la Farmacia Ríos se puede apreciar lo que era la estructura habitual de este tipo de
establecimientos en su época: un acceso en madera ornamentado que servía de distintivo y
reclamo de la farmacia, un espacio interior dedicado a la oficina de farmacia, dotado de
estantes de madera que recubrían las paredes hasta el techo, que también estaba ricamente
ornamentado. Al fondo, la rebotica, lugar de trabajo y de relación social al mismo tiempo.

Poco después de las Fiestas del Pilar de 1895, concretamente el 24 de octubre, los
hermanos Ríos inauguraron su nueva farmacia situada en el Coso, en los números 43-45, en
plena Plaza de la Constitución de Zaragoza (en la actualidad, Plaza de España), lugar al que
habían trasladado la botica desde su antiguo emplazamiento en el Coso número 33. La de los
hermanos Ríos era una de las 29 farmacias que funcionaban a finales del siglo XIX en la capital
aragonesa, para una población que todavía no había alcanzado los 100.000 habitantes (fig. 1).

Fig.1 Vista general de la Farmacia Ríos (Foto B. Sánchez).
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 En 1985, los locales de la Farmacia Ríos fueron vendidos a la Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón y Rioja. La fecha del cierre de la botica coincidió casi con el nonagési-
mo aniversario de su apertura en Coso, 43 (el techo se desmontó el 16 de septiembre de
1985). El mobiliario y los elementos decorativos, a excepción del botamen, fueron dona-
dos por Constantino Ríos, en nombre de la familia, inicialmente al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Zaragoza, después de rechazar varios ofrecimientos de compra. Pos-
teriormente, en 1990, se llegó a un acuerdo entre los herederos de la familia Ríos y la
Diputación Provincial de Zaragoza para ubicarla en el Servicio de Farmacia del Hospital
Real de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,3 donde se encuentra situada en la
actualidad, formando conjunto con la propia farmacia del hospital, que data de 1881.

ARTISTAS Y ARTESANOS EN LA FARMACIA RIOS

Podemos decir que la farmacia Ríos es un ejemplo de un estilo historicista ecléctico,
representativo del gusto de finales del s. XIX. Predominan en la decoración los motivos
vegetales ligados al mundo de la farmacia, que cubrían de forma ordenada los elemen-
tos estructurales de los armarios y estantes de la botica. En la techumbre se encuentran
de nuevo alegorías alusivas a la actividad que tenía lugar en aquel establecimiento, tales
como el castor, el almizclero, el autoclave o las plantas medicinales. Asimismo, apare-
cen los nombres de famosos profesores y científicos ligados de un modo u otro a la
carrera profesional de los hermanos Ríos.

El resultado final fue una obra de gran calidad, con una realización muy cuidada,
que se inscribía dentro de un eclecticismo de líneas sobrias, con un gusto especial por la
ornamentación de carácter farmacéutico. Se trataba de una farmacia de extraordinarias
condiciones materiales y con un cierto lujo, que intentaba demostrar al que entraba en
ella el buen hacer de sus propietarios en su labor: la preparación y dispensación de
medicamentos y productos medicinales. Por aquellos años no eran muy frecuentes en
Zaragoza instalaciones comerciales de esta calidad. La inversión de dinero que exigía la
decoración de tiendas de la envergadura de la farmacia Ríos hizo que sólo otras pocas
tiendas o lugares públicos (farmacias, pastelerías, joyerías, tiendas dedicadas a la venta
de complementos de vestir y salones de asociaciones culturales) gozasen de una buena
decoración y materiales de calidad.

Proyectos similares al de la farmacia Ríos están presentes en otros estableci-
mientos zaragozanos de la época, aunque con variaciones en los repertorios decorati-
vos, caben destacar entre ellos: la Confitería Fantoba (1889),4  con el trabajo del ebanis-
ta Ezequiel González y dirigido por Ricardo Magdalena; los salones del Palacio de Sástago
(1889), en los que intervinieron el mismo ebanista y arquitecto, debiendo señalarse
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además el espíritu común que comparten los techos de dichos salones y el techo de la
Farmacia Ríos; también tienen motivos comunes con la biblioteca de la Facultad de
Ciencias y Medicina (1893), como las obras anteriores dirigida por Ricardo Magdalena.
Por último cabe señalar la tienda Semillas Gavín, realizada a comienzos del siglo XX,
atribuida también a Magdalena, y que junto a la Confitería Fantoba, todavía siguen en
funcionamiento en nuestros días.

En las obras del nuevo establecimiento intervinieron importantes talleres de arte-
sanos. El proyecto y la construcción de los trabajos en madera estuvo a cargo de José
González. El techo fue obra de dos adornistas procedentes de Pamplona, Dollat y
Giacomini, con los que colaboró el pintor levantino Elías García, que por aquellos años ya
trabajaba en la capital aragonesa. El grabado de los distintos cristales de la farmacia fue
hecho por León Quintana, mientras que el rótulo exterior fue un trabajo llevado a cabo
por los talleres de pintura Xaco y Compañía, de Barcelona. Por último cabe señalar que
el botamen de porcelana procedía posiblemente de la casa D.M. Casademunt (Barcelo-
na), mientras que la frasquería de cristal rojo provenía de Viena de F.A. Wolff y Solme.

De todo lo anteriormente señalado estudiaremos las aportaciones que cada
gremio y artista realizaron en esta Farmacia.

El trabajo de carpintería y ebanistería lo realizó José González, hijo de un presti-
gioso artista de este gremio, Ezequiel González, asiduo colaborador del arquitecto Ricar-
do Magdalena. A finales del siglo XIX debió de participar en la realización de diversos
establecimientos comerciales, ya que se anunciaba en las guías de la ciudad como
«especialista en portadas y tiendas».

La decoración de los cristales se encargaron al taller de León Quintana Bianchi,5

que realizó en 1890 los primeros faroles de luz y color del Rosario de Cristal.

También cabe destacar el trabajo del pintor valenciano Elías García Martínez
(Requena, 20 de Julio de 1858 — Utiel, 1 de Agosto de 1934).6  Había estudiado en la
escuela de Bellas Artes de Valencia y en la de Barcelona. Se trasladó a Zaragoza donde
contrajo matrimonio con Juliana Condoy Tello. En 1894 comenzó a trabajar como profe-
sor auxiliar en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, donde impartió la
asignatura de Dibujo de Adorno y Figura hasta su jubilación en 1929. También impartió
clases como profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, su trabajo en
la farmacia Ríos fue muy destacado.

Entre su obra se encuentran multitud de lienzos sobre diversos temas: retratos
de familiares y del rey Alfonso XIII (uno de ellos en la sede de la Real Academia de
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Medicina de Zaragoza), bodegones, paisajes, temas moriscos y religiosos. También monu-
mentos para la Semana Santa. En cualquier caso, su labor como retratista está considera-
da como discreta, ya que sus pinturas no contenían las innovaciones introducidas por la
modernidad. Decoró parte del techo del Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Pignatelli e
hizo una colaboración en el Liceo de Barcelona. Recientemente se ha comentado mucho
una de sus obras, el Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de Borja, a causa de la
intervención desafortunada de la que fue objeto a comienzos del siglo XXI. Elías García
Martínez fue el padre del célebre escultor vanguardista Honorio García Condoy.

LA FARMACIA RÍOS. MOBILIARIO

Y ORNAMENTACIÓN

El acceso a la farmacia se realizaba a través de una cancela de entrada con
puerta y laterales acristalados. La entrada a la cancela en la actualidad mide 205 cm de
ancho y 314 cm de alto. La propia cancela tiene forma de hexágono partido con dos
cristales en cada cuerpo y una parte inferior de madera. La puerta central está enmarcada
por dos columnas que sostienen un dintel sobre el que se apoya un frontispicio todo en
madera. Sus medidas son 80 cm de ancho por 227 cm de alto y su parte inferior de
madera tiene una altura de 86 cm. La puerta abre hacia adentro con tirador de vidrio. El
cristal central de la puerta fue grabado al ácido con la palabra “Farmacia” inclinada de
izquierda a derecha y por encima hay una hoja de palma en el mismo sentido que la
palabra Farmacia. La hoja de palma está cruzada por una cartela donde se encuentran,
entre las iniciales de Ríos Hermanos, “R H” y dos ramas de laurel: un baño maría, el
áspid y la copa y un círculo con la inscripción “RÍOS HERMANOS”. Dicho cristal fue
realizado por en el taller de León Quintana. Las medidas del cristal central de la puerta
son de 63 cm de ancho por 141 cm de alto.

La puerta de la cancela daba paso a la estancia principal dedicada a la
dispensación de medicamentos, que comunicaba con la rebotica y el despacho del
farmacéutico (fig. 2).

La estancia principal de la farmacia era una sala rectangular de 4,5 m por 7 m,
cubierta hasta el techo en tres de sus cuatro muros por una estantería corrida con base
de taquillas. La estantería está constituida por anaqueles expositores articulados por
esbeltas columnas. La estantería se divide en ocho cuerpos de 90 cm de anchura y 320
cm de altura total, con dos rinconeras de 59 cm. Sobre todas las taquillas hay una fila de
cajones, que al igual que las puestas de las taquillas, cuentan con sus respectivos
tiradores en los que figura el logotipo de la farmacia Ríos Hermanos.



GIMBERNAT, 2019; 71: 65-81 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Carmen Palos Martín - Anna Maria Carmona Cornet - Ignacio Andrés Arribas

70

El conjunto de estanterías estaban destinadas a guardar el botamen de la Farma-
cia. Todo el mobiliario está trabajado en madera de roble y en esta farmacia se muestra
un estilo historicista ecléctico. Predominan en la decoración los motivos vegetales liga-
dos al mundo de la farmacia como el opio, las hojas de tilo y la yedra, que cubrían de
forma ordenada los elementos estructurales, es decir, las puertas de las taquillas y las
columnas que sustentan los estantes.

El mobiliario fijo se compone de anaqueles situados frontalmente, derecha e
izquierda, con baldas en la parte superior, cajones en la zona intermedia y taquillas con
sus puertas en la parte inferior. Las esquinas se completan con muebles esquineros en
forma de cuadrante.

Entrando a la derecha nos encontramos con dos cuerpos de estanterías de 90 cm
de base separadas por columnas torneadas de 8 cm, con una altura total de mueble de
320 cm. Cada cuerpo tiene cuatro baldas y una base que se apoya sobre tres cajones, la
distancia entre las baldas es de 34,5 cm y las medidas de los cajones son de 29 cm de

Fig.2. Puerta de entrada a la

farmacia. En el cristal se observa la

labor realizada por L. Quintana

(Foto B. Sánchez).
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ancho por 19,5 cm de alto y 28,5 cm de profundidad. En tres de los cajones todavía se
conservan los tiradores originales que llevan el emblema de los hermanos Ríos “HR”. El
resto se han perdido y han sido sustituidos por tiradores realizados por la Escuela Taller
de Cerámica de Muel en 1991. Cada balda mide 18 cm de longitud y 4 cm de grosor y se
apoya en ambos lados con bellas ménsulas, con forma de cuadrante, de 11 cm de
diámetro, bellamente ornamentadas.

En la parte inferior de cada cuerpo se encuentran las taquillas que sobresalen de
la estantería 10 cm formando una repisa. Cada una de las taquillas cuenta con dos
puertas que cierran el mueble con una altura de 72,5 cm y con dos hojas de 43 cm y 47
cm de ancho, pues el lado derecho  lleva una moldura ornamentada que cierra la puerta.
Asimismo el frontal de las puertas están adornadas con las hojas y brácteas de tilo
talladas en la madera.

En cuanto a las columnas que delimitan los cuerpos están ricamente trabajadas
y se apoyan en el tablero donde se encuentran los cajones, presentan áreas esculpidas
talladas y torneadas, con hojas de hiedra en su base y cápsulas de adormidera en el
capitel. Sobre el capitel se encuentran labradas hojas de palma que terminan en un
áspid con su copa que sobresale en la parte superior de la estantería. La altura total
hasta el símbolo farmacéutico es de 230 cm, y la de la columna hasta en capitel 150 cm.
Completan la decoración unos motivos florales en el centro de cada cuerpo, que armo-
nizan el conjunto, en la parte alta del mueble. En total hay doce copas y otros tantos
motivos florales (fig 3).

A continuación se encuentra un cuerpo que contiene una puerta, que era la
comunicación con el despacho del farmacéutico. La puerta tiene un paso de 80 cm y una
altura de 220 cm. aunque es ciega y en la actualidad presenta un espejo en su zona
central, de 68 cm de anchura por 130 cm de altura. La parte superior es una de las zonas
de ebanistería más elaborada, con un semicírculo de pequeños arquillos de 24 cm de
diámetro, con seis radios, que enmarcan en su interior hojas de roble con sus frutos.
Contiguo a la puerta continúa otro cuerpo que presenta una balda más que los anterior-
mente descritos. Este estante estaba destinado a los botes o frascos de cristal de
menor tamaño, ya que la distancia entre los anaqueles superiores es de 23,5 cm, a
excepción del hueco inferior que es de 32,5 cm. El resto de elementos se repiten, tanto
los cajones como las puertas en la zona inferior, de la forma descrita anteriormente.

El cuerpo esquinero, de 52 cm, une el último mueble lateral con el cuerpo frontal,
idéntico al último que hemos descrito y con las mismas características. Tiene seis baldas,
más la base que cubre el único cajón redondeado de 20 cm de altura y 28 cm de fondo.
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En la puerta de entrada a la rebotica se refleja todo el esplendor que los herma-
nos Ríos quisieron transmitir a su farmacia. Es una zona de paso de 120 cm de ancho y
una altura de 280 cm. que se encuadra en un amplio arco centrado en el muro frontal
sobre el que se encuentra un frontispicio, dividido por cuatro columnas, dejando tres
espacios para dos medallones en relieve y orlados con motivos vegetales que llevan
inscritos los años 1854 y 1895, correspondientes a las fechas de apertura de la farmacia
primitiva y al de su traslado a la que fue su sede definitiva. En el espacio central  hay un
reloj de 47 cm de diámetro. Cierra el conjunto por la parte inferior una amplia arcada con
incrustaciones de motivos vegetales y decorada con arquillos semicirculares. La parte
superior de la puerta se cubre con un arco, bajo el cual se encuentra una elegante
decoración de hojas y frutos (fig. 4).

Fig. 3. Detalle del capitel que remata

las columnas. (Foto B. Sánchez).

Fig. 4. En el frontispicio que da paso

a la rebotica, destaca el reloj y

sendos medallones con los años

1854 y 1895 (Foto B. Sánchez).
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A ambos lados de la puerta se encuentran dos columnas labradas, en donde se
repiten motivos geométricos, volutas torneadas, hojas de acanto y de hiedra, cápsulas
de adormidera en los capiteles y sobre los capiteles las hojas de palma rematadas por la
copa y el áspid (fig. 5).

A partir de la puerta de entrada a la rebotica se repite la misma estructura,
cuerpo, esquinero, cuerpo, puerta con espejo (en este caso ciega) y dos cuerpos iguales
a los de la izquierda.

Por último y como parte integrante del material fijo de la farmacia cabe señalar la
lámpara central, colgada del centro del techo de una moldura circular. Está realizada en
bronce y consta de seis brazos decorados que en la actualidad terminan en seis tulipas
de cristal con lámparas eléctricas. Originalmente, cuando se inauguró la Farmacia Ríos
era una lámpara de gas.

El mobiliario no fijo consta del mostrador y de un banco de espera. La base del
mostrador de la Farmacia Ríos no ha llegado a nuestros días ya que se perdió en el
último traslado que se realizó a la Diputación Provincial de Zaragoza. Esta base era
primitivamente una pieza decorada con cajones en su interior, y fue sustituída por seis
patas de madera labrada, con decoración similar a los motivos que aparecen en los
nervios que separan las puertas de la parte baja del mobiliario.

Fig.5. Remate del mueble donde se pueden

ver la copa y el áspid (Foto B. Sánchez).
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En la actualidad el mostrador mide 280 cm de largo por 70 cm de ancho y 90
cm de altura, y está cubierto por una encimera de mármol azul jaspeado y rematado
en su parte superior por un parapeto de 40 cm de altura de cristales grabados al
ácido enmarcados en madera, con un cuadro central, de 43 cm de ancho por 63 cm
de alto. Sobre él se apoya un arco de madera decorado con hojas y frutos de hiedra.
En el cristal central se encuentra grabado el símbolo de la medicina, el bastón
rodeado por la serpiente. Estos cristales también fueron realizados en los talleres
de León Quintana.

El otro de los muebles no fijos de esta farmacia es un banco de espera para
sentarse de 43 cm de anchura, por 113 cm de largo, la altura es de 46 cm, más 25 cm
en los laterales, extensión que actúa como apoyabrazos. El asiento está forrado de
piel y la estructura está unida por la parte interior en forma de doble T. Hay descrita
la existencia de otro banco de las mismas características aunque de tamaño menor,
que se encontraba situado en el hueco de la puerta ciega enfrente de la puerta de
entrada al despacho del farmacéutico. Tampoco ha llegado a nosotros una caja
registradora marca National de comienzos del siglo XX, que se situaba a la izquierda
del mostrador.

En la actualidad también se exponen en el recinto de la farmacia Ríos un reloj, un
armario librería y un autoclave que no proceden de la donación de la familia Ríos.

El reloj de pie es de caja alta, con caja sencilla de dos puertas y ventanas para el
péndulo y la esfera, y se remata con un frontón curvo decorado con palmeta y piñas,
siendo sus dimensiones de 280 por 60 por 36 cm. Está catalogado por la Diputación
Provincial de Zaragoza, y figuraba descrito en el inventario del hospital realizado en el
año 1887. Hasta 2010, año en el que se realizaron obras en el Hospital, se encontraba
situado en el vestíbulo del hospital, siendo colocado en la Farmacia Ríos para su mejor
conservación.

El autoclave es de la casa Averly de Zaragoza, de comienzos del siglo XX, donado
por Luis Ucelay Sanz y procedente de la Farmacia Rived y Choliz. Sus dimensiones son
103 cm de altura total por 44 cm de diámetro.

El armario librería es un armario de madera de 198 cm de altura, 194 cm de
anchura y 25 cm de profundidad, con dos puertas de cristales emplomados y coloreados
en rojo, azul y verde con un escudo simple central. En el interior están dispuestos tres
estantes donde se guardan libros del siglo XIX y comienzos del XX. Procede del antiguo
despacho del Director Administrativo del Hospital.
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DESCRIPCION DEL BOTAMEN

El conjunto de estanterías que tenía la zona de dispensación de la Farmacia Ríos
estaba destinado a guardar el botamen principal que creemos procedía de la casa D.M.
Casademunt de Barcelona. El botamen estaba compuesto por dos tipos de albarelos de
diferente tamaño.

Albarelos grandes

En la farmacia se encuentran actualmente trece albarelos grandes origina-
les. Están realizados en loza fina, moldeada y estampada mediante calcomanía y
dorado. Las dimensiones de los botes son de 12 cm de diámetro base y 27 cm
altura. Son botes cilíndricos, tipo conserva, con molduras escalonadas en la base y
otra moldura en la boca, donde descansa la tapadera redondeada de forma bulbosa
con asidero plano. Están decorados en la parte superior del cuerpo por una cenefa
de palmetas de color rojo y negro contrapeadas, unidas mediante roleos. El rótulo
esta hecho en letras capitales rojas con iniciales en color negro, rodeadas de un
emplumado dorado, con el nombre en castellano de su contenido, Presenta una
greca dentada roja en la tapadera y seis listeles dorados uno en la tapadera, dos en
la boca del bote y tres en el pie.

Los trece albarelos inventariados en la actualidad proceden de la donación de
Pilar Mitchel, esposa de Constantino Ríos, tras su fallecimiento en 2012, según expreso
deseo de la donante (fig. 6).

Albarelos pequeños

Tenemos conocimiento de la existencia de botes más pequeños que los
anteriores que se situaban originalmente en los anaqueles de las esquineras de
la farmacia. Sin embargo lamentablemente en la actualidad en la farmacia no hay
ninguno. Estaban realizados como los anteriores en loza fina. Las dimensiones
de los botes son de 8,5 cm. de diámetro base y de altura: 19,5 cm. Su descripción
es similar a los más grandes descritos anteriormente. En cuanto a la datación de
estos albarelos tenemos constancia de que fueron comprados en 1895 y fueron
producidos en Barcelona.
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Copas

Se encuentran siete copas de farmacia procedentes del botamen estaba situado
en la rebotica del que desconocemos su número total. De las siete, cinco están sin tapa
y dos con tapa. Las copas de farmacia son de pasta y moldeadas. Su altura es de 19 cm,
el diámetro de boca 13,5 cm y el diámetro base 9,5 cm. Son botes de farmacia con pie de
copa, el cuerpo tiene forma acampanada y de labio recto. La tapadera tiene forma
troncocónica con escasa inclinación y el asidero en forma de bellota con vástago
troncocónico que se une al cuerpo mediante una moldura. La altura de la tapa es de 8,5
cm y su diámetro es de 13,5 cm. No tenían ningún tipo de decoración y únicamente
contenía el nombre del producto en latín escrito en letra de caligrafía (fig.7).

Botes

También de la rebotica nos han llegado 28 botes de porcelana de diversos tama-
ños, entre 4 y 12,5 cm de alto, con cartelas de papel cerrados con papel o cartón encerados
atados con cordel, todos ellos contienen producto, concretamente extractos (fig. 8).

Además, la farmacia Ríos contenía un conjunto de frasquería de cristal rojo que
se adquirió en el año de su apertura a las fábricas vienesas F.A. Wolff y Solme.

La frasqueria

Los frascos de cristal tienen por objetivo contener y conservar principios activos
en forma líquida y semilíquida (tinturas y extractos). En el caso de los frascos de boca
estrecha, sólidos y en el caso de aquellos con boca ancha, también llamados bocales,
(fármacos, productos químicos o drogas). Estaban destinados para guardar los produc-
tos necesarios para la preparación y formulación magistral de los medicamentos. Evolu-
cionaron simultáneamente con las necesidades del farmacéutico y alcanzaron su mayor
desarrollo estético y técnico en los siglos XIX y comienzos del XX. Los donados por los
Hermanos Ríos son de tres tipos. Tienen el cuerpo cilíndrico, hombros facetados, cuello
corto igualmente facetado. El tapón esmerilado (para evitar la entrada de aire y proteger
el contenido del frasco de la humedad) está también facetado con 8 caras. La anchura
del cuello depende del contenido: de cuello ancho o bocales para los polvos y los de
cuello estrecho para tinturas y soluciones volátiles. Están fabricados en vidrio tintado de
color rojo para proteger de la luz a los diversos preparados oficinales. Todos los frascos
incluyen las correspondientes etiquetas esmaltadas, horneadas, con rebordes en oro y
con forma de escudo.
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Fig.8. Bote de cornezuelo del centeno.  Fig. 9. Frasco de Acid. Acetic.

(Fotos : C. Palos)

Fig. 6. Albarelo de Sem. Abrus.Prcc. Fig 7.  Copa de Fol. Thea Chinen.
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Botellas de 1 litro.

Tenemos 3 botellas (una de ellas dañada la boca) y 1 bocal, es decir 4 en total. En
una botella y en el bocal se ha perdido la inscripción con el nombre. Las dimensiones
son de 23 cm de altura por 10 cm de diámetro. Contenían jarabes o destilados.

Frascos de cristal con tapa de 250 ml.

En total tenemos 18 piezas de gran belleza, todas muy bien conservadas. Sus
medidas son 15 cm de altura y 6,5 cm de diámetro de base. El cuerpo es cilíndrico, el pie
moldurado y la tapadera de forma poligonal de 8 caras. Contienen cartelas esmaltadas
y horneadas con rebordes dorados. Estas botellas tienen facetado el hombro y el cuello,
diseñados con 9 facetas, con el tamaño del cuello estrecho para poder contener líqui-
dos (fig. 9).

Bocales de cristal con tapa de 250 ml.

Han llegado a nuestras manos 17 bocales, las dimensiones son de 14 cm de
altura y 7 cm de diámetro de base. Coinciden prácticamente en tamaño con las botellas
cilíndricas, la diferencia está en el facetado del cuerpo y cuello, el bocal por ser más
ancho contiene 11 facetas, con el tamaño del cuello más ancho para poder contener y
manipular más fácilmente los polvos y las sustancias sólidas.

Las copas y los botes procedentes de la rebotica fueron incorporadas a la farma-
cia por cesión de Constantino Ríos Mitchel en al año 2004 y los frascos de cristal origina-
les de la farmacia fueron donados por la Familia Ríos en el año 2014 (fig. 10).

DESCRIPCION DEL TECHO Y LAS PINTURAS

El techo de escayola de la farmacia era obra de los adornistas que procedían de
Pamplona Dollat y Giacomini, estaba realizado en yeso ricamente moldurado. Es un
rectángulo compuesto en un cuadrado central y dos rectángulos laterales. En estos
últimos se encuentran dos pinturas de plantas.

En el cuadrado central se enmarca otro cuadrado cuyos vértices tocan la mitad de
sus lados, de manera que se forman cuatro triángulos exteriores, donde se encuentran
otros tantos oleos alegóricos a la farmacia, con animales o instrumentos (fig. 11).

En el cuadrado interior se localiza un círculo tangente a sus lados, formando
cuatro triángulos con hipotenusa redondeada, donde figuran los nombres de cuatro
farmacéuticos.
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El círculo central está ricamente moldurado por siete círculos concéntricos, en el
centro de esta especie de rosetón cuelga la lámpara, estos círculos están ornamenta-
dos por distintas figuras geométricas. Actualmente el techo está pintado en color verde,
marrón y amarillo sobre fondo beige.

En los huecos de las molduras descritas se insertaron las distintas pinturas. Son
óleos sobre lienzo a modo de pintura mural, de carácter realista académico, obra del
pintor Elías García. Son en total 10 pinturas: cuatro de forma triangular y de un tamaño
de 62 cm por 124 cm, que contienen animales y objetos alegóricos al mundo de la
farmacia; otras cuatro también triangulares, pero de hipotenusa arqueada y tamaño
algo menor (35 x 88 cm), con ramilletes florales con una filacteria o cinta con el nombre
de un importante farmacéutico del siglo XIX. Por último, hay otros dos óleos ovalados (61
x 41 cm) en los rectángulos laterales con plantas medicinales.

En los dos óleos ovalados están pintadas dos plantas medicinales muy utilizadas
en la farmacia, la digital o dedalera, cuyas flores, en racimo, tienen forma de dedal. De
sus hojas se extraen distintos alcaloides y glucósidos cuya acción inotrópica ha hecho
que sean de los productos más importantes en la terapia cardiaca. La otra planta es el
acónito común. Contiene un alcaloide, la aconitina, muy tóxico, que se encuentra en
todas las partes de la planta: De hecho es la planta más venenosa que hay en Aragón,
aunque también se ha utilizado en con finalidades medicinales.

De las cuatro pinturas situadas en los triángulos mayores, en la primera se repre-
sentan varios personajes con ricos ropajes y situados en una oscura gruta cuyo fondo se

Fig. 10. Bocal de Valerian. Quinin (Foto C. Palos).

Fig. 11. Detalle del techo, las pinturas y la lámpara (Foto B. Sánchez).
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abre a la luz exterior. Es una pintura de indudable sentido simbólico, posiblemente
relacionado con el mito de la caverna de Platón, o alusiva al camino que enseña al
hombre desamparado la luz de la ciencia (o más cercano al entorno, el camino que abre
la farmacopea al bienestar del hombre). Está firmada en el ángulo inferior derecho con
el nombre y la inicial del primer apellido de autor (Elías G.).

La segunda pintura reproduce un castor bebiendo en la orilla de un río. Del
castor, concretamente de sus órganos sexuales, se extraía una serie de medicamentos,
los castóreos, de amplio uso todavía en las postrimerías del siglo XIX.

En el tercer triángulo mayor figura un destilador y un autoclave, instrumentos
fundamentales para la extracción de productos puros a partir de sustancias naturales,
para su uso farmacéutico.

Por último en el cuarto triángulo aparece un almizclero correteando en un paisa-
je. El almizclero, es un cérvido pequeño que se destaca del resto de los ciervos por estar
desprovisto de cuernas y por sus largos caninos superiores que le sirven de defensa. De
él se extrae el almizcle que es producido por una glándula especial propia del macho, y
se derrama en una bolsita ventral, donde se acumula. Es una sustancia blanca muy
apreciada en perfumería y farmacia.

En los cuatro óleos triangulares menores se leen cuatro nombres: Loscos Bernal,
Pardo Sastrón, Yáñez Girona y Sánchez Comendador, cuatro insignes farmacéuticos
contemporáneos de los hermanos Ríos. Los dos primeros, destacados botánicos arago-
neses y los dos segundos profesores de la Universidad de Barcelona donde estudiaron
los Ríos.

RECUPERACIÓN DE LA FARMACIA RÍOS

La restauración y colocación final de la farmacia Ríos corrió a cargo de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza y se realizó en el Servicio de Farmacia del Hospital
Real de Nuestra Señora de Gracia, efectuada entre los años 1992 y 1993, Con esta obra
la Diputación Provincial se implicó no solo en la recuperación de una obra de indudable
valor estético y artístico, también en el reencuentro con los espacios, las sensaciones y
las formas de entender la vida de la Zaragoza de finales del siglo XIX. La fecha de la
inauguración fue el 21 de diciembre de 1993.7

La idea que prevaleció en la restauración fue que cumpliera el cometido para el
que fue construida, es decir que en la renovada Farmacia Ríos se siguieran dispensando
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medicamentos. Como quiera que la sala elegida para su instalación no alcanzaba las
dimensiones del espacio original, la primitiva planta rectangular se ha transformado en
otra muy próxima a la cuadrada y el artístico techo de escayola ha variado su orientación
respecto a la puerta de entrada.

También es de destacar que se han añadido a la Farmacia 134 botes de farmacia
realizados en el año 1992 por la escuela taller de cerámica de Muel, dependiente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, incorporados al poco tiempo de la apertura de esta
farmacia en su ubicación en el servicio del hospital nuestra señora de Gracia. Se realiza-
ron tres tipos de botes: 45 albarelos y 45 copas con la decoración azul clásica de dicha
cerámica y 44 copas globulosas más pequeñas de reflejo dorado.

En la actualidad la Farmacia Ríos se conserva en la zona de dispensación del
Servicio de Farmacia del Hospital Real de Nª Sª de Gracia de Zaragoza, que también
contiene una farmacia hospitalaria datada en 1881. Ambas se complementan formando
un espacio único donde está depositado una parte importante del patrimonio farmacéu-
tico aragonés. Este patrimonio material junto al patrimonio de las ideas, al patrimonio
científico y al patrimonio de las personas son un legado que debemos preservar.

NOTAS
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RESUM: La biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat

de Barcelona conserva una gran quantitat de documentació,

constituint els llibres la seva part més coneguda. Així mateix,

disposa d’uns 4.000 fullets de tema sanitari, unes obres menors

fins ara no estudiades i que l’any 2018 han estat motiu d’una

exposició. En aquest treball palesem la seva importància i en

presentem alguns amb els seus temes i els seus autors.

RESUMEN: La biblioteca de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Barcelona conserva una gran cantidad de

documentación, siendo los libros su parte más conocida.

Sin embargo existen unos 4.000 folletos de tema sanitario,

unes obras menores que hasta ahora no han sido objeto de

estudio y que en el 2018 han protagonizado una exposición.

En este trabajo damos cuenta de su importancia y de algunos

de sus temas y de sus autores.

ABSTRACT. THE TREAD TO SEW THE HISTORY... OF MEDICINE: The

library of the Faculty of Medicine of the University of Barcelona houses

a great amount of documentation, being the books its most well-known

part. However, there are some 4.000 health-related brochures, some

minor pieces that have not been studied so far and that in 2018 were the

core on an exhibition. In this paper the author realizes the importance

of these documents and that of some of their subjects and their authors.
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INTRODUCCIÓ

Els fullets. En una biblioteca l’element més visible i característic, pel que fa al
paper, són els llibres. Juntament hi ha, entre altres, els fulletons, amb un grau divers
d’importància. Potser sigui més precís el nom de fullet. El Diccionari de l’IEC el
defineix: “fullet. m. Obra impresa d’un nombre de pàgines generalment no superior
a una cinquantena”. No tenen la intenció del llibre. No entrem en més detalls.
S’acostuma a classificar-los a part dels llibres. No s’hi solen incloure les publicacions
amb ritme periòdic, considerades com a revistes, ni tampoc, moltes vegades, les
“separates”.

A la Biblioteca de la Facultat de Medicina (Campus Clínic) n’hi ha uns quatre
mil que es guarden en caixes arxivadores a part, amb contingut ordenat de manera
alfabètica d’autors, el què facilita la consulta immediata. Ara, aquí, es fa una
exposició dels que es consideren més representatius segons la temàtica, semblant
a la que seria per ordre científic, però amb algun biaix important. Es procura fer una
exposició equilibrada, marcant els que poden ser més interessants o representatius.

El biaix social. El biaix més visible és la desviació cap a un predomini dels
enfocaments i continguts socials per sobre dels clínics o dels científics. Les matèries
socials de la medicina tenen un paper de primer ordre, en particular les de
caràcter preventiu, principalment la higiene, denominació més clàssica, i les
considerades com a salut pública, concepte previ i més ampli. En canvi els
aspectes més directament clínics, terapèutics, i de recerca, tot i que es recullen
en bastants aspectes, es reserven per una altra ocasió en que se’ls pugui situar
en un primer pla.

Se’n fa una presentació per temàtiques, amb un cert ordre de freqüències, i
ens pot sobtar que el capítol més important sigui el dedicat a les aigües, amb
enfocaments diversos, dels que en un cert moment els més visibles són els banys,
les aigües dels balnearis. El factor publicitari és important.

Segueixen e ls dedicats a les malalt ies infeccioses, en pr imer l loc
destacat, la tuberculosi. I després els conceptes típics de la higiene i la
intervenció de l’administració amb la intenció d’establir normes de regulació
sobre els temes de salut.

L’administració. Remarquem també la importància que hi té l’administració,
des de la que és estrictament d’àmbit local fins a la internacional. La inicial sol
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estar en els ajuntaments que han d’atendre les necessitats més immediates, ja des
de temps antics: el viatger o pelegrí que es posa malalt; els pobres que no tenen
ajuts, altres situacions urgents. Així es van crear els hospitals de pobres i pelegrins,
que eren llocs més d’acollida que no pas d’assistència. Després venen els hospitals
generals,més en ciutats grans. Més tard arribà la col·laboració entre nacions en el segle
XIX, així la creació de la Creu Roja. I ja en el segle XX la Societat de les Nacions va tenir una
acció important. I ara l’Organització Mundial de la Salut (OMS, WHO), dependent directament
de les Nacions Unides.

Aquesta exposició té unes dimensions reduïdes: reuneix impresos, tamany
fullet, de la Biblioteca, a partir del límit del 1830. Hi ha un predomini clar de la
segona meitat del segle XIX i primera del XX. I, ja s’ha dit, tenint més en compte els
aspectes socials de la medicina.

LA HIGIENE

Els fullets d’aquesta temàtica estan dedicats a la prevenció clàssica, basada en
el concepte de la higiene, que és el nucli històric de l’actual concepte de Medicina

Preventiva. És més important evitar la malaltia que haver-la de curar. Segons el contingut
dels fullets hi considerem tres seccions més visibles:

1. Continguts principals i generals d’higiene

2. Salubritat i temes d’administració

3. Higiene escolar

D’altra banda, els més afectats per la manca de prevenció són els nens i les
nenes, els que en l’estadística de mortalitat tenen més anys de vida perduda. Les vacunes
han tingut un paper extraordinari, la primera la verola, a les acaballes del segle XVIII, tot
i que a vegades amb resistència per part de la població. Els actors són els higienistes, els
beneficiaris són tota la població, i més directament la infància.

Es mostra un text d’higiene de la Facultat, d’una etapa inicial, on l’autor era
professor realment d’una altra matèria. La prevenció no estava com a idea central. Hi ha
una acceptació massa lenta, de la necessitat de la vacunació, reduïda al principi a la
verola. El segon fullet ja destaca les obligacions dels governs.
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Poc a poc destacaran dos camps. Un és de la implicació d’alguns
ajuntaments més grans i el desenvolupament del concepte de salubritat pública.
Hi ha normes sobre els habitatges, la neteja dels carrers i les deixalles, els
cementiris, i altres, sobretot quan els brots epidèmics aixequen el pànic. Després
la intervenció a les escoles: la higiene escolar creix amb una eficàcia lenta,
però continuada.

L’inici efectiu de les vacunes és amb la verola i el treball de Edward Jenner.
Però l’etapa del descobriment dels agents microbians, és més a la segona meitat
del segle XIX, obre el gran camí de la Microbiologia, i de les vacunes (ràbia,
còlera, entre altres). Els noms de Pasteur i Koch, escoles francesa i alemanya,
són considerats els de benefactors de la humanitat. El primer premi Nobel de
Fisiologia o Medicina es lliurà a Emil von Behring, unit a treballs sobre la diftèria,
i la utilització dels sèrums.

Louis Pasteur (1822-1895), introduí la vacuna contra la ràbia i

Robert Kock (1843-1910), descobrí els gèrmens causants de la tuberculosi i el còlera.
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 1. Montaldo F. La Primera Exposición Internacional de Higiene: Dresde- mayo, 6; Octubre,

15-1911. Madrid : Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas;
1913.

Recull la que es digué Primera Exposició Internacional d’Higiene, reunida a Dresde
durant gairebé sis mesos l’any 1911. L’autor, subinspector de sanitat de la Marina,
fou delegat oficial de dos ministeris del govern d’Espanya.

2. La Organización de higiene de la Sociedad de las Naciones. Ginebra: Sección de
Información. Secretaría de la Sociedad de Naciones; 1927.

Publicat l’any 1927, indica la continuïtat de la Societat de les Nacions, amb seu a
Ginebra, en la tasca de vetllar per la salut pública. Aborda temes com l’anàlisi
estadístic de l’impacte del càncer i la tuberculosi, l’exposició de campanyes contra
la malària, l’opi i les drogues, així com instruccions d’higiene pública i escolar.

3. Rodríguez Méndez R. Los gobiernos y la salud pública: comunicaciones presentadas

al VIII Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Budapest en

septiembre de 1894. Sevilla: [s.n.]; 1895.

Recull tres comunicacions: una defensa de la intervenció del govern en les
infeccions quan la tasca del metge clínic és insuficient, una argumentació de la
necessitat de complementar la higiene internacional amb la higiene nacional i
sobretot la higiene regional, i un estudi del paper dels higienistes en la direcció de
la salut pública.

4. Uribarri C. Tratado de higiene. Barcelona: Impr. y Libr. politécnica de Tomás Gorchs;
1852.

L’autor era catedràtic d’Història Natural d’aplicació a la medicina. Es tracta d’una
obra en cinc capítols, els dos primers sobre l’aire i els aliments, bastant extensos,
amb dos terços del text. Són més breus els dedicats a l’exercici i la quietud, i “de

las demás cosas no naturales”. Finalment, el 10% restant, tracta de la prevenció
de les malalties.

5. Pusalgas y Guerris I. Manual de higiene arreglado según la doctrina de Sir John Sinclair.
Barcelona: Libr. de J. Solá; 1831.

Noti’s que encara es parla de “doctrina”, que significa “opinió” més que fets
científics comprovats. S’hi pot trobar una classificació de les edats de la vida: de
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la infancia a la pubertat (15 anys), edad adulta (25 anys), a los 45 años se entra

en la vejez; segueix la caduquez o vejez seca (60 anys).

6. Informe dado a instancia de la Ilustre Junta Administrativa del Cementerio General de

Barcelona. Barcelona: Impr. y libr. politécnica de Tomás Gorchs; 1858.

Informe sobre el cementiri general de Barcelona, centrat en sis aspectes, fet pels
Drs. Joaquim Cil i Josep Letamendi, catedràtics de Medicina; Francesc Domènech,
de Química, i Josep Arrau, professor de Belles Arts. Versa sobre la situació del
cementiri, la qualitat del terreny per a les inhumacions, la seva vegetació,
l’estructura del mateix en relació a la renovació de l’aire, les diferències entre
inhumació en nínxol o a terra, i el títol de cementeri general.

7. Barrufet i Puig P. Sanitat municipal: ponència del cicle de converses sobre temes

d’interès local, organitzat per Centre de Lectura en el curs de 1930- 1931. Reus:
Impr. Foment; 1931.

Conferència feta al Centre de Lectura de Reus el març de 1931 sobre sanitat
local, aportant una visió històrica al voltant de temes com: la neteja pública, el
control de comestibles, la profilaxi antivenèria, l’enllumenat o els serveis de
desinfecció urbans.

8. García Faria P. Memoria: saneamiento de Barcelona: condiciones higiénicas de la

urbe : su mejoramiento : disminución de la mortalidad de sus habitantes y aumento

de la vida media de los mismos. Barcelona : Tip. Sucesores de N. Ramirez; 1884.

L’autor, enginyer de camins, va ser un dels promotors del sanejament de la ciutat
de Barcelona a finals del XIX. En aquest text fa una visió general, molt negativa de
la situació del moment i de les necessitats de millora.

9. García Faria P. Insalubridad de las viviendas de Barcelona. Barcelona: Imprenta de J.
Balmas Planas; 1890.

Ponència presentada al Congrés de Ciències Mèdiques de 1888 i publicada el
1890. És un estudi detallat d’aspectes com els materials de construcció de les
cases, la seva llum, ventilació i distribució, de l’amuntegament familiar o de la
necessitat de mantenir 75m3 d’aire per persona i hora. Inclou dades i plànols
sobre moltes cases amb deficiències.
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10. Blanc i Benet J. Ponencia sobre la reforma de las ordenanzas municipales: discutida

y aprobada en las sesiones académicas de 28 de febrero y 7 de mayo de 1907.
Barcelona: Imprenta de la Casa Provincial de Caridad; 1907.

Ponència sobre reforma de les ordenances municipals, aprovada l’any 1907 per
la Germandat dels sants Cosme i Damià. Hi ha proposta de reforma de 30 articles
sobre els més de 850 del text vigent.

11. Pla de reorganització dels serveis sanitaris municipals: aprovat per l’Ajuntament de

la Ciutat, en sessió del dia 23 de novembre de 1932. Palma de Mallorca: Impr. de
Francesc Soler; 1933.

Fet per la Comissió de Sanitat, recull dades sobre natalitat a Espanya (1927-
1931). També desenvolupa un pla d’organització sanitària, prenent en consideració
aspectes socials, preventius o d’higiene escolar.

12. Ribas Valero R. Condiciones higiénicas que deben reunir los libros. Sevilla: [s.n.]; 1919.

L’autor, professor agregat d’Oftalmologia de Sevilla, classifica aquestes condicions
en dos grups: les derivades del paper: contrast amb les tintes, brillantor (pot
forçar una miosi); volum i tipus de relligat; i les degudes a la pròpia impressió:
tamany de lletra, tipus, separació entre línies, etc.

13. Pons Sans J. Bosquejo general sobre las letrinas en relación con la higiene:

conferencia dada en la Sociedad Económica Graciense de Amigos del País. Gracia:
Impr. de Cayetano Campins; 1888

Conferència donada a Gràcia l’agost de 1888. L’autor no sembla metge. Conté
una explicació històrica extensa així com regles per a la construcció de latrines i
normes per a la seva evacuació: enterrament, galledes, pouers, carros de transport,
bombes d’extracció, etc. Peu d’impremta a Gràcia.

14. Gallart Monés F. Contribución al saneamiento de nuestra urbe: discurso de recepción

en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona: 19 de junio de 1921.

Barcelona: Manuel Marín; 1921.

Discurs d’ingrés a la RAMB. Exposa la necessitat que les ciutats tinguin normes
de salubritat, que fan disminuir les taxes de mortalitat, comparant els diferents
barris. S’ocupa de temes com la necessitat de tenir una disponibilitat suficient
d’aigua per habitant, la correcta eliminació d’aigües residuals, la higiene de les
indústries o la prevenció dels contagis.
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Distribució d’aliments en una comisaria de beneficència.
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LA SALUT DELS INFANTS

La infància era la part de la població que tenia la mortalitat més alta. Les xifres
eren esfereïdores, i encara ho són en molts llocs de la terra. Les infeccions respiratòries
i digestives: les pneumònies i diarrees, i més directament la desnutrició, eren els
responsables més visibles. I al darrere les poques condicions de l’habitatge,
l’amuntegament com a factor de contagi.

En aquest grup de fullets hi ha una mostra de les principals malalties. Són
importants les normes d’alimentació, la lactància artificial. I altra vegada la necessitat
d’intervenció dels governs, en un text de Rodríguez Méndez, política. Cuidar la salut de la
població, i més la dels nens i les nenes, exigeix fer política.

Les escoles van ser un motor de prevenció i de millora en la salut infantil. Aquí n’hi
ha només una mostra curta, però variada. Entra en el nostre camp la higiene de les
escoles. Així la Guia Higiénica y Médica del Maestro, la Inspecció Médico Escolar.

També l’habitatge en escrits sobre El problema de l’Habitació obrera a Barcelona,
que afecta a tota la família. Igualment les condicions de la pròpia ciutat, amb un estudi
de Pere Garcia Faria, enginyer dedicat a la sanitat municipal analitzant La insalubridad

de las viviendas de Barcelona. I encara el repartiment, per l’Ajuntament, de la Cartilla de

la alimentación. I encara donar instrucció a tothom, fins i tot l’intent de correcció dels
problemes d’aprenentatge: el diagnòstic dels “deficients”, l’aprenentatge especial, la
reeducació quan és possible.

Tres imatges extretes del llibre d’Andrés Martínez Vargas “Botiquín Escolar” (Barcelona, 1905).
La primera mostra la necessitat de tenir a mà, a la mateixa escola, alguns instruments

imprescindibles en cas d’urgència extrema, per exemple la pinça per estirar i aguantar la
llengua. Els altres dos són al·lusius a la necessitat de la vacuna, en aquest cas la de la verola,

i la manera de posar-la.
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1. Sereñana y Partagás P. Alimentación del niño durante los primeros años de la vida:

limitación y peligros de la alimentación mixta: cartilla higiénica premiada por la

Sociedad Española de Higiene en el concurso público de 1888. Barcelona: Impr.
de Henrich; 1889.

Cartilla higiènica breu, premiada per la Soc. Esp. d’Higiene. La llet de la mare és
l’aliment més adequat tot i que parla de llets d’altres mamífers: burra o euga,
vaca, cabra, per medi de biberó. Altres substàncies: sopa de pa, puré de patates.
També s’exposen els riscos i limitacions de l’alimentació mixta. Domicili de l’autor:
c. Quintana 6, Gràcia.

2. Lleonart i Castellví A. Consideraciones sobre la higiene escolar. Barcelona: Impr. de
Herich; 1894.

L’autor, metge, comenta diversos aspectes de la higiene a les escoles en l’acte
de lliurament dels premis extraordinaris als alumnes de cada escola municipal.
Consideracions de caràcter general en un text sense subdivisions.

3. Delvaille C. Guía higiénica y médica del maestro. Badajoz: [s.n.]; 1894.

Traducció relativament extensa de la Guia feta pels Drs. C. Delvaille i A. Breucq,
de Bayona, i traduïda pel Sr. Miguel Pimentel, director de l’Escola de l’Hospici de

Francesc Vidal i Solares (1854- 1922).
Va crear l’Hospital de Nens, que encara
perdura i fou el divulgador més actiu a
Catalunya en la informació a les mares

sobre la cura dels infants.
R F/ DEL.
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Badajoz. Tracta de la higiene de l’escola, condicions de neteja, llum, ventilació i
de la salut del mestre.

4. Cadevall y Diars J. Los Colegios ante la higiene: discurso leído en el acto de la

distribución de premios a los alumnos del colegio Tarrasense. Barcelona: Tip.
Magriñá; 1878.

Discurs fet per Joan Cadevall, naturalista i botànic de fama, en un acte de distribució
de premis. Consideracions sobre la vida dels escolars en pensionats, sovint durant
bastants anys de la seva joventut. Crítica d’alguns desencerts en aspectes
higiènics.

5. Rius i Borrell A. La educación de los niños atrasados: cortos de inteligencia, tartamudos,

tartajosos, tardos en el hablar, etc. Barcelona: Imp. de F. Sánchez; 1897.

Editat per la Casa de Salut del Pilar, de Sant Gervasi de Cassoles (afores de
Barcelona). Tracta dels nens ‘atrassats’ (curts d’intel·ligència, tartamuts, retard
en el parlar, altres). Proposa diversos sistemes de tractament.

6. Raduà, EO. La Medicina de urgencia en la escuela: cartilla de primeros auxilios.

Barcelona: Las Artes Gráficas; 1913.

Cartilla de primers auxilis, amb premi de l’Associació de mestres de Sevilla l’any
1910. Descripció de casos de cops, ferides, luxacions i fractures, cremades,
intoxicacions, ofegats i insolació. També alteracions internes: diarrees,
convulsions, mareig, etc. Presta atenció a les vacunacions i a la respiració artificial.

7. Rius i Borrell A. El Tartamudeo y otros vicios de pronunciación con su tratamiento.

Barcelona: Tip. de José Inglada; 1900.

Qualifica el quequeig com a “vici de pronunciació”, en comptes d’una patologia.
L’autor és mestre i considera que les alteracions de pronunciació corresponen a
la pedagogia correctiva. Demostra una àmplia experiència personal.

8. Instruccions al professorat de colònies escolars / Ajuntament de Barcelona. Comissió
de Cultura. Barcelona: la Comissió; 1933.

Instruccions als professors per ajudar a escolars que tenen problemes físics o de
patologia. Tracta temes com la gimnàstica respiratòria, correcció de malposicions,
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els banys de sol i de mar, les excursions i les condicions d’allotjament i manutenció,
així com observacions meteorològiques (vents, núvols, pluges, el cel de nit, etc.).

9. Historial de l’alumne / Institut de Deficients. Barcelona: Instituts Vilajoana.

Dades per a fer la història clínica dels deficients estudiats als Instituts Vilajoana.
Inclou anamnesi familiar (avis, pares, germans) així com exploració física actual i
el detall de les funcions psíquiques.

10. Historial de l’alumne / Institut de Sords-muts, Intituts Vilajoana. Barcelona: Instituts
Vilajoana.

Model imprès per a fer la història clínica a l’Institut de Sords-muts, dels Instituts
Vilajoana, amb tres formes específiques pels trastorns del llenguatge, molt
completes. Full a part sobre dades antropomètriques, i informació sobre l’ambient
social i condicions morals.

11. Bassols C. Valoración del examen psicológico escolar. Barcelona: [s.n.]; 1932.

Valora com a criteris principals de l’escola per considerar si un nen és normal o
no, la comparació amb els altres companys, analitzant dos factors: el rendiment
i l’adaptació a l’escola.

12. Inspección médico-escolar de Barcelona. [s.l.: s.n.]; 1920.

Explicació detallada, amb taules i gràfiques; registres antropomètrics, patologies
més freqüents en els nens: xarampió, tos ferina i varicel·la. Dades dels Drs.
Ernest Pedrals Fernández i Eladi Vila Cuñer.

13. Crèches S des. Société des crèches du département de la Seine: troisième séance

publique annuelle: présidée par M. Dufaure: [26 mars 1849]. Paris: [s.n]; 1849.

Sessió administrativa, literària i musical de la Societat, amb un treball del Dr.
Izarié sobre els “Effets sanitaires de la Crèche” (pp. 21-37). Dificultat per donar
un informe, amb ple coneixement, del què s’ha fet l’any anterior pels fets de la
Revolució de 1848. Exposa les funcions higièniques i d’ajut alimentari de la
institució i defensa de la seva continuïtat.
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14. Vidal Solares F. Instrucción dialogada acerca la higiene de la primera infancia.

[Barcelona]: [Imp. de la Casa Provincial de Caridad]; 1887.

Text dividit en 10 capítols (4 sobre la lactància, higiene, vacuna) i 74 preguntes,
tractant els temes més importants de l’especialitat. La tirada va ser de 10.000
exemplars.

15. Guerra y Estapé J. Higiene de la alimentación de los niños, ó, Reglas prácticas y

sencillas que deben conocer las madres para conservar la salud de sus hijos.

Barcelona: Tip. La Academia, 1887.

Visió general sobre el tema.

16. Rovira R. Discurso sobre la tuberculosis leido a la clase de 7º grado de la Grammar

School de Ponce P.R. por la Sta Angela Riviera profesora de dicho grado.

[Manuscrit]. Dr. Rosalino Rovira. 1905.

Text manuscrit de 16 pàgines, en una llibreta, amb bona lletra, en el que l’autora,
professora de la Grammar School de Ponce (Puerto Rico), explica conceptes sobre la
tuberculosi. Recollit pel Dr. Rosalino Rovira Oliver, que li ha posat una coberta de paper
blau. Demostra l’interès per ensenyar a la població les idees generals sobre la malaltia.

17. Martínez y Vargas A. Botiquín escolar. Barcelona: Publicaciones de La Escuela
Moderna; 1905.

Llibret de butxaca, amb 20 pàgines de text i dibuixos, on explica els medicaments
que ha de tenir la farmaciola i el material (benes, gases, pinces i tisores,
comptagotes i xeringa per injeccions), per a tractar problemes que es poden
presentar a l’escola: indigestió, vòmits, diarrea, desmais, sortida de sang pel nas,
cops i convulsions, petites ferides, etc. També una secció dedicada a la vacunació.
Cal fer notar que la revista està editada per “La Escuela Moderna”, Bailén, 56.

18. Vidal Solares F. Applications du sérum physiologique de cheval dans le traitement de

quelques maladies de l’enfance. Paris: O. Berthier; 1897.

Presentat al XII Congrés Internacional de Medicina de Moscou. Composició del
sèrum i principals efectes fisiològics i malalties en que està indicat. Descripció de
l’elecció del cavall i de la preparació del sèrum a l’hospital de nens pobres de
Barcelona. A la contraportada, fotografia de l’hospital.
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19. Barnils P. Laboratorio de la palabra: corrección de defectos del lenguaje, fonética

experimental, tratamiento pedagógico, orientación escolar. Barcelona: Artes
gráficas A. Pons; 1928.

Fullet en que es presenta l’activitat per a corregir defectes del llenguatge i també
la fonètica experimental, el tractament pedagògic, i l’orientació escolar. L’autor,
format a Halle, Paris i Hamburg, era director de l’Institut de Sords-muts de
Barcelona i membre de la R. Acadèmia de Bones lletres. Conté fotografies del
Centre i dibuixos dels instruments ideats per Barnils.

20. Albó i Martí R. Corrección de la infancia delincuente. Madrid: Impr. á cargo de Eduardo
Arias; 1905.

Esmenta una petició de consell d’un jutge de Sueca, “Caso de alarma social”,
que ha instruït un sumari per cas de robatori contra nou adolescents entre 13 i 15
anys. Albó comenta l’existència, amb caràcter no oficial, sinó privat, d’un “Patronato
de niños abandonados y presos” que intenta reeducar i rehabilitar.

21. Paulís J. Converses radiofòniques. Barcelona: [Impr. Francesc Mirabet]; 1932.

Fullet patrocinat per “L’escola ambulant de Puericultura” on recull dues sessions
radiofòniques, el gener i abril de 1932. Són: La lluita contra la mortalitat infantil
en els pobles rurals i profilaxi de la tuberculosi dels infants en l’ambient forà.
L’autor és director d’aquesta escola i de l’Institut comarcal de vacuna anti-alfa
contra la tuberculosi.

22. Jori Biscamps R. El Desconocimiento de la higiene y puericultura en la mujer como

una de las principales causas de mortalidad infantil : discurso leído en la Sociedad

Barcelonesa de Amigos de la Instrucción en el acto de la recepción del socio

electo Dr. Ramón Jori Biscamps el día 1o de abril de 1916. Barcelona: [Impr.
Badía]; 1920.

Discurs a la Societat Barcelonesa d’Amics de la Instrucció, en el seu ingrés.
Dades en nens fins a 5 anys, a Espanya en el quinquenni 1908-1912 amb un
descens general de la mortalitat. Recull també taules per Espanya i Barcelona i
una diferenciació en la composició de la llet humana, i de burra, cabra i vaca.

23. Pujador y Faura I. Algo de puericultura antituberculosa: discurso de turno leído por el

Dr. D. Isidoro Pujador y Faura en la sesión pública inaugural celebrada por la
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Academia Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y Damián el día 1 de

diciembre de 1904. Barcelona: Impr. de la Casa Provincial de Caridad; 1905.

Text de la inauguració de curs de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica dels sants
Cosme i Damià. Explicació sobre les mesures que s’han de prendre per evitar la
tuberculosi infantil i les seves fonts de contagi.

24. Viura i Carreras J. La Coqueluche, su naturaleza y tratamiento. Barcelona: La
Academia; 18.

Comunicació al Congrés mèdic Internacional de Barcelona, setembre 1888.
Discussió sobre les causes de la tos i quin ha de ser tractament més adequat.
Nega que sigui una neurosi per irritació del pneumogàstric. Revisió bibliogràfica i
valoració de l’aportació de Moncorvo sobre l’eficàcia del tractament local amb
resorcina. L’autor consta com a metge del servei de Malalties dels nens de
l’Hospital de Sagrat Cor de Barcelona.

25. Rovira y Oliver R. Del sarampión con recaídas: comunicación leída y discutida en el

Congreso Internacional de medicina celebrado en Barcelona en septiembre de

1888. Barcelona: Impr. de Pedro Ortega; 18.

Comunicació al Congrés mèdic internacional de Barcelona, al setembre de 1888.
Discussió sobre la diferència entre el concepte de recaiguda (quan el primer brot
encara no estava totalment curar) i recidiva (nou brot de xarampió després d’haver
curat el primer). Referències en la bibliografia d’algun cas de xarampió amb tres
erupcions successives.
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LES AIGÜES

S’ha assenyalat que les taxes de mortalitat més altes eren en nens i que
les causes més freqüents eren per malalties digestives i respiratòries. Les
digestives, les grans diarrees que porten a la deshidratació, amb els brots epidèmics
de còlera; l’alta presència de colibacils i altres en moltes aigües no potables.
Quan s’analitzen els fullets, si més no d’aquesta biblioteca, hi ha una sorpresa.
L’interès més marcat es troba en l’estudi de les aigües dels establiments de
banys. Sovint venen des de l’antiguitat, i tenien un sentit curatiu. Algunes són
termals i surten a temperatures constants. Altres són riques en minerals. El seu
estudi constitueix una especialitat: la hidrologia mèdica.

Entre les estacions hidro-termals potser la que va tenir més nom a Catalunya va
ser La Puda de Montserrat, d’aigües sulfuroses, amb mala olor. D’això li ve el nom. Altres
vegades el nom ve de la temperatura. Surt aigua calenta (calda), que a vegades designa
la població: Caldes, en diversos llocs (Malavella, Montbui, Estrach, Boí). Altres es designen
pel nom del poble on es troben: Tona, Torelló, La Garriga, Vallfogona, altres.

Bastants es van vendre en ampolles. La que aconseguí més difusió fou la de
Vichy, amb el nom de Vichy Catalán. El nom té relació amb l’estació francesa de Vichy.
Entre les estacions alpines són molt conegudes les de Karlsbad i Marienbad. La zona
pirenaica, per la part francesa, també fou molt aprofitada en aquest sentit, sobretot al
Pirineu Central. Hi hagué moltes estacions conegudes, algunes amb relació directa amb
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, perquè enviaven algunes memòries i
guanyaven el títol d’acadèmic corresponent: Eaux- Bonnes, Eaux-Chaudes. Igualment
n’hi ha algunes al Rosselló, així els banys de La Preste.

Calia saber quin contingut tenien, i assegurar que no podien fer mal, comprovar-
ne la potabilitat amb les corresponents anàlisis. Així es va desenvolupar el concepte
d’hidrotimetria. Els primers analistes coneguts aquí foren farmacèutics: José Casares
Gil, catedràtic, Ramon Codina Langlin, i la nissaga dels Oliver.

També han estat objecte d’estudi, i publicitat, les indicacions terapèutiques.
Entre les  més  repetides hi ha  malalties  cròniques, entre elles de  l’aparell locomotor
(reumatisme, artritis, dolors articulars, gota) i de l’aparell respiratori (asma). També
indicacions generals, com la debilitat, manca de gana, xacres de la vellesa, i afinant més
el diagnòstic l’anèmia, o els trastorns menstruals. En un camp relativament paral·lel hi
ha utilització d’aigua de mar amb efectes beneficiosos (banys de mar i de sol), o en
l’alimentació. Hi ha una memòria curiosa, signada per Eustasi Sena, metge, que defensa
utilitzar aigua de mar, en el procés de fer la massa del pa, la panificació.
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Portada del fulletó de les aigües de Karlsbad, una de les estacions
hidrotermals més conegudes d’Europa, amb un nombre elevat de brolladors i balneari

de La Puda de Montserrat, Esparreguera (s. XIX).

Etiqueta commemorativa del 160è aniversari del naixement del seu fundador,
el Dr. Modest Furest i Roca (2012) i plànol de les fonts termals de Caldes de Malavella,

Puig de les Ànimes (on es van trobar els brolladors principals).

Balneari de Vallfogona de
Riucorb, projectat el 1901.

Poc abans de la guerra civil
s’hi va fer un congrés sobre

litiasi biliar.
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1. Cuatrecasas J. La Hidrologia en la pràctica mèdica. Barcelona: [s.n.]; 1936.

Constitueix pràcticament una justificació d’existència de l’especialitat, que no
pretenia estar en un primer lloc, però si ser valorada en el seu paper.

2. Barcelonés IH. Instituto Hidroterápico Barcelonés: fundado y dirigido por el Dr. D. Luis

de Castellarnau. Barcelona: Impr. Tasso; 1884.

L’Institut estava ubicat a Barcelona (Passeig de Gràcia-Diagonal). S’hi expliquen
amb detall les subseccions de dutxes, banys, vapors, polvoritzacions, immersió,
sudació, etc. Així com els horaris i el llistat de preus.

3.  Bayés y Fuster A. Aguas minero-medicinales salino-yodo-sulfuradas de S. Andrés de

Tona, (provincia de Barcelona, partido judicial de Vich) de Ullastres y Ca. Vich:
Establ. tip. de Ramón Anglada y Pujals; 1881.

Monografia extensa sobre les aigües minerals (salines i iodosulfurades) i medicinals
de Sant Andreu de Tona, feta per Antoni Bayés i Fuster (1881), antic director i que
exercí a Tona durant 14 anys. Descobertes el 1874, les primeres anàlisis foren de
Martí Genís. Principals indicacions: escrofulosi, raquitisme i patologia cutània.

4. Arnús i de Ferrer. La Puda : establecimiento de aguas minerales sulfurosas situado en

la marjen izquierda del río Llobregat, en el término de Esparraguera en la provincia

de Barcelona. Barcelona: Impr. de Joaquín Verdaguer; 1853.

Balneari molt conegut, al terme d’Esparreguera, sota Montserrat. Són aigües
sulfuroses, amb característica mala olor, i temperatura constant de 28,8º.

5. Sastre y Domínguez F. Memoria que con espresa autorización del gobierno de S. M.

publica sobre el estudio físico, químico y medicinal de las aguas termo- salinas de

Caldas de Mombuy en la provincia de Barcelona el médico director de las propias

aguas minerales, D. Francisco Sastre y Domínguez. Barcelona: Establ. tip. de
Narciso y Rialp; 1862.

L’autor, director de l’establiment de Caldes, fa un relat bastant extens i
homogeni sobre les aigües minerals, en particular la seva electricitat, que
reforça l’acció del sistema nerviós visceral. Diverses formes d’aplicació:
begudes, banys d’immersió; banys locals o parcials; irrigació i banys de vapor.
Indicades principalment en patologies cròniques, reumatisme, afeccions i
cura de la pell i altres.
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6. Aguas minero-medicinales isotónicas de Vallfogona de Riucorp: clorurado-sódico-

sulfatadas, variedad bromo iodurada, altamente radio-activas, más mineralizadas

que las de Cestona y Carlsbad... Barcelona: Establ. tip. La Hormiga de Oro; 1926.

Anàlisis químiques fetes per J. Casares Gil, Ciriaco Giner i F. Novellas. Dos
manantials: gran i petit, una mica diferents. Descripció de l’estació balneària
amb fotografies i nombroses aportacions de metges, casuística i comentaris.

7. Carbonell i Bravo F. Memoria químico-médica de las aguas minerales de Caldas de

Bohy en el principado de Cataluña : con un apéndice de los descubrimientos

nuevos sobre esta clase de baños ó aguas sulfúreas termales, hechos por D.

Carlos Gimbernat y Grasot [...]. Barcelona: Impr. de la viuda é hijos de D. Antonio
Brusi; 1832.

Visió inicial de l’estudi de la composició de l’aigua. Antiguitat dels banys.
Fama de les curacions. Considera les aigües com a termals, sulfuroses i amb
valor medicinal. Apèndix per Carlos de Gimbernat. Vuit observacions clíniques
per Marià Dòria.

8. Gelabert Caballería J. El Agua termo-mineral del Vichy Catalán; y sus aplicaciones

terapéuticas. Barcelona: Tip. de Luís Tasso; 1901.

Premi de la RAM de B el 1898. Estudi breu de caràcter geogràfic. Localització el
Puig de les Ànimes de Caldes de Malavella. Principals indicacions terapèutiques:
reumatisme, diabetis, dispèpsia, gastritis, patologia del fetge.

9. Vidal LM. Aguas termales de Caldas de Malavella, provincia de Gerona: memoria

geológica. Madrid: Impr. y Fundición de M. Tello; 1882.

Estudi principalment des de l’aspecte geològic de l’estació termal de Caldes de
Malavella. Esmenta 7 fonts, la primera la del Puig de les Ànimes, o de Malavella. Hi
ha diversos punts de sortida, variant entre 31,5º i 59 graus, que és la més productiva.
També esmenta la relació entre moviments de terres i variació en la sortida d’aigües.

10. Faura G. Traida de aguas del rio Noguera Pallaresa. Barcelona: Imp. de Henrich y
Cia.; 1890.

Proposta interessant per a millorar el subministrament d’aigua potable a la ciutat
de Barcelona, a partir d’aquest afluent del Segre. Es proposa una empresa
concessionària. Signa la proposta Gabriel Faura.
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11. Pérez Jiménez N. Bosquejo climatológico é hidrológico de la estación termal de San

Hilario Sacalm (Gerona). Barcelona: Impr. de los Sucesores de N. Ramírez y Ca.;
1888.

L’autor és director dels banys i fa una memòria exposant la seva geologia, anàlisis
fisico- químiac, clima, temperatura mitjana, història i indicacions mèdiques: litiasi
urinària i bilar; gota; anemia i clorosi i malalties digestives cròniques.

12. Roqué y Pagani P. Análisis hidrotimétrico de las aguas de los pozos de que

actualmente se abastecen los vecinos de Gerona y de las que se intentan de

nuevo llevar a dicha ciudad por D. Ernesto de Abelló. Barcelona: Establ. Tip. de
Narciso Ramírez y Compañía; 1868.

Aportació de les anàlisis, de dotze procedències diferents. Destaquen les de
pous de cases i les de rius: Güell, Ter, Repartidor de la Mina.

13. Établissement thermal de La Preste (Pyrénées-Orientales), ouvert toute l’année,
excellent climat des montagnes , saison d’automne très recommandée.
Montdidier: Impr. Administrative et Commerciale A. Radenez; 1886.

Les aigües de la Preste destaquen per la seva bona ubicació geogràfica i clima
moderat. Són aigües sulfuroses-alcalines-sòdiques, amb lleuger olor d’ous
passats, sortida a 45º i indicades en patologia urinària, reumatisme i gota. En
aquest cas, el fullet consta d’un breu relat històric des del s. XVIII. Situat a 1.130
m. d’alçada sobre la vall del Tech.

14. Memoria sobre las aguas minerales de Marienbad. Marienbad: Inspección de las
aguas de Marienbad; 1850.

Aigües alcalino – salines. (carbonat, sulfat, clorur sòdics i carbonat fèrric). Diversos
brolladors, dos més importants, que exporten aigües a diversos països. Indicacions:
patologia digestiva: ulcus gàstric, estrenyiment, hemorroides, dispèpsia; cardiàlgia
nerviosa, patologia del fetge, litiasis i altres.

15. Les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes et leurs environs (Basses-Pyrénées). Paris:
Hachette; 1894.

Estudi detallat d’aquestes estacions dels Bas-Pyrénées. Dades per excursions
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de muntanya. Descripcions i indicacions mèdiques. Amplis annexes publicitaris i
iconografia.

16. Sena y Gimeno E. El agua del mar: su empleo en la panificacion. Valencia: Imp. de
Ramón Ortega; 1882.

Proposa l’ús diari de l’aigua de mar en la fabricació de pa, que té bon gust i i es
conserva més temps que el pa corrent. El considera com a aliment i medicament
amb aportació de clorurs, sulfats i carbonats de sodi, potassi, calci i magnesi.

17. Trèmols i Borrell F. Aguas minerales del Puig de las animas en Caldas de Malavella.

Barcelona: Tip. La Academia de Evaristo Ullastres; 1882.

De fet hi ha dos treballs: una “Memòria analítica”, feta pel Dr. Trèmols, catedràtic
de Farmàcia, i els “Estudios Clínicos”, per Joan Giné, catedràtic de Medicina.
Valoració dels resultats analítics. Descripció de les indicacions en una gran varietat
de patologies. Considera aquestes aigües, que no són una panacea, però sí un
“gran recurs terapèutic”.

18. González Tánago M. Algunas notas acerca de la balneología y de las ideas modernas

que hay respecto á este medio terapéutico. Madrid: Impr. de Ricardo Rojas;
1909.

Tres treballs reunits en un sol fulletó, Madrid, 1909. El primer autor es queixa de
la poca formació que tenen els alumnes espanyols sobre la utilitat de les aigües
minerals en terapèutica i de la poc a valoració que fan de l’especialitat i del Cos
de Metges de Banys.

19. Fleckles F. Breve reseña de las aguas termales de Karlsbad. Breslaw: Schlesische
Buchdruckerei; 1850.

Estació termal de gran prestigi social, amb aigües minerals alcalino-salines. Es
considera que tenen acció directa per alleujar dolors i contractures. També
com a diurètiques i reguladores de la secreció biliar. Tenen fama de regular la
diabetis. Es venen també en ampolles que s’exporten. Fulletó publicitari il·lustrat
redactat per F. Feckles, metge d’aquests banys.
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Sala de polvoritzacions del balneari de Vallfogona de Riucorb.
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LA TUBERCULOSI I ALTRES INFECCIONS

Les malalties infeccioses han dominat pràcticament tota la història de la
medicina. El canvi de signe no ha arribat fins a mitjan segle XX, amb el coneixement i
ús dels antibiòtics. El símptoma més comú, com a sensació de malaltia, ha estat la
febre. Algunes són d’evolució aguda i ha estat més perceptible que es trameten per
contagi. Altres són d’evolució més crònica. Els agents causals no van ser descoberts
de manera progressiva fins a la segona meitat del segle XIX: els microbis. Els virus han
arribat a un protagonisme ja en el segle XX.

Hi ha el record de les grans epidèmies i n’ha quedat el nom de pesta. Altres són més
habituals, amb brots explosius, com els de grip. Altres cròniques han afectat grans masses
de població: tuberculosi, lepra, sífilis, malària. Entre les d’aparició recent la més visible en
el nostre temps és la grip. En els nostres fullets la que predomina és la tuberculosi.

Lluís Sayé (1888-1975) Investigador més destacat dela tuberculosi, en el seu temps a Catalunya.
Creà l’Obra Antituberculosa Universitària a l’Hospital Clínic.

Selman Abraham Waksman (1888-1973). Descobrí l’estreptomicina, primer antibiòtic
eficaç en la lluita contra la tuberculosi.

Albert Calmette (1863-1933). Microbiòleg francès, autor d’una obra bàsica
en el diagnòstic i prevenció de la tuberculosi, el BCG.

Joaquim Danés i Torras. Col·lapsteràpia.

Catàleg UB: R F/DAN.
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Entre les malalties infeccioses la més temible històricament va ser la pesta bubònica,
responsable de la “pesta negra”, iniciada a Occident el 1347, que delmà una gran part

de la humanitat. Bartomeu Robert. La peste bubónica: curso de 1896 á 97. Catàleg UB: R F/ROB.

El còlera va ser la malaltia epidèmica més estesa entre nosaltres en el segle XIX. Els brots més
importants foren els de 1833, 1855 i 1885. John Parkin. Observaciones sobre la fisiologia

y el tratamiento del colera-morbo. Catàleg UB: R F/PAR.

La  ràbia es transmet principalment per mossegades de gossos. Ha estat la infecció que sense cursar
en brots epidèmics ha causat més “terror” a la població humana, perquè la seva evolució era

pràcticament sempre mortal. Louis Pasteur va introduir la seva vacuna a París, i Jaume Ferran a
Barcelona. Jaume Ferran i Clua. Estudios acerca de la rabia y su profilaxis. Catàleg UB: R F/FER.

Escrit sobre la sífilis, la més important entre totes les malalties venèries.
José M.ª Peyri. Ensayos de tratamiento de la sífilis por los nuevos preparados arsenicales por

vía gástrica. Catàleg UB: R F/PEY.
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Tuberculosi

1. Gil Perela J. La Tisis se cura: cartilla de vulgarización. Barcelona: Impr. La Polígrafa;
1932.

Explicació esquemàtica i clara de diversos aspectes, preventius i curatius de la
tuberculosi. S’aprofundeix en alguns aspectes com el risc de les grans
aglomeracions o de persones aparentment sanes, la importància del clima, i la
necessitat que el malalt conegui la patologia que té.

2. Sugrañes i Bardají F. Cartilla contra la tuberculosis. Barcelona: Imp. Inglada; 1911.

Aquí una “Cartilla”, concisa i breu, en forma de preguntes i respostes en forma
senzilla, però clara i donant informació molt útil. Es va presentar al Congrés de la
Tuberculosi de 1910 a Barcelona. Té, a més, alguna il·lustració i una creu de
Lorena, en la portada posterior.

3. Ferran i Clua  J.  Etiología,  profilaxis  y  terapéutica  de  la  tuberculosis. Barcelona:
Impr. y Papelería de Lluís Clavero; 1903.

Fet en la sèrie de treballs experimentals del Laboratori Municipal de Barcelona. Explica
la teoria que un grup de bactèris vulgars, del gènere coli, si poden envair el nucli dels
leucòcits, no donen les reaccions de coloració, però tenen la propietat de transmetre
la tuberculosi. Accepta l’origen colibacil·lar dels bactèris tuberculògens.

4. Miralbell M. La Vacuna B.C.G. per via subcutània en el nadó. Barcelona: Arts Gràfiques
Successors d’Henrich; 1932.

Aplicació d’una modificació feta per l’autor de la tècnica clàssica de vacunació
per Calmette, millorant els resultats. Bon nombre de gràfiques i de radiografies.

5. Pla i Armengol R. Breve noticia sobre la hemo-antitoxina Ravetllat-Pla y el suero Ravetllat-

Pla para el tratamiento de la tuberculosis. Barcelona: Instituto Ravetllat-Pla; 1924.

Explicació sobre el tractament de la tuberculosi amb la “hemo-antitoxina” i el
“sèrum” Ravetllat-Pla. Dona per comprovat que “Tots, des dels primers anys de
vida estem infectats de tuberculosi, amb localització als ganglis del mediastí”,
que pot ser clínicament latent o activa. Accepta que el bacil de Koch no és l’única
forma que adopta el germen de la tuberculosi i que és un “bactèri d’atac”, que és
contra el què lluiten els medicaments que proposa.
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6. Bigas Grau F. El Agua de mar y la tuberculosis. Barcelona: Impr. Torns Hnos. y Vila; 1910.

Referència als treballs de Quinton, amb injeccions subcutànies d’aigua de mar
isotònica, pura i amb addició de iode. Resum de 12 observacions personals. El
tractament era d’una injecció cada vuit dies, durant entre 20 i 25 setmanes.

7. Bertrán Rubio E. Cartas de un tísico a otro. Barcelona: Libr. de E. Puig; 1906.

Text de ficció: cartes que el Dr. Trijueque, dona a l’autor (Cirili Ciruelo), sobre la
salut d’un amic seu que nomena Caralampio.

8. Danés i Torras J. Colapsterapia. Gerona: Impr. y Libr. de Dolores Torres; 1914.

Explica el procediment i resultats esperats per mitjà d’aquesta tècnica, indicada
sobretot en la tuberculosis pulmonar unilateral i sense adherències pleurals,
amb injeccions intrapleurals repetides de nitrogen. Aporta gràfiques, taules i
imatges i mostra un dels primers casos a Catalunya sobre el tema.

9. Gimeno V. La Tuberculosis, el hogar y la escuela : conferencia dada por el profesor D.

Valentín Gimeno en los salones de la Municipalidad de Gualeguay (República

Argentina) el día 11 de agosto de 1902. Barcelona: Impr. de Riera y Jardí; 1904.

Conferència feta a Gualeguay (R. Argentina) el 1902. Presenta les opinions
de l’autor, sobre l’herència, contagi i prevenció de la tuberculosis pulmonar
incidint en el paper de la família i l’escola. Crítica de la diversitat de les
opinions dels metges.

10. Sayé L. La Tuberculosi de l’estudiant i la seva prevenció a la Universitat Autònoma de

Barcelona. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 1934.

Creació de l’Obra antituberculosa, pel reconeixement clínic i radiològic, dels
alumnes que ingressin a la facultat de medicina i els dels tres primers cursos.
Dades epidemiològiques. Detall del programa. Bona quantitat de gràfiques i
radiografies.

11. Rovira y Oliver R. De las pneumoconiosis. Barcelona: Establ. Tip. de los Sucesores de
N. Ramirez y Ca.; 1881.

Un dels primers treballs extensos sobre pneumoconiosi a Catalunya. S’hi exposen
algunes dades històriques, els materials que poden causar-les i les professions
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més exposades: esmoladors d’agulles, talladors de llimes, picapedrers,
treballadors del tabac, teixidors, perruquers, etc. També l’examen de l’esput i la
clínica i tractament.

12. Valenzuela F. Resúmen de aereoterapia ó aplicaciones médicas del aire. Madrid:
Impr. y Libr. de Moya y Plaza; 1880.

Resum d’aquesta tècnica d’aplicació mèdica de l’aire. Establiment del carrer
d’Atocha de Madrid. Preus. Indicacions més importants: Tuberculosi o patologies
que hi predisposen. Asma, anèmies. Valoració de la tensió d’oxigen: augmentada
(aire comprimit, aire sobre-oxigenat) o disminuïda (aire enrarit, aire suboxigenat).
Indicacions de cada forma. Pràctiques aeroteràpiques.

13. Ferrándiz VL. El asma: sus principales manifestaciones con procedimientos naturales

al alcance de todos para su curación. Prof. V.L. Ferrandiz. Barcelona: Sintes;
1926.

Explicació breu, clara, i amb algunes gràfiques, donant informació elemental sobre
les formes d’asma, pronòstic, tractament general, alimentació, inhalacions, banys,
friccions i formes d’embolicar el malalt.

14. Ferrándiz VL. La bronquitis: sus manifestaciones agudas y crónicas: cómo se evita y

cómo se cura por medios naturales. Barcelona: Libr. Sintes; 1926.

Explicació breu, en forma de cartilla i algunes gràfiques, donant informació
elemental sobre les bronquitis agudes i cròniques i algunes normes de prevenció
i tractament.

15. El Libro de los fumadores: reglas para hacer del tabaco un uso higiénico y saludable:

instrucción para mejorar su calidad y para que el fumador pueda graduar por sí

mismo la fortaleza ó suavidad del cigarro, dotándole además de un aroma y sabor

escelente. Barcelona: Impr. de Luis Tasso; 1867

Breviari sobre ús del tabac, amb informació i consells sobre la manera de fumar
bon tabac, aconseguir un estalvi important i fer que no perjudiqui la salut. Bona
part del redactat està en forma de notes curtes. Al final una vintena de pàgines de
publicitat sobre articles per fumadors: pipes, petaques, mistos, paper de fumar
(paper persa de palla d’arròs).



GIMBERNAT, 2019; 71: 83-186 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 123

El fil per cosir la història ... de la medicina

16. Sacanella E. De la tuberculosis reno-vesical: primera serie de diez nefrectomías.

Barcelona: J. Horta; 1912.

Primer text d’una sèrie llarga amb títol semblant; en aquell moment la tuberculosi
de ronyó i bufeta només tenia tractament quirúrgic: la nefrectomia total i, a més,
extensa de l’urèter.

17. Cosculluela Armengol J. Tuberculosis quirúrgicas: su tratamiento y resultados

obtenidos con el empleo de la fimio-antitoxina del Dr. Gil Acebedo. Barcelona:
Impr. de Eugenio Subirana; 1928.

Explica els resultats que va obtenir el Dr. Gil Acebedo amb la fimio-antitoxina.
Utilitat en el tractament de diverses formes, amb explicació d’històries clíniques:
mal de Pott, coxàlgia, tumor blanc dels genolls o del colze. Altres formes de
tuberculosi. Explicació complexa del medicament.

18. Romeo Mataró A. Tratamiento racional para la curación del tumor blanco con el

suero antituberculoso: notas presentadas a todas las academias de medicina.
[S.l.: s.n.]; 1897.

Tractament a base de limfa de moltó, que ha de tenir menys d’un any. Es pot
donar per via digestiva (10 a 50 gotes/dia), o hipodèrmica, en forma menys
atenuada. Reacció local i febre. Al cap de 6 dies segona injecció i després altres
injeccions cada 6 dies, fins a un màxim de 5 dosis. Un mes de repòs. Pot seguir un
període fistulós. Algunes crítiques.

19. La Vacunació antituberculosa de Calmette: B.C.G. / Servei d’Assistència Social dels
Tuberculosos; Laboratori Municipal. Barcelona: Impr. de la Casa de la Caritat;
1931.

Text en català i castellà editat pel servei d’assistència social dels tuberculosos
del Laboratori Municipal de Barcelona. Vacunació del nadó per via digestiva.
Vacunació per via subcutània (v. Pirquet) i intracutània (Mantoux). Interpretació
de resultats. Imatges d’ambdues tècniques. Taules amb eficàcia de la vacuna.
Orientacions i consells pràctics. Adreces d’assistència a Barcelona.
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Altres malalties infeccioses

20. Ardèvol i Cabré JJ. Memoria acerca la fiebre amarilla: observada en Gibraltar en el

año 1828. Barcelona: Impr. de la Viuda de Espona; 1846.

Dos informes col·lectius, fets per cirurgians militars amb destí a Catalunya, amb
dates 1821 i 1822. El primer és més curt i clar: considera que la malaltia és
d’origen exòtic o forani; que és contagiosa; i que els medis per a tallar-la són la
neteja, ventilació, fumigacions amb àcids minerals; locions d’aigües alcalines i
l’aïllament dels malalts.

21. Martínez y Vargas A. Resultados positivos del suero antidiftérico: discurso pronunciado

en la sesión inaugural de la Academia Médico-farmacéutica de Barcelona el 31

Enero de 1897. Barcelona: Tip. de Balmas, Casmajó y Cia; 1897.

Text del discurs inaugural de l’any 1897 a l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica de
Barcelona. Comenta les resistències que s’han expressat, inclús en l’ambient
sanitari, per a generalitzar la utilització del sèrum contra la diftèria, per temor dels
seus riscos, o la suposada manca d’utilitat, el que es coneix com la “campanya
antisuerista”. Fa referència als resultats molt positius a l’Hospital de Nens (Vidal
Solares), al Laboratori Municipal (Ferran) i a la càtedra de Pediatra (Martínez Vargas).

22. El Paludisme en el Baix Llobregat: actuació de la Comissió Mixta Executiva per a la

lluita antipalúdica en el Baix Llobregat des de desembre de 1921 a novembre de

1922. Barcelona: Imp. de la Casa de Caritat; 1922.

Comissió àmplia, de la que formen part pel sector tècnic els Drs. Pittaluga, Sayé
i Pere Domingo. El president és el Dr. Josep Estadella, Conseller de Beneficència i
Sanitat de la Mancomunitat. Treball molt detallat i important, per a la millora de la
sanitat de la zona, tenint el compte els interessos i algunes resistències. La primera
conclusió és: “Necessitat d’insistir en les gestions oficials per a aconseguir la supressió
del conreu de l’arròs”. La gràfica demostra la relació clara entre l’increment de malalts
i l’augment de les zones cultivades d’arròs. El to de la memòria es suau, però ferm.

23. Pérez Jiménez N. El Carbunco en el hombre y los animales. Barcelona: Impr. de
Henrich; 1892.

Demostra la persistència de l’interès sanitari del carboncle, tant en bestiar, amb
alguna epidèmia esporàdica i com a risc persistent en els ramats per l’existència



GIMBERNAT, 2019; 71: 83-186 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 125

El fil per cosir la història ... de la medicina

de prats infectats, com del risc en treballadors en contacte amb aquests animals,
principalment en personal d’escorxadors i pellaires.

24. Moragas i Gràcia R. Vint anys de tractament de la febre de Malta: impressió personal

sobre el millor tractament a emprar: influència de les estacions sobre la difusió

de la febre de Malta i tifoidea. Gracia. 1932.

Impressió personal sobre el millor tractament de la brucel·losi. Influència de les
estacions sobre la difusió de la febre de Malta i tifoidea. Barcelona, 1932.

25. Jimeno y Egúrovide M. Algunos datos etiológicos sobre la llamada parotiditis

epidèmica. Pamplona: [s.n.]; 1883.

Tesi de doctorat. Malaltia poc freqüent en el seu medi. Exposició d’un cas, amb
fenòmens inflamatoris a les zones de les paròtides, també intens edema i dolor a
zona testicular. Nombrosos casos en nois i noies, en aquestes a casi totes hi ha
sensació de dolor en mames i vulva. Considera que no és un problema local sinó
general. Creu que no és contagiosa.

26. ¿Ha pensado usted en la lepra?: folleto de divulgación dedicado al médico general.

Madrid: Dirección General de Sanidad; 1936.

S’explica que la lepra és un problema sanitari important, al món. Europa és la
part menys afectada, però encara hi ha punts actius, sobre tot al Sud. A Espanya
és tema rellavant. Les xifres de les estadístiques oficials són molt inferiors a les
reals. Descripció de les formes clíniques amb iconografia abundant i clara així
com del seu diagnòstic de laboratori. Tinció pel mètode de Ziehl.

27. Viñeta i Bellaserra J. La Chique ou puce pénétrante, nigua des espagnols. Barcelona:
Tip. de la Casa Provincial de Caridad; 1904.

Patologia parasitària, cutània profunda, més freqüent a Amèrica, i amb realitat
menor a la península.

28. Ferran i Clua J. Estudios acerca de la rabia y su profilaxis. Barcelona: [s.n.]; 1888.

Fullet de contingut extens, i dens, de 40 pàgines, on recull diversos estudis seus
sobre la ràbia, fets al Laboratori Microbiològic de Barcelona i dirigits a la Reial
Acadèmia de Medicina. Són: Nota sobre la inoculación anti-rábica en el hombre
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(pp. 3.12); Nota sobre la rabia paralítica (pp. 13-27); Sobre la incubación de la

rabia por trepanación (pp. 28-31) i Fundamentos racionales del método

pasteuriano contra la rabia.

29. Osuna Pá. El Cólera en Valencia y la vacunación anti-colérica: conferencias dadas en

el Salón de Sesiones de la excma. Diputación Provincial. [S.l.: s.n.]; 1885.

Reunió de dues conferències, publicades per la Diputació de Còrdoba, la primera
sobre la vacunació, explicant les tècniques proposades pels Drs. Ramón y Cajal y
Jaume Ferran, ran de l’epidèmia de València de 1885. El segon treball és sobre
les dades epidemiològiques del brot colèric a la província de València.

30. Anet y Codina A. De la viruela y su profilaxis. Barcelona: Tip. de José Miret; 1878.

Treball presentat a l’Acadèmia Mèdico Farmacèutica de Barcelona. Dades
històriques sobre coneixements des de començaments del segle XVIII. Dades
sobre la verola al bou i al cavall. Enquesta a metges a Suïssa sobre l’obligatorietat
de la vacuna, amb resposta positiva de gairebé el 90%. S’accepta que la protecció
de la vacuna és de 10 a 15 anys.

31. Badía y Andreu S. La Curación de la syphilis por las inyecciones hypodérmicas de

bicloruro hydrargyrico según los métodos de los profesores Dr. Lewin de Berlín,

Dr. Letamendi de Barcelona. Barcelona: Tip. de José Miret; 1873.

Treball extens en que s’explica la utilització del biclorur de mercuri, per via
hipodèrmica en el tractament de la sífilis. Els mercurials ja eren utilitzats des del
segle XVI, amb aquesta indicació, però principalment en forma d’aplicacions sobre
la pell. Diferents formes d’aplicar la via subcutània. Escrit de Letamendi sobre
aquesta via. Apèndix de Salvador Badia.

32. Viñas i Cusí F. La Glánola á Barcelona: estudi d’una de sas epidemias (1651-54):

acció de l’administració pública en l’antigor, en lo present y en lo pervindre.
Barcelona: Estampa de la Casa Provincial de Caritat; 1901.

Estudi ampli de l’epidèmia de pesta de Barcelona de 1651-1652, al final de la
Guerra dels Segadors. Esforços de diverses ciutats orientals (Hong-Kong, Macao,
Bombai, Manila, Alexandria) i Porto. Treball presentat a l’Acadèmia del Cos Mèdic
Municipal de Barcelona.
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33. Moragas y Gracia R. Las Tiñas de Barcelona: contribución al estudio de la distribución

geográfica de las tiñas: con un resumen de todas las variedades descritas hasta

hoy día, y técnica detallada para la preparación de los medios de cultivo y

aislamiento de las especies. Barcelona: Talleres de Artes Gráficas Henrich; 1917.

Estudi epidemiològic de la incidència de casos de tinya en consultoris de
dermatologia a la ciutat de Barcelona. Divisió entre consulta pública i privada.
Descripció dels fongs causants de la patologia: — Microspòries humanes, la més
freqüent en cabells dels nens. També en animals. — Tricofities, descriu cinc tipus
clínics diferents – Achorion, correspon al favus. Descripcions clíniques acurades.
– Freqüències globals: Favus, 42,94 %; Tricofities, 46,74 %, de les quals la gran
majoria són tonsurants en el cabell; Microspòries: 10,34%. – Hi ha una gran
similitud entre els agents causals a Barcelona i París.

34. Pastor Reig R. La Tifoidea en Valencia: apuntes para su profilaxis. Valencia: [s.n.];
1919.

Discurs d’ingrés a l’Acadèmia de València. Estudi clínic i epidemiològic detallat.
Dades a València entre 1897 i 1916. Amb les dades de tot l’estat, la mortalitat per
mil habitants, entre 1901 i 1915, ha baixat de 0,51 a 0,21, de manera progressiva,
amb algun repunt els anys 1906, 1911 i 1914. El coeficient per mil casos de mort
ha baixat del 18,53 a l’11,40.
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LA MEDICINA LEGAL - MEDICINA I SANITAT

MILITAR

Medicina Legal és una de les matèries més antigues en l’ensenyament de
metges i cirurgians, per la necessitat de fer autòpsies en cas de morts violentes o
emmetzinaments i de fer informes en les  agressions. Hi ha referències en textos
legals antics. Primer codi on s’esmenten qüestions mèdiques: Codi d’Hammurabi
(Babilònia, s. XVIII a.C.). Aquí s’inicia l’ensenyament en el Col·legi de Cirurgia
(Domènec Vidal, 1791). Primera càtedra, 1843. Obra de Mateu Orfila (n. Maó,
1787) estudià a Barcelona, catedràtic i degà de París (1831). A Espanya el més
destacat fou Pere Mata: n. Reus, 1811, catedràtic de Madrid. Creació del Cos de
Metges Forenses, 1862.

Més tard separació de continguts:

— Anàlisis toxicològiques, les feien les Acadèmies de Medicina, que no
tenien mitjans. Després les càtedres de Medicina Legal i Toxicologia, que
tampoc en tenien. Cap a finals del XIX es creà un Institut de Medicina
Legal, després institut de Toxicologia, amb dotació mínima. La separació
de càtedres es va fer a Barcelona, primera a Espanya, el 1989, per
desdoblament.

— La Psiquiatria Forense va tenir un cert desenvolupament a finals del XIX,
i més en el XX; amb repercussió social en casos mediàtics de responsabilitat
i assassinats. El desenvolupament de la psiquiatria clínica va afavorir la
independència d’aquesta part.

La càtedra de Medicina Legal portava també l’Escola Professional de Medicina
del Treball (1965), que servia per a formar especialistes d’aquesta matèria.

Sanitat militar - Medicina de guerra

Quatre nivells:

1. En temps de pau: afecta més als soldats. Importants les normes de
reclutament, i les circumstàncies eximents, algunes de caràcter sanitari.

Hi havia el Manual de Quintas.
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2. En temps de guerra: organització dels serveis; assistència ràpida en el
front (interès de les transfusions; treballs de Frederic Duran Jordà), curació
ràpida de les ferides i fractures per evitar amputacions (treball de Josep
Trueta, perfeccionant tècniques anteriors). A la rereguarda, assistència
als ferits en bombardeigs, i la síndrome d’aixafament).

3. La guerra química, amb gasos, iniciada durant la Primera Guerra Mundial,
en els fronts de Bèlgica. Morts immediates i inutilitat per deficiència
respiratòria per a tota la vida. També a les guerres de l’Orient Mitjà.

4. El perill previsible d’utilització d’armes nuclears (Síndrome d’Hiroshima
i Nagasaki, 1945).

Frederic Duran i Jordà. The service of  blood transfusion at
the front: organisation-apparatus. Catàleg UB: R F/ DUR i
camió per a per a abastir de sang per tractar els ferits
el més a prop possible del front de guerra. Van fer un

servei extraordinari per a disminuir la mortalitat
immediata escurçant el temps d’espera entre l

a producció de les lesions i la intervenció.
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Pere Mata i Fontanet (1811-1877). Creador  de les càtedres de Medicina Legal a Espanya (1843).
Fou un dels introductors de les idees de la medicina positiva al país. D’aquesta matèria n’han

derivat moltes altres: Higiene, Psiquiatria, Toxicologia. També la Medicina del Treball.

Florence Nightingale (1820-1910). Introduí el treball d’infermeria en la sanitat en temps
de guerra a la segona del segle XIX, durant la guerra de Crimea (1853-1856).

Frederic Duran i Jordà (1905-1957). Fou l’organitzador més eficaç dels serveis de transfusió de
sang quan la guerra espanyola de 1936-1939. El  seu treball va tenir repercussió

en la Segona Guerra Mundial.

Josep Trueta i Raspall  (1897-1977). Cap de servei de Cirurgia i Traumatologia a Sant Pau, va
tenir una actuació destacada a la Guerra Civil, perfeccionant la tècnica d’immobilització en el

tractament de les ferides de les extremitats, i evitant amputacions.
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Medicina Legal

1. Nadal i Lacaba R. Suicidios: oracion inaugural que en la apertura pública de las

sesiones celebrada por la Academia de Medicina y Cirujia de esta ciudad á los 2

de enero de 1841 leyó el Dr. D. Rafael Nadal y Lacaba. Barcelona: Imp. de Antonio
Brusi; 1844.

Lliçó inaugural de curs a la RAM de B. de l’any 1841. Un dels primers treballs
impresos com a monografia sobre aquest tema a Catalunya. Important com a
precedent.

2. Salarich J. Higiene del tejedor, ó sean: medios físicos y morales para evitar las

enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el

algodón ... Vich: Impr. i libr. de Soler Hermanos; 1858.

Memòria amb premi de la RAM el 1857. Se’l considera com un dels primers
treballs importants sobre una patologia laboral concreta a Catalunya, en aquest
cas obrers de fàbriques de teixits. Visió general, habitatge, vestits, neteja, tipus
d’aliments i menjar, exercici físic, son. Descripció d’aspectes específics: perill de
la pols inhalada i de la maquinària, massa hores de treball, treball dels nens,
insuficiència de salaris, etc.

3. Valentí Vivó I. La Obra de César Lombroso: conferencia de extensión universitaria

dada en la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Barcelona.

Barcelona: La Neotipia; 1909.

Conferència recollida pels alumnes. Valora la figura de Lombroso, personalitat
de primer ordre en la criminologia del seu temps, professor d’Antropologia criminal
a la universitat de Torino, amb motiu de la seva mort.

4. Soler Garde F. Patología y simulación de la epilepsia. Barcelona: Impr. Militar y Comercial
de Calzada; 1893

Tesi de l’autor, metge de sanitat militar (octubre de 1892). Estudi bastant detallat
del tema. Formes clíniques. Gran mal. Petit mal. Formes larvades. Epilèpsia
jacksoniana, altres. Furor epilèptic. Descripcions clíniques detallades i
interessants. Al final consideracions sobre la simulació.
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5. Xalabarder y Serra E. Valía higiénico-social de los manicomios judiciales: memoria

que obtuvo el premio del Dr. Rodríguez Méndez en el concurso de 1899 á 1900

celebrado por la Academia de Higiene de Cataluña; seguido de un estudio sobre

la legislación de los manicomios judiciales en España. Barcelona: Tip. La
Académica; 1901.

Memòria àmplia premiada per l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya amb una
descripció de la casuística general de la literatura i de les diferències de criteris
entre metges i juristes, fet que dificulta la correcta valoració.

6. Moya Litrán R. Estudio sobre simulaciones. Barcelona: Imp. Militar; 1914.

Text sobre simulació en el medi militar, posant esment a la valoració clínica de
reumatismes, artritis, polineuritis, lesions vertebrals, ciàtica, contractures i dolor.

7. Juaristi Sagarzazu V. El Cáncer profesional. San Sebastián: Nueva Editorial; 1928.

L’autor era cirurgià a Pamplona. Descripció de les lesions en els dits dels radiòlegs.
Iconografia abundant, amb fotografies de Guimón i d’altres.

8. Membrillera y Jimeno FG de. Condiciones higiénicas de la industria metalúrgica. Madrid:
Imp. J. Cosano; 1945.

Premi de la Fundació Roel de l’any anterior. Descripció detallada de diverses
afeccions relacionades amb el treball amb metalls, entre ells el manganès, així
com de les condicions d’higiene i els habitatges dels treballadors d’aquesta
indústria.

9. Portabella Durán P. La Figura en la profesión de pelotari: ensayo de un aspecto

constitucional en profesiografía. Barcelona: [s.n.]; 1946.

Visió general del tema de la professiografia. Estadístiques i gràfiques. El treball
del pelotari. Comparació de dades físiques (talla, pes, braços i cames, perímetre
toràcic, capacitat respiratòria, diversos índex). L’autor era cap del departament
de caracterologia de l’Institut Psicotècnic, i metge de la Federació Catalana de
Pilota.
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10. Oller A. La Asistencia médica en los accidentes del trabajo agrícola. Madrid: Instituto
Nacional de Previsión; 1932.

Dades principalment alemanyes i italianes. Primeres cures. Infeccions. Necessitat
d’assistència per especialistes en Medicina del Treball. Trasllats. Importància de
la Fisioteràpia. Organització.

11. Vives Lasierra L. Contribución al estudio de la methemoglobinemia tóxica. Barcelona:
Gráf. Mercurio; 1923.

Treball de la càtedra de Medicina Legal. Molt breu, constitueix una mostra de la
poca activitat del seu temps. És la descripció d’un cas, junt amb M. Saforcada.

12. Rodríguez Méndez R. Los Hongos venenosos. Barcelona: Impr. de La Hormiga de
Oro; 1906.

Descripció clara dels bolets més freqüents que són perillosos, amb dades per a la
seva diferenciació, descripció de les opinions relatives a l’acció en animals,
valoració del lloc de trobada, dels caràcters dels bolets, i regles, segures i
probables, de recol·lecció i de cocció, per a evitar perills i riscos clínics.

13. Robledo Negrini E. Habitaciones para obreros: memoria leida en la Sección de

Ciencias Exactas y Naturales del Ateneo Barcelones al inaugurarse los trabajos

académicos correspondientes al año 1890-91. Barcelona: Tip. y Libr. L’Avenç;
1892.

Conferència a l’Ateneu Barcelonès. Importància de la higiene i la moral. La misèria
en les grans ciutats. Els habitatges – Nens. Dades de mortalitat. Els districtes de
Barcelona: els més alts. Hostafrancs, Barceloneta, Dressanes. (41, 37, 30 per
mil). Esforços de millora en diversos països. Dades de lloguers.

14. Solé i Sagarra J. Aspectos de psiquiatría forense. Quito: Casa de la Cultura
Ecuatoriana; 1954.

Conferència a la Casa de Cultura Equatoriana; referència molt general al tema de
la delinqüència i la malaltia mental així com a la legislació espanyola.
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Medicina i Sanitat militar - Medicina de Guerra

1. Guerra CC de S de. Organització dels serveis sanitaris: regles higièniques

generals que cal seguir en campanya. [Barcelona?]: Edicions Jefatura
Serveis Sanitaris; 1937.

Fullet molt ampli, editat pel Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat, sembla
més destinat a persones especialitzades o amb responsabilitats administratives
que a la població civil. Gran quantitat d’informació.

2. Chinchilla A. Discurso inaugural leido en la abertura de las sesiones académicas del

Cuerpo de Sanidad Militar de este distrito el dia 4 de enero de 1851. Barcelona:
Impr. de Tomas Gaspar; 1851.

Aportació interessant de dades sobre patologia, intervencions amb
referència dels cirurgians que van actuar. Estadístiques sobre els hospitals
de Catalunya, entre ells deu hospitals militars actius a Catalunya a meitat
del segle XIX.

3. Azoy A. Proyecto de cuadro clasificador de las enfermedades, lesiones ó defectos

físicos del aparato visual en su relación con la aptitud física para el servicio

militar. Barcelona: Imp. Casa P. de Caridad; 1908.

Estudi aprofundit de les minusvalideses de l’aparell visual, en relació a l’ingrés en
el servei militar i quadres sobre els defectes de la visió.

4. Haro J de. Manual de quintas ó Guia del médico tanto civil como militar en las

operaciones de reemplazo del ejército. Madrid: Impr. de Manuel Minuesa; 1875.

Manual de reconeixement mèdic molt complet pel seu temps, 1875, pels models
de documentació emprats.

5. Sievert Jackson J. Higiene militar: la alimentación del soldado. San Fernando (Cádiz):
Capitanía General. Estado Mayor. Sección Tipográfica; 1893.

L’autor, metge de la Marina al departament de Cadis, aporta informació molt
detallada de la quantitat i tipus d’aliments que es donava als soldats, inclòs
el ranxo.
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6. Bergós i Ribalta F d’Assís. Cirugía de guerra. Bergós Ribalta. Barcelona: [Casa
d’Assistència President Macià]; 1937.

Informació breu, amb esquemes, sobre fractures d’ossos llargs, publicada com a
revisió ràpida, abans de l’inici de la guerra.

7. Barber G. La Transfusión de sangre en la guerra actual. [S.l.]: Jefatura de Sanidad del
Ejército; 1937.

Model de fitxes dels donants i dels ferits. Organització dels serveis de transfusions.
Manera d’improvisar una transfusió. Iconografia dels serveis i del camió de
transport de sang.

8. Duran i Jordà F. The Service of blood transfusion at the front : organisation- apparatus.

[Barcelona?]: [s.n.]; 1937.

Notícia, principalment sobre organització i aparellatge dels serveis de transfusió
quan la Guerra Civil. Referència a les idees suggerides per W. Dutrem i S. Palma;
també a l’extracció, preparació i transport de la sang.

9. Feo i García R. Agressius químics. València: Institut d’Estudis Valencians; 1937.

Document fet en plena Guerra Civil Espanyola, el 1937, per l’Institut d’Estudis
Valencians, quan el Govern de la República estava a València. És clarament
informatiu, amb un nivell relativament alt, destinat a la població civil.

10. Comisión Internacional de Peritos para la Protección de la Poblaciones Civiles contra la Guerra

Química: 1.a Sesión, Bruselas, 16-19 Enero 1928. Madrid: Cruz Roja Española; 1928.

Document més d’intenció que de resolucions, en què s’indiquen normes generals
de protecció de les poblacions civils. Recolzat per la Societat de Nacions i la Creu
Roja, aprovat en la reunió de Brussel·les de gener de 1928.

11. Bergós i Ribalta F d’Assís. Aspectes mèdics de la guerra química. Barcelona:
Generalitat de Catalunya; 1936.

Notícia breu i condensada, amb alguna referència històrica, sobre gasos o vapors
tòxics. Detall sobre els que s’han emprat arrel de la Primera Guerra Mundial,
principalment els irritants a base de clor, els pròpiament tòxics, (CO, CNH), mixtes,
esternutatoris, vesicants, lacrimògens i altres.
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12. “Z” CC de S de GS. Instruccions sobre defensa passiva de la població civil, per al cas

d’atac amb gasos. Barcelona: Casa d’Assistència President Macià; 1936.

Document just de l’inici de la guerra civil elaborat pel Consell de Sanitat de
Guerra, amb informació d’interès preventiu, front a possibles atacs amb gasos
(per experiència de la seva utilització a la guerra de 1914-1918). Dades de
protecció en refugis, front a bombes incendiàries i explosives. Normes de
sanitat en refugis. Alguns esquemes.
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LA PSIQUIATRIA

La patologia mental fins a final del XVIII tenia poc tractament. Els metges no
sabien què fer-hi i els malalts eren apartats, reclosos en racons d’hospital, o en
establiments propis, els manicomis, que no tenien ni condicions d’asil. A partir del XIX,
probablement per efecte de la Revolució Francesa, la situació comença a canviar. Uns
pocs psiquiatres s’adonen que cal fer establiments que funcionin d’una manera diferent:
deixar de ser com presons. Així els primers escrits, importants des d’aquest punt de vista,
són projectes de construir nous asils.

Aquí destaca en primer lloc Emili Pi Molist, promotor del trasllat dels malalts de la
Santa Creu a un espai net, fora de la ciutat, que al final serà el manicomi de Sant Andreu.
Passen dècades entre l’escrit inicial de proposta i la inauguració (parcial) del manicomi
nou. Pi i Molist hi ha dedicat més de mitja vida professional, però se n’ha sortit.

Segueixen altres manicomis privats del pla de Barcelona. Així el projecte dels metges
Dolsa i Llorach, amb l’Institut Frenopàtic, primer a Gràcia i després a Les Corts; els de Giné
i Partagàs, primer també a Gràcia, i després a Sant Gervasi, just sota el Tibidabo.

Aquesta és la primera etapa, la dels manicomis, també n’hi havia un altre una
mica més lluny, el de Sant Boi, amb l’empenta d’Antoni Pujades.

Segueix l’etapa, no ja de fer-los sinó d’explicar com funcionen. I de fer més
publicacions, entre elles alguna revista. Destaca per sobre de tots, amb molta empenta,

Emili Pi i Molist (1824-1892).
Antoni Pujadas i Mayans (1811-1881). Creador del manicomi de Sant Boi.
Joan Giné i Partagàs (1836-1906). Creador del manicomi de Nova Betlem.
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Joan Giné i Partagàs, director i propietari de Nova  Betlem  (l’edifici ha persistit fins fa
pocs anys, on ara és Cosmocaixa, i en queda alguna resta). Allà es va reunir el primer
Certamen Frenopático Español, el 1883 i es va editar la Revista Frenopática Barcelonesa.

Giné va fer escola amb Artur Galcerán i Antonio Rodríguez Morini. Sant Boi,
amb vida més tempestuosa, va estar dirigit per Pujades, després un temps per
Rodríguez Morini.

Més lluny de Barcelona, hi ha el Pere Mata de Reus, el manicomi de Salt a
Girona, on per poc temps és director Diego Ruiz, i encara la Torre Llunàtica de Lloret,
iniciada per Francesc Campderà, que va ser en realitat el primer de tots.

L’ensenyament oficial comença a l’Autònoma, el 1933, amb Emili Mira i López.
Abans s’explicava dins de la Medicina Legal. Els malalts tenien tractaments poc efectius.
Només els psicofàrmacs, a partir de 1950, van permetre millorar de veritat aquest
panorama, i encara lentament. El primer catedràtic oficial va ser Ramon Sarró el 1950, i
després Joan Obiols i Carles Ballús.

Les doctrines i els seus canvis tenen menys visibilitat en aquests fullets. Des del
magnetisme del XVIII, la frenologia de mig segle XIX, l’hipnotisme, l’escola de Charcot,
amb les neurosis, la psicoanàlisi a partir de Freud, el moviment antipsiquiàtric amb
l’alliberament dels malalts; i la introducció a gran escala de la psicofarmacologia, i les
discussions ideològiques sobre els diversos sistemes, la psiquiatria ha fet un gran progrés.

Visió del Sanatori mental de Nova Betlem, del què encara en resta algun vestigi arquitectònic.
Catàleg UB: R F/GIN i visió de l’Institut Frenopàtic de Les Corts, recentment substituït per una

altra institució hospitalària. Catàleg UB: R F/DOL.
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1. Brierre de Boismont. A. Memoria para el establecimiento de un hospital de locos.

Barcelona: Impr. de Antonio Bergnes; 1840.

Escrit inicial, com si fos un pròleg, dirigit a l’Ajuntament de Barcelona, per Pere
Felip Monlau i Roca, amb data 1 de juliol de 1840. Explica l’estat llastimós en que
estan els asils per a malalts mentals. Monlau és el traductor. Memòria molt
detallada. Planell esquema d’una institució d’aquest tipus.

2. Pi i Molist E. Memoria sobre el modo mas asequible de erigir un asilo, hospital ó casa

de locos para uno y otro sexo fuera de las murallas de esta ciudad; acompañada

de un proyecto de reglamento interior para el régimen del establecimiento.

[Barcelona?]: [s.n.]; 1846.

Escrit que es considera inicial dels que va fer Pi i Molist, per aconseguir treure els
malalts mentals de l’espai insuficient de la Santa Creu i posar-los en un lloc
adequat, prop de Barcelona, però fora de la ciutat.

3. Pi i Molist E. Colonia de Orates de Gheel (Bélgica). Barcelona: Impr. y Libr. politécnica
de Tomás Gorchs; 1856.

Memòria presentada a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona a la sessió
d’1 de juny de 1856. Referència a la comissió per viatjar per diverses països per
estudiar els seus manicomis. A la zona d’Anvers (Amberes) va trobar el lloc de
Gheel (pron. Guel). És una zona especialitzada en l’acollida en cases particulars,
de malalts mentals de tot tipus. Descripció i organització. Hi ha un metge inspector,
un metge ajudant i vigilants.

Manicomio de San Baudilio de Llobregat
i Emili Mira i López (1896-1964).
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4. Pi i Molist E. Discurso que en la inauguración del Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona

sito en el término municipal de San Andrés del Palomar, celebrada en 19 de Diciembre

de 1889 leyó el Dr. D. Emilio Pi y Molist. Barcelona: Impr. de Henrich; 1886.

Culminació arquitectònica de l’obra de Pi. Recorda l’inici de la construcció:
“Mañana se cumplen cuatro años que, reunidos aquí [...], pusimos la primera
piedra [...], que sin tardanza será colosal edificio”. Hi ha un projecte de Reglament
amb 63 articles, “para el gobierno interior del Asilo de San Vicente de Paúl”.
Defineix com a lloc més adequat el que hi entre Pedralbes i Sarrià.

5. Dolsa i Ricard T. Instituto frenopático particular en Gracia. Barcelona: Establ. tip. de
Narciso Ramirez y Rial; 1865. Barcelona, 1865.

Fullet extens de presentació del manicomi amb crítica de la situació existent i
referència laudatòria al projecte de Pi i Molist. Exposa algunes de les
característiques del centre: ubicació i organització. Hi ha un taller de fotografia,
útil per recollir imatges de malalts i pel diagnòstic. Els tipus d’interns: pensionistes,
amb preus de 36, 25 i 18 duros al mes, o distingits, amb preus de 100 duros al
mes.

6. Giné i Partagàs J. Un Viaje a Cerebrópolis: ensayo humorístico de dinámica cerebral

escrito por el licenciado Ingrasias, caballero del Espolón de Morand y de la Silla

turca, gran Cruz del Kiasma y Profesor libre en la Universidad de la Lira. Barcelona:
Impr. de los sucesores de N. Ramírez; 1884.

És una de les novel·les “científiques” de Joan Giné. Defineix a l’autor com
“Caballero del espolón de Morand y de la Silla turca, Gran Cruz del Kiasma y
profesor libre en la Universidad de la Lira”. A l’últim capítol hi ha una batalla entre
“cerebrales y cerebelosos”: “El cráneo estalla como una granada... y aquí fue
Troya”. Hi ha un epíleg pel Dr. Dromos.

7. Giné i Partagàs J. Descripción, marcha funcional y reglamento orgánico del manicomio

Nueva Belen. Barcelona: Impr. de Antonio Palou; 1874.

Amb subtítol: “fundado en 1857, recién establecido en un edificio erigido ex-
professo en el término de San Gervasio de Cassolas, junto al Santuario de la
Bona Nova, detrás de la Torre del Frare negre, a unos cuatro kilómetros de
Barcelona y dirigido por el Dr. Juan Giné y Partagás”, ja existia un edifici anterior,
a Gràcia, des de feia 15 anys. Explicació dels principis psiquiàtrics en què es basa
el tractament dels alienats. Làmines amb dibuixos, ben fets, del manicomi.
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8. Informes de las Direcciones, Facultativa y Administrativa, dirigidos á la Excma.

Diputación provincial de Barcelona en contestación á la memoria redactada por

tres señores médicos encargados por dicha corporación de hacer una visita de

inspección á este establecimiento frenopático / Manicomio de San Baudilio de

Llobregat. [S.l.: s.n.]; 1911.

Memòria amb dades de població asilada. Destaca que no es fa servir cap aparell
electroteràpic, i s’expressa que l’electricitat no serveix per a curar malalties mentals.
Departaments i estadístiques de curació. Relació dels malalts detinguts de manera
indeguda: s’hi consideren 140 interns (97 homes i 43 dones) dels 946 interns que
hi ha. Segueix l’informe fet per la direcció administrativa, un plànol del manicomi
i un suplement fotogràfic.

9. Galceran i Granés A. Cómo deben ser los asilos para enfermos de la mente. Barcelona:
Tip. La Académica, de Serra Hnos y Russell; 1907.

Presentat al Congrés Internacional per a l’Assistència d’Alienats. Milà, 1906.
Fullet breu, tracta dels sistemes d’hospitalització distingint-los entre manicomis
antics, manicomis de transició i manicomis actuals. També exposa idees relatives
a com ha de ser el manicomi del futur. L’autor consta com a codirector del manicomi
de Reus i com a neuròleg- mentalista, i tenia un Gabinet d’Electroteràpia.

10. Costa i Turell M. Nociones de magnetismo y sonambulismo. Barcelona: Librería de El
Plus Ultra; 1857.

Imprès a Barcelona l’any 1857, la coberta exterior esmenta La Habana. S’inicia
posant esment a la incredulitat que envolta al magnetisme: “Cuatro palabras a
los incrédulos [...] pero la incredulidad en el magnetismo es tan grande...”. L’autor
diu haver fet experiments a Barcelona. També s’esmenten antecedents importants
com Mesmer, Puységur o Abbé Faria i s’exposen notes sobre ipsomagnetització i
somnambulisme.

11. Bertrán Rubio E. Sobre hipnotismo y otras cosas. Barcelona: Impr. de Henrich; 1894.

Visió general, però extensa, sobre el tema. Es proposa escriure unes quantes
pàgines sobre hipnotisme, altres estats similars i suggestió. Denota una important
influència de l’escola francesa. Regles per a la hipnotització. Magnetisme,
somnambulisme, altres aspectes.
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12. Giné i Partagàs J. El codigo penal y la frenopatología ó sea Manera de armonizar el

espíritu y el lenguaje del Código penal con el estado presente de los

conocimientos frenopáticos. Barcelona: Tipo-litografía de los sucesores de N.
Ramírez; 1888.

Es presentà en el Congrés Mèdic de Barcelona de 1888 i tracta temes com els
antecedents, la consciència, la llibertat de decisió, les penes a imposar o la
irresponsabilitat dels alienats.

13. Planellas i Llanos. De las localizaciones cerebrales con motivo de un notable caso de

herida del cerebro: tema desarrollado en la Academia Médico- farmacéutica.

Barcelona: Tip. La Academia; 1881.

Explica “un notable caso de herida en el cerebro” en una nena de vuit anys,
per entrada d’un objecte punxent que lesiona la base del lòbul frontal dret
i la tercera circumvolució. Segueix una llarga explicació sobre el tema de
les localitzacions cerebrals, un record de la frenologia i dos esquemes sobre
el cervell.

14. Ribas Perdigó M. Tratamiento de la Neuro-astenia. Barcelona: Impr. de Amat y
Martínez; 1892.

La considera com una “plaga moderna de la humanitat actual”, tot i admetre
que no sempre es fàcil de valorar-la com un fet patològic. Encara hi ha
deficiència de coneixements. Valoració del règim alimentari de la hidroteràpia
i l’atmosferateràpia en el tractament. Massatge. L’electroteràpia és un dels
mètodes més aconsellats.

15. Rodríguez-Morini A. Contribution à l’étude clinique de la paralysie générale en

Espagne. Barcelone: Tip. La Académica; 1906.

Comunicació al XVè Congrés Internacional de Medicina, Lisboa, 1906. Dades
sobre la freqüència de la malaltia en personal ingressat a Sant Boi (1901-1905)
sobre una mitjana arrodonida de 790 homes i 57 dones, hi ha un 5’76% d’homes
i el 0,88 de dones. La sífilis es considera el factor més important en el
desenvolupament de la malaltia.
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16. Turró R. Psychophysiologie de la faim. Évreux: Impr. Ch. Hérissey, Paul Hérissey; 1910.
Article publicat al Journal de Phychologie normale et pathologique.

El tema és clàssic en l’obra de Turró. L’origen de la sensació de gana. El medi
intern. La naturalesa de la sensació de gana. Relació entre els diversos principis:
proteïnes, hidrats de carboni, greixos. Sensacions tròfiques. Autoregulació. L’article
està orientat bastant cap els aspectes bioquímics.

17. Bassols C. L’Examen psicològic al Tribunal Tutelar de Menors. Barcelona: [s.n.];
1934.

Examen global i analític segons el mètode de Vermeylen que té com a principal
inconvenient les sessions llargues; – Test de Binet Simon, examen analític: tests
de Terman; laberints. – El dictamen. – Model de resultats: 10 pàgines.

18. Solé i Sagarra J. Trabajos científicos. Lérida: Impr. Escuela Provincial-Casa
Misericordia; 1944.

Recull tres treballs “Aspectos de la neuropsiquiatría germana actual”, “Progresos

en psiquiatría” i ”Espasmo de torsión y síndrome apálico de origen arterioscleroso”.

Els reuneix en un fullet, malgrat tot, prim. L’autor consta com a “Doctor médico”
de les universitats de Madrid i Heidelberg.

19. Villalonga L. Dos conferencias sobre neurosis. Palma: Gráficas Mallorca; 1936.

La primera és sobre el concepte adlerià de neurosi. La segona és sobre el vuitantè
aniversari de Freud, a qui Villalonga considera com el “Cristòfol Colom de
l’inconscient”, i valora la seva influència en la literatura i l’art. L’exemplar està
dedicat al Dr. Ramon Sarró, a Palma, el desembre de 1940.

20. Sarró R. Spain as the cradle of psychiatry. Washington: [s.n.]; 1956.

Referència a dades antigues de la psiquiatria. El paper alliberador de Pinel.
Precedents: La lluita contra la superstició en el s. XVI: Johannes Weyer. El manicomi
de València: Hospital d’Ignoscents, folls e orats, 1409. L’Hospital dels sants Cosme
i Damià, Sevilla, 1436. El “Bethlem Hospital de Londres, 1257. Altres dades.
Considera a Espanya com a bressol de la psiquiatria.
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LA RECERCA - CIÈNCIES BÀSIQUES

És el capítol més destacat des del punt de vista del nivell científic. Cronològicament
ha estat un progrés amb interrupcions i canvi de l’especialitat puntera.

Cap a finals del segle XVIII tenim dos savis de nivell internacional:
Francesc Salvà i Campil lo, cl ínic però també inventor, entre altres coses
precursor del telègraf elèctric; i Francesc Carbonell i Bravo, introductor de la
química moderna a Catalunya i mestre de Mateu Orfila, alumne a Barcelona,
professor a París i iniciador de la Toxicologia moderna com a ciència. No
s’arriba a tenir un nivell presentable a fora fins a l’últim terç del segle XIX.

Hi ha dues institucions capdavanteres. La primera és la Facultat de
Medicina, amb l’obra extraordinària de Santiago Ramón y Cajal, aclarint molts
aspectes de la histologia del sistema nerviós. Va estar només quatre anys i
mig a Barcelona, però aquest temps és el que ell mateix considera el més
fèrtil de la seva obra, i en el que publicà amb més intensitat: són els anys més
productius. L’etapa dels descobriments més importants, amb la teoria neuronal
és la de Barcelona (1887-1892).

Contemporani seu és Jaume Ferran que va aconseguir la creació del
Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona. Treballà en diversos camps.
El primer la introducció de la vacuna contra la ràbia, seguint la línia de Pasteur,
que considera mestre seu. A més va perfeccionar el mètode: introduint una
tècnica supraintensiva, inoculant cervells de conill. Després va treballar amb
la vacuna del còlera i tingué una actuació brillant, però molt polèmica durant
l’epidèmia de València de 1885. També investigà en la vacuna de la diftèria, i
més darrerament en la de la tuberculosi, defensant que el bacil de Koch tenia
formes evolutives de presentació. Ferran era un home de caràcter fort, conflictiu
i mal acceptat per molts dels seus col·legues.

El successor de Ferran en la direcció del Laboratori Municipal fou Ramon
Turró, de caràcter potser encara més fort. Va ser realment el creador dels
estudis sobre immunitat a Catalunya, i el mestre personal, per amistat familiar,
d’August Pi Sunyer. Turró de jove ja havia tingut una polèmica forta amb Letamendi,
aquest en els seus últims temps. No va ser metge, li faltava poc per acabar la llicenciatura
i no va voler acabar. Al cap de pocs anys es va fer veterinari, però pràcticament sempre va
treballar al costat de metges. També és valorat com a filòsof. El seu llibre Orígens del

coneixement: la fam ha tingut prou difusió.
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El fet afortunat de la bona relació personal entre els caps de les dues institucions
(Laboratori Microbiològic i Facultat de Medicina) i també entre els seus deixebles, va
crear un nucli de recerca molt fort. L’habilitat de Pi per aconseguir el patronatge de la
Mancomunitat i assegurar el pressupost, i l’acostament a la fisiologia francesa, van ser
decisius. Va crear la Societat de Biologia i l’Institut de Fisiologia i aquests foren els
exponents del grup. A partir d’aleshores els treballs són gairebé sempre fets en grup,
cada membre dedicat a una línia principal. Gairebé una dotzena d’investigadors poden
considerar-se figures de l’Institut.

La ciència pujava molt forta a Catalunya quan un fet extern a la fisiologia i a la
ciència, va destruir un camí ascendent: la Guerra Civil. Va venir el tancament de l’Institut,
l’exili de la gran majoria dels seus membres: el tall per molts anys. Alguns pocs es van
refer, més a Mèxic, però amb circumstàncies molt diferents. El mateix August Pi Sunyer va
crear un segon Institut a Veneçuela, amb formació d’escola, i amb final altra vegada per
una dictadura. Només Francesc Duran Reynals i Jordi Folch i Pi, que ja estaven a Amèrica
el 1936, van poder seguir amb tasques de primer nivell.

Imatge clàssica dels membres de l’Institut de Fisiologia.
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Mateu Orfila i Rotger (1787-1853). Màxim impulsor de la Toxicologia experimental
a la primera meitat del segle XIX.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Autor d’una obra bàsica pel coneixement de l’estructura
del sistema nerviós, amb influència que encara perdura.

Jaume Ferran i Clua (1851-1929). Introductor de la vacuna de la ràbia a Catalunya i màxim
impulsor de la recerca en vacunes a Catalunya.

Ramon Turró i Darder (1854-1926). Principal introductor dels estudis d’immunologia a Espanya.
Autor de “Els orígens del coneixement: la fam”.
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August Pi i Suner (1879-1965). Catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona
i creador de l’Institut de Fisiologia.

Francesc Duran i Reynals (1899-1958). Els seus treballs més importants són sobre el factor
de difusió i l’estudi del paper dels virus en el desenvolupament del càncer.

Jordi Folch i Pi (1911– 1979). En el seu moment fou una de les primeres autoritats en l’anàlisi
dels lípids en el sistema nerviós.
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Histologia

1. Ramón y Cajal S. Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de

los mamíferos; Sobre la terminación de los nervios y tráqueas en los músculos de

las alas de los insectos: nuevas revelaciones del método de Golgi. Barcelona:
[s.n.]; 1890.

Treballs del Laboratori d’Histologia de la Fac. Med. Barcelona. Conté dos treballs,
datats el 1888 i el 1890, amb molt bones il·lustracions.

2. Ramón y Cajal S. (y C. Sala). Terminación de los nervios y tubos glandulares

del páncreas de los vertebrados: trabajo del Laboratorio de histología de

la Facultad de Medicina de Barcelona . Barcelona: Impr. de la Casa
Provincial de Caridad; 1891.

Diu: “Trabajo del Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina de

Barcelona”. Treball de 15 pàgines, amb 5 dibuixos.

3. Ramón y Cajal S. Pequeñas contribuciones al conocimiento del sistema nervioso:

trabajos del laboratorio histológico de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Barcelona: Impr. de la Casa Provincial de Caridad; 1891.

És un conjunt de sis treballs (a la portada interior en diu quatre) “con 15

zincografías intercaladas en el texto” (a l’interior només 12) publicat per la Facultat
de Medicina.

4. Histología U de B F de M L de. Reglamento del Laboratorio de Histología. Barcelona:
Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina; 1907.

Aprovat per R.O. de 27 d’agost de 1907, conté 14 articles.

5. Sala i Pons C. La Neuroglia de los vertebrados: estudios de histología

comparada: tesis del doctorado. Barcelona: Impr. de la Casa Provincial
de Caridad; 1894.

Tesi de doctorat presentada el 23 de juny de 1894. Descripció de la neuroglia en
cadascun dels centres i en diversos animals: medul·la espinal, cerebel, cervell, i
en diverses parts: ganglis simpàtics, etc.
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6. Sala i Pons C. (y S. Ramón y Cajal). Estructura de la médula espinal de los Batracios

/ por CL. Sala .... El Plexo de Auerbach de los batracios / por S.Ramon y Cajal ...

Barcelona: Impr. de la Casa Provincial de Caridad; 1892.

Es un fullet que conté dos treballs - I. “Estructura de la médula espinal de los

batracios”, per Claudi Sala; II- “El plexo de Auerbach de los batracios”, per S.
Ramon i Cajal, datats el febrer de 1892. Sala consta com a estudiant de medicina
i ajudant d’Histologia. És un dels pocs deixebles de Cajal a Barcelona, el seguí a
Madrid, i després es va dedicar privadament a anàlisis.

7. Ramón y Cajal S. Nuevo concepto de la histología de los centros nerviosos:

conferencias pronunciadas en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas

de Cataluña en los días 14, 18 y 19 de marzo de 1892. Barcelona: Impr. de
Henrich; 1893.

Conferències pronunciades a l ’Acadèmia i  Laborator i  de Ciències
Mèdiques de Catalunya els dies 14, 18 i 19 de març de 1892. Publicades
a la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, núms. 16, 20, 22 y 23 de
1892 (tomo XVIII).

8. Pi i Sunyer A, Pi i Sunyer J. Cajal and the physiology of the nervous System. S.l.: [s.n.];
1936.

Explicació detallada de les aportacions de Cajal, des del punt de vista de les
descripcions histològiques, al progrés del coneixement de la fisiologia del
sistema nerviós.

Fisiologia

9. Pi i Sunyer A. Réception solennelle du professeur Pi Suner: nommé docteur en médecine

honoris causa; de l’Université de Toulouse. Toulouse: l’Université; 1922.

Aquest acte marca l’enfortiment de les relacions entre les universitats de
Toulouse i Barcelona, i entre la medicina catalana i occitana, per medi de les
càtedres de Fisiologia. Es gestava la creació d’una revista catalano-occitana
de Fisiologia, amb el suport principal de l’Institut de Fisiologia. Notem la grafia
del cognom: Pi Suner.
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10. Recepción pública del Doctor Augusto Pi Suñer en el Colegio Nacional Mariano

Moreno: 17 de octubre de 1919. Buenos Aires: Talleres Gráficos Virius; 1920.

Va fer la conferència sobre: “Dos fisiólogos pacifistas: Richet y Nicolai”. (pp. 38-
64). Richet fou professor de Fisiologia a la Universitat de París i Nicolai ho fou de
Berlín fins el 1915.

11. Pi i Sunyer A. (et J. Puche) Le Sympathique sentitif : l’innervation afférente de l’intestin

grêle. S.l.: s.n; 1925.

Separata de CR Soc. Biol. 1925. Segueix en la línia dels treballs sobre sensibilitat
interna, com a origen dels reflexes circulatoris i respiratoris. Escrit breu.

12. Pi i Sunyer A. Els Reflexos tròfics glucemiants. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans;
1923.

Comentari extens del tema en un llibre de miscel·lània, desenvolupant el concepte
de sensibilitat tròfica de Turró. Interès d’actualitat del tema: “Tot seguit que, sigui
per la causa que es vulgui: treball, fred, inanició, baixa d’un cert límit el contingut
de glucogen en els teixits, s’exagera el to del reflex glucemiant”.

13. Pi i Sunyer A. Sobre la unidad de mecanismos de coordinación funcional. Madrid:
Impr. de Fortanet; 1917.

Text d’una conferència a Sevilla el 1917, dins de les reunions de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.

14. Pi-Sunyer Bayo J. (and J.F. Fulton) La Influencia de las terminaciones nerviosas

propioceptivas de las extremidades posteriores sobre la posición de las anteriores:

[observaciones en gatos descerebrados]. [S.l.: s.n.]; 1928.

Treball durant l’estada de Jaume Pi-Suñer (i Bayo) a Harvard. Separata de The
Am. J. of Physiology, 1928, 83, 548-553.

15. Pi-Sunyer Bayo J. (and J.F. Fulton). The Influence of the proprioceptive nerves of the

hind limbs upon the posture of the fore limbs in decerebrate cats. [S.l.: s.n.]; 1928.

Separata del American Journal of Physiology, constitueix un exemple de les
investigacions de Jaume Pi-Sunyer durant la seva estada als laboratoris de
fisiologia de la Universitat de Harvard.
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16. The Production of the silent period by the synchronization of discharge of motor

neurones / by H.E. Hoff ... [et al.]. [S.l.: s.n.; 1934.

Treball fet al laboratori de Fisiologia de la Universitat de Yale. Forma part del
conjunt de treballs fets per Jaume Pi-Suñer en centres d’alta qualificació científica
en la seva etapa de recerca als Estats Units.

17. Vilató i Bassols FX. Teorías acerca de la calorificación animal. Barcelona: Establ. tip.
de los sucesores de N. Ramirez; 1883.

L’autor és auxiliar de Fisiologia i Terapèutica de la Facultat de Medicina. Presenta
diverses teories sobre l’origen de la calor animal, algunes del període antic:
pitagòrica, vitalista; iatro-química, iatro-mecànica; altres modernes, com les
vitalistes: Brodie, Chossat; les teories físiques: Bichat; i la teoria química: Lavoisier,
combustió. Per últim exposa les teoria actuals i les relacionades sobre la influència
del sistema nerviós en la producció i regulació de la calor.

18. Ruiz D. Fisiología del sueño. Barcelona: Tip. La Académica, de Serra hermanos y
Rusell; 1900.

Article de la Gaceta Médica Catalana, 1900, treball que forma part del conjunt d’escrits
de la fase inicial de Diego Ruiz. Després va ser psiquiatre heterodox, que es reconeix
deixeble de Gaspar Sentiñón. Director un breu temps del sanatori de Salt. Filòsof, amb
idees pròpies, amb obra extensa. Exiliat el 1939, morí el 1952 a Tolosa de Llenguadoc.

19. Soler Dopff C. La Exploración del esfuerzo muscular por el método dinamográfico.

Barcelona: Impr. La Renaixença; 1932.

Aporta un nou aparell, el cronodinamògraf, que serveix per a mesurar l’esforç muscular,
fins a un màxim de 100 kg., amb l’ajut de “palanquetes” petites. Hi ha imatges i
gràfiques i una descripció de la utilitat de l’aparell. L’autor és professor d’Higiene a
l’Escola Industrial de Terrassa i de l’Institut d’Orientació Professional de Barcelona.

20. Valls y Bielsa V. La salud y la longevidad al alcance de todos por el sistema naturista

moderado. Barcelona: R. Pujol; 1912.

Fulletó heterogeni i breu de 24 pàgines. Té un capítol curt sobre el menjar. Creu que el
règim adequat pel que està preparat l’home és el frugívor i la beguda més adient és
l‘aigua. Esment de les idees de Kuhne. Com a elements curatius esmenta primer els
banys de sol i de vapor. Llista d’aliments “conforme a la naturalesa”, en primer
lloc la sopa de blat triturat; segueixen fruites i verdures.
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L’HOMEOPATIA

El fundador. L’homeopatia és una de les teories sobre la malaltia i la terapèutica
que va començar a les acaballes del segle XVIII i va créixer com a especialització pràctica
terapèutica ja des de la primera meitat del XIX. Va ser formulada com a explicació de la
causa de les malalties per Samuel Hahnemann, metge alemany (Meissen, 1755 – París,
1843), exercint a Dresde.

Veia que amb la seva pràctica no curava els malalts i sovint els perjudicava, amb
les terapèutiques agressives usuals: sagnies, purgants, dieta, que més aviat debilitaven.
Observà que algunes medicines, en dosis molt petites, podien produir els mateixos
símptomes que la malaltia. La mateixa causa que produïa els símptomes podia curar-
los. D’aquí ve el seu lema típic: Similia similibus curantur.

El primer article sobre el nou mètode el va publicar l’any 1796 i el seu llibre bàsic,
l’Organon, el 1810 a Dresde.

La doctrina. La terapèutica es basava a utilitzar dosis molt petites diluint el
fàrmac, administrat en gotes o en píndoles. La substància base es diluïa deu, o vint
vegades, i es tornava a diluir, i se seguia diluint, més vegades, la centèsima o més.
Semblava que ja no podia quedar res perceptible en la solució o la píndola. Es deia
que la substància es dinamitzava, gràcies a la força vital. Se la va considerar doncs
una teoria o doctrina vitalista.

Escut de l’Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona.
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La difusió. L’homeopatia tenia unes característiques que li van permetre una
certa subsistència. Era nova i revolucionària: diferent del que hi havia. Era poc agressiva.
La gent que tenia horror a les sagnies, les purgues i lavatives, i s’hi podia passar amb
medicines preses a gotes i píndoles es decantava per la que era més còmoda, i a més a
vegades curava. Com remarca Calbet, el metge escoltava el malalt, li dedicava més
temps. Hahnemann va deixar pocs deixebles directes. Va fer la feina bastant sol. El més
eficaç, en la teoria, va ser James Tyler Kent, (1849-1916) als Estats Units, amb exercici
molt actiu. Fou professor de Matèria Mèdica als Col·legis Homeopàtics de Saint Louis i
Chicago, president de l’Associació Americana d’Homeopatia. El principal iniciador a
Anglaterra fou Frederick H. Quinn, graduat a Edinburgh i fundador de l’Hospital Homeopàtic
de Londres. A Mèxic un dels capdavanters va ser M. Comellas, metge valencià el 1850.

A Espanya el pioner es considera a Pedro Rino, (1808-1882), de Badajoz, metge a
Sevilla el 1830, creador de la primera revista homeopàtica espanyola el 1840. Cap a
mitjan segle XIX passà a Barcelona on va fer una bona obra pràctica. Sorgiren alguns

Samuel Hahnemann (1755– 1843) Creador de l’homeopatia. Al voltant de les seves idees
es va formar un grup de metges molt ampli.

Joan Sanllehy i Metges (1821-1900) Fou la personalitat més destacada de l’homeopatia
a Catalunya en el segle XIX .
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deixebles i l’homeopatia va anar creixent de manera lenta i discreta. A mitjan segle
destaca Cristòfol Sirarol, que aplicà el tractament homeopàtic al còlera el 1855. Més
tard hi ha les obres de Francesc Derch i M. Cahís, intentant demostrar-la
experimentalment. També el llibre de Joan Sanllehy, sobre El dinamismo vital. Sanllehy
fou probablement un cim en la valoració social i des del punt de vista dels malalts.

Després l’homeopatia s’anà consolidant a poc a poc. Era poc conflictiva. S’acon-
seguí la creació d’hospitals homeopàtics, sovint ajudats per alguna institució eclesiàstica,
sostenibles econòmicament. Alguna vegada hi hagué alguna situació polèmica, però no
massa forta. S’introduïren en el món de la farmàcia, i ara hi ha farmàcies homeopàtiques
i una ja considerable indústria farmacèutica al seu servei. També entrà en les institucions
mèdiques: els Col·legis de metges tenen seccions de metges homeòpates i algunes
escoles universitàries accepten alumnes per a fer un ensenyament reglat. Actualment
aquí es percep una sensació d’infravaloració, d’una especialització professional, a la
que es concedeix poc nivell científic.

1. Sirarol i Maimó C. Precetos higiénicos y régimen que debe seguirse durante el

tratamiento homeopático en las enfermedades agudas y crónicas. Barcelona:
Impr. de Luis Tasso; 1850.

Fulletó breu. Normes d’higiene. Deixar passar com a mínim 2 ó 3 hores
entre el menjar i l’administració del medicament homeopàtic. Es recomana
menjar amb sobrietat i presenta els aliments i begudes que es consideren
acceptats i/o prohibits. Avís en contra de les sagnies, sangoneres, ventoses,
purgants, i altres. Quadre amb semblances i diferències entre tractament
homeopàtic i al·lopàtic.

2. Sirarol i Maimó C. Aviso á los amigos y enemigos de la homeopatía ó sea instrucción

sucinta y breve á los que no están iniciados en la homeopatía para que puedan

juzgar con algun fundamento de ella. Barcelona: Impr. de Luis Tasso; 1852.

Fulletó breu escrit per explicar els principis de l’homeopatia als qui no
coneixen aquesta doctrina. L’homeòpata troba en aquest sistema tot el
que li cal per tractar les malalties sense “fer servir mai els mitjans debilitants,
pertorbadors i  v iolents de l’antiga medicina”. Intenta demostrar la
superioritat de l’homeopatia sobre els altres sistemes, al·lopàtics. Refutació
dels seus detractors. Al final, comparació de resultats entre hospitals
homeopàtics i al·lopàtics.
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3. Sirarol i Maimó C. Del cólera morbo epidémico: de su preservación y curación por el

tratamiento homeopático: al alcance de todos. Barcelona: Administración y
Redacción del Plus Ultra; 1855.

Conceptes sobre el còlera. Símptomes prodròmics. Tractament amb alcanfor de
Hahnemann, també ipecacuana. Recull una cita d’alguns metges que fan
tractament homeopàtic, amb bons resultats: Bramon (Cuba i després Calella),
Cruxent (Santiago de Cuba), Blaye (francès a Barcelona), Sanllehí, Ausó (Alacant),
Pastor i Mateu Garín (València), Ignacio Rico (Vinaròs).

4. Barcelona RA de M de. Exposición que dirige al gobierno la Real Academia de Medicina

y Cirugía de Barcelona. Barcelona: Impr. del Diario de Barcelona; 1865.

Una R.O. de 5 de gener de 1865, concedeix, oficialment fora del règim universitari, una
càtedra i una clínica de medicina homeopàtica. L’Acadèmia de Barcelona, diu que
“no seria posible callar, so pena de suscribir nuestro descrédito científico” i envia un
informe considerant l’aspecte poc científic que té l’activitat dels homeòpates.

5. Sala A. Qué es homeopatia. Sevilla: [s.n.]; 1862.

Diu a l’inici: “una gran parte del pueblo va reconociendo las grandes ventajas y

superioridad de la homeopatia sobre todos los sistemas médicos antiguos”.
Segons el text, l’estudi de l’homeopatia és difícil donada la importància de les
dosis infinitesimals i de les dilucions. Recull la descripció d’una quinzena de
casos. L’autor consta també com D. Armengol Sala.

6. Bourgeois LX. Lo que es la homeopatía. Barcelona: Impr. y Libr. politécnica de Tomás
Gorchs; 1861.

L’original és francès. Exposa el principi de la similitud, o llei dels semblants: un
medicament específic que cura uns símptomes determinants, pot produir-los si
es dona a dosis molt més petites, infinitesimals (Similia similibus curantur...). El
text dona molt valor a l’examen del malalt i argumenta “la superioritat de
l’homeopatia demostrada pels fets” amb dades de nombrosos hospitals.

7. Martín Somolinos C. La Salud: manual de homeopatía para uso de las familias.
Madrid: [el autor]; 1870.

L’autor és farmacèutic, amb farmàcia oberta a Madrid, la primera d’Espanya. Va
idear un “diluïdor” per a la preparació de medicaments. Conceptes essencials.
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Valoració de la higiene. Explicació extensa de malalties i de medicaments indicats.
Atenció als enverinaments. Descripció de tintures. Diccionari breu d’indicacions
homeopàtiques. Capses i medicaments emprats en homeopatia. Alguns dibuixos
d’aparells.

8. Ricart i Gila J. Las Creencias en medicina homeopática: apuntes. Barcelona: Tipo-lit.
de Luís Tasso; 1890.

Text de caràcter defensiu de l’homeopatia. Inici amb dos aspectes: els incrèduls
i les innovacions en medicina. Parla del valor de les substàncies a dosis molt
baixes: dilucions; dels medicaments homeopàtics; i dels principis de l’escola
homeopàtica, així com del seu futur.

9. Giró Savall J. La Difteria y su tratamiento homeopático. Barcelona: Tip. de Luis Tasso;
1894.

Discurs llegit a l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona l’abril de 1894. Exposa la
“tremenda” mortalitat per diftèria. A Espanya en un quinquenni: més de 77.000
morts, la gran majoria nens. Tractament: en el període anginós: acònit a la tercera
dilució i belladona a la sisena. En el període crupal, el sulfur de calci. En formes
benignes la belladona i el Mercurius cyanicus.

10. D. SP y. Guía homeopático doméstico para uso exclusivo de las familias. Barcelona:
Farmacia homeopática; 1898.

Explica els símptomes més característics dels medicaments homeopàtics i les
indicacions de les dosis en cada cas. Comença explicant que “cada cop creix més
el nombre d’adeptes al sistema Hahnemannià” i per això cal una guia pràctica.
Explicació detallada de les “patogenèsies” de 40 medicaments, per ordre alfabètic,
de l’‘aconitum’ al ‘zincum’. Segueixen les normes de dietètica i la descripció de
les diferents patologies a tractar. Demana que s’accepti la doctrina i es dotin
càtedres a la universitat.

11. Sanllehy J. El Dinamismo vital en sus relaciones con el dinamismo medicamentoso y

el dinamismo universal : discurso leído en la sesión inaugural celebrada el día 10

de abril del presente año en la Academia Médico- Homeopática de Barcelona.

Barcelona: Tip. del Sucesor de F. Sánchez; 1899.

Text del discurs inaugural de curs de l’any 1899. Referència a Samuel Hahnemann,
les lleis vitals, les forces pregones que regeixen l’organisme, també el vitalisme
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antic. Cita de nombrosos autors, en diversos aspectes. To discretament polèmic
i defensiu.

12. Ricart i Gila J. La Medecina moderna: discurs pera esser llegit a la sessió inaugural

reglamentaria del dia 10 de abril de l’any 1900 a la Academia Homeopática de

Barcelona. Barcelona: Tip. L’Avenç; 1900.

Discurs llegit en la sessió inaugural de 1900, a l’Acadèmia Homeopàtica de
Barcelona, de la què l’autor en fou vicepresident. En presenta els antecedents
amb un record del Dr. Joan Sanllehy. Comentaris sobre diversos aspectes de la
medicina. Possibilitat d’arribar, en bon estat de salut, als cent anys de vida.
Disquisicions sobre aquesta doctrina. Esment d’alguns homeòpates.

13. Cahís M. La Homeopatía experimentalmente demostrada: cuarta serie de

experimentos. Barcelona: Impr. Altés; 1924.

Com a conclusió de molts experiments en cobais, a dilucions altíssimes (a la 210ª
de Strychnos Nux-vomica), dona interpretacions sobre el mecanisme d’actuació
del medicament homeopàtic. Considera que “el fenomen de la curació
homeopàtica és, en el fons, d’índole anafilàctica”. A vegades es produeixen
situacions de debilitat, pels medicaments homeopàtics, que proposa es diguin
d’homeofilàxia. Cita la idea de Hans Kubasta que en alguns casos, per efecte de
la dinamització homeopàtica, la matèria s’hagi convertit en força.

14. Benavent de Camón J. Propaganda homeopàtica. Barcelona: Imp. de Collazos y
Tasis; 1897.

Presenta una crítica dels sistemes de curació que es practiquen més a finals del
segle XIX. També critica l’Electro-homeopatia. To polèmic de l’escrit, que considera
que tota l’altra terapèutica es considera al·lopàtica. L’autor fou el primer
vicepresident de l’Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona.

15. Suriol A. La Dinamización homeopática en relación con la concepción moderna de la

arquitectura del átomo. Barcelona; 1923.

Text d’una conferència que va tenir molt èxit entre els homeòpates catalans
perquè intentava adaptar les idees terapèutiques al progrés en els coneixements
de la química atòmica, aleshores en el punt de creixement de la ciència. Es va
traduir al francès. Era un intent d’explicar el mecanisme de la dinamització dels
medicaments, i d’introduir l’homeopatia en el nivell de la ciència moderna.
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16. Derch i Marsal F. Concepto de la homeopatia. Barcelona: Tip. del Sucesor de F.
Sánchez; 1900.

Inici amb un record del Dr. Joan Sanllehy, arrel de la seva mort recent. Es pregunta
si l’homeopatia és una ciència, i aviat ataca les tendències que considera
modernes: “la experiencia de la retorta, de microscopio, de laboratorio, en fin de

todo menos de la clínica” i com es fa l’ensenyament dels metges. Segueix
defensant la doctrina del “Similia similibus curantur”, les dosis infinitesimals,
amb les dilucions i el concepte de dinamització, i altres aspectes

Farmàcia homeopàtica de la primera meitat del segle XIX.
(Foto: col·lecció de la Societé d’Historie de la Pharmacie, París).
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Joaquim Tuixans i Pedragosa. També es fa una valoració del

conjunt de topografies mèdiques de la Catalunya Central, on

s’hi ha inclòs la del monestir benedictí, per la seva estreta

relació tant des del punt de vista social com cultural amb la
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to de topografías médicas de la Catalunya Central, donde se ha
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INTRODUCCIÓ

Amb el nom de Topografia Mèdica s’han publicat a moltes localitats dels Països
Catalans, des de finals del segle XVIII fins a la meitat del XX, una gran quantitat de
memòries monogràfiques que contenen dades diverses d’una població determinada.

Les topografies mèdiques són la principal aportació bibliogràfica de la medicina
rural a la sanitat pública. Representen la línia de pensament mèdic que analitza
detingudament aspectes ambientals i socials, en els processos que afecten a la salut
de les persones i de les comunitats. Són, per tant, un clar exponent de la mentalitat
mèdica i socio-cultural d’una època determinada.

Segons el Diccionari de Medicina de l’Enciclopèdia Catalana, hom defineix
Topografia Mèdica com a “nom donat a l’estudi de la patologia d’una localitat o comar-
ca”.1 Malgrat tot, en un sentit estricte, hauriem d’entendre per topografia mèdica la
descripció d’un lloc, poble, ciutat o comarca, des d’un punt de vista exclusivament mèdic.
De totes maneres, això no ha estat, però, així, sinó que realment les topografies mèdiques
han adquirit un caràcter enciclopèdic, fent no obstant, una menció especial als aspectes
demogràfics, sanitaris i higiènics de la població en estudi. En molts casos s’han convertit
en vertaderes històries locals o comarcals dels llocs estudiats.

També han estat definides com a “estudis sistemàtics de l’ambient d’una
localitat o regió com a factor condicionant de les principals malalties que en ella es
pateixen”.2 En algunes ocasions, l’expresió Topografia Mèdica, s’ha substituït per la
de Geografia Mèdica.3

L’origen d’aquest tipus de literatura científica que es coneix amb el nom de
Topografies Mèdiques ha estat ben estudiat per Luis Urteaga.4  A partir de l’obra de
Thomas Sydenham (1624-1689) es considerava que hi havia una relació estreta
entre les febres i el clima. Aquesta teoria de les Constitucions de Th. Sydenham,
restaura l’antic concepte hipocràtic de “constitució epidèmica” (“katástasis”), però
reinterpretant-lo ara com aspecte meteorològic de l’any, i fa del medi ambient (aire,
aigua, sòl...) el factor determinant de les malalties agudes, especialment les que
anomena com a malalties epidèmiques i estacionals. L’estudi d’aquestes
constitucions serà un tema constant fins ben entrat el segle XIX. Tot i així, hi ha
discrepàncies sobre el vertader sentit del concepte o “conjunt d’esdeveniments
naturals: qualitats del sòl, clima, estacions, pluja, sequedat, centres pestilents,
penúria, etc.”. Sydenham renova la tradició d’Hipòcrates “Sobre Aires, Aigües y
Llocs” que donarà origen al corrent higienista.
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En efecte, aquesta obra del Corpus hipocràtic, fou atribuïda des de sempre al
propi Hipòcrates. Però per a les topografies mèdiques, aquest tractat significa quelcom
més que un simple antecedent. Vol representar el punt de partida de la tradició mèdica
ambientalista y “meteorologista”. És, a més a més, el primer intent que tracta de donar
una explicació científica a l’hora de relacionar la influència del medi ambient sobre les
malalties i sobre el caràcter dels individus.

L’higienisme és un corrent de pensament que apareix a finals del segle XVIII,
impulsat principalment per un grup de metges. Els higienistes critiquen la manca de
salubritat de les ciutats industrials i proposen mesures per millorar la salut i les condicions
de vida de la població.5

Les topografies mèdiques sorgeixen doncs, com a una exigència lògica de la
doctrina de les constitucions. L’interès per les topografies mèdiques subsistirà fins que
els descobriments bacteriològics, a partir de l’últim terç del segle XIX, obligaran a
replantejar el concepte de malaltia epidèmica, d’origen biològic en lloc de mediambiental.

En consonància amb els objectius de la Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica de Bar-
celona, el Dr. Lluís Prats va presentar un pla per la topografia, que fou discutit a la Junta
del 22 de gener de 1787, però no va ser posat en pràctica. Posteriorment, el 29 de
desembre de 1788, es va encarregar als Drs. Francesc Salvà i Francesc Sanpons que en
fessin un altre. El van presentar el 26 de gener de 1789, però fins el 8 de febrer de 1791
no es va acordar la seva impressió i distribució.6 Segons Urteaga,  no se sap la data en
què van complir l’encàrrec, però devia ser abans de 1797.

Les bases per aquest tipus de concursos públics anuals de l’Acadèmia Medico-
Práctica de Barcelona les van establir els Drs. Francesc Salvà i Campillo i Rafael Nadal i
Lacaba. Les seves bases consten a la “Circular del plan Metódico y compendioso, para
formar la topografía de alguna población, nuevamente extendida de acuerdo de la Na-
cional Academia de Medicina Práctica de Barcelona por sus socios residentes los Dres.
D. Francisco Salvá, D. Juan F. Bahí, D. Antonio Vilaseca y D. Rafael Nadal y arreglado
según las bases, que en 1788 adoptaron para el mismo objeto D. Francisco Salvá y D.
Francisco Sanpons de orden de la misma”.7

L’interès pels estudis topogràfics queda patent i a més fou un tema d’actualitat
durant tot el segle XIX com ho demostren els treballs publicats posteriorment per donar
pautes de com d’escriure les topografies. Així, Joan López, Feliu Janer, amb Pere Vieta i
Raimon Duran publiquen la “Clave que la comisión permanente de topografías ha pro-
puesto a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona para facilitar la formación
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de la topografía de los pueblos que componen la provincia de Cataluña”.8 Francesc
Salvà va publicar una “Circular del plan metódico compendioso para formar la topografía
de alguna población”9 l’any 1821, així com Raimon Duran, que el mateix any edita una
“Introducción a la clave topográfica”.10

Uns anys després, Damià Verger i Frau publica “Necesidad y pública utilidad del
estudio de los elementos que constituyen la topografía”.11

També Pere Felip Monlau, l’any 1847, escriu: “Todas las poblaciones han de
tener su topografía. El manuscrito que las contenga debe ser custodiado en los
archivos de la Casa Municipal como un “libro de familia”. Este libro será consultado
con mucho fruto para saber lo que ha sido la población, lo que es y lo que puede ser.
Se agregarán en forma de apéndices a dicho libro los resultados de cada año. Estos
anales locales, bien redactados, serán la joya más preciosa de la población. Bueno
fuera que las topografías se imprimieran para la común instrucción e imperdible
recuerdo”.12

Així mateix, Pere Vergés autor de la “Topografía Médica de Castellar (San
Estevan) o del Vallés”, en el pròleg de l’edició de 1895 aporta dades d’interès tot
esmentant els estatuts de les acadèmies que determinen una dedicació explícita dels
facultatius dels pobles a aquest tipus d’estudi. Així ens diu que “Sin duda alguna es
de altísima importancia la Topografía ó Geografía médica, cuyo cometido, para ser
debidamente cumplido, necesitan ser favorecidos sus concursos anuales por los tra-
bajos de observación y demás conocimientos científicos que puedan deducirse de las
localidades”.13

En els estatuts de 1830 de les Reials Acadèmies de Medicina i Cirurgia, es fa
referència explícita a fomentar aquest tipus d’estudis per part dels facultatius. Així, en
el paràgraf cinquè del capitol VII diu: “...; y en formar, (sin perjuicio de la obligación
que tienen los facultativos directores de establecimientos de aguas minerales por el
párrafo I.º del capítulo 2.º de su reglamento especial) buenas topografias médicas de
las provincias respectivas, y de los varios pueblos contenidos en ellas, examinando
sus territorios y situaciones, indagando cuáles sean sus producciones medicinales, y
observando qué enfermedades son las más frecuentes y endémicas, con las causas
que las motivan, y los medios que se conceptúen y encuentren más abonados para su
destrucción”.14

Per últim, cal dir que les topografies mèdiques han anat desapareixent, llevat de
casos molt puntuals, bàsicament perquè els seus continguts han estat substituïts pel
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desenvolupament accelerat de les ciències naturals i per la implantació d’un sistema
sanitari públic d’àmplies cobertures. Per altra part, també els geògrafs han anat ocupant-
se cada vegada més de les relacions entre el medi físic i l’humà. Des dels anys quaranta
del segle xx, la “Geografia Mèdica” ha anat implantant-se cada vegada més dins la
geografia humana, fins arribar a constituir una entitat específica.

Com ja hem dit, moltes de les topografies presentades a la Reial Acadeèmia eren
treballs que van tenir el seu moment més àlgid en el període comprès entre finals del segle
XIX i el primer terç del XX, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.15 Els metges
que exercien en el medi rural, normalment acostumaven a fer aquests estudis sobre les
condicions naturals, climàtiques i higièniques del medi on treballaven, i després explicaven
les principals malalties i les epidèmies.16 A més a més, el fet d’obtenir el premi de l’Acadèmia,
a l’autor li reportava l’ingrés com a acadèmic corresponent de la institució.

Segons Oriol Casassas, “potser l’actuació més notable d’estímul (de les Reials
Acadèmies de Medicina i Cirurgia) és la concessió dels premis a estudis mèdico-
topogràfics de pobles del districte acadèmic”.17

Aquestes topografies, al cap dels anys ha suscitat de nou interès pels estudiosos
locals i moltes d’elles s’han editat per primera vegada o s’han tornat a reeditar. Des del
punt de vista historiogràfic, s’ha comentat que algunes de les topografies eren poc
rigoroses i molt superficials per la generalització dels temes. També que contenen
imprecisions de vocabulari i de coneixements. Però el què és indiscutible, que cobrien
un buit que existia en l’anàlisi del territori i en la historiografia local. D’aquí l’interès que
actualment desperten en molts historiadors.

La topografia mèdica més antiga de la qual tenim notícia a Catalunya és la de l’illa
de Menorca de l’any 1787, de Miquel Oleo i la més recent, de l’any 2004, de Tremp i
Conca de Tremp, de Julià Farré i Sostres.18

La primera que fou escrita en català és la de la vila de Ponts i Comarca (Noguera)
del Dr. Francesc X. Montanyà i Santamaria, l’any 1906.19

En aquests darrers anys, les topografies que veuen la llum, continuen anomenant-
se així per mantenir la tradició acumulada al llarg del temps o bé per autentificar una
denominació d’origen però sense la indispensable presentació a concurs, com era de
llei al principi, ni amb el suport explícit de les acadèmies de medicina.
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LES TOPOGRAFIES MÈDIQUES DE LA REIAL

ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Un dels fons més importants que es conserven a l’arxiu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, juntament amb el de les memòries manuscrites, és el de les
topografies mèdiques.

Del cartell de premis que anualment convoca la institució, el més antic és el premi
Salvà i Campillo, autor d’una de les primeres topografies mèdiques de Catalunya, que va
ser presentada a la Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, en dues parts, els anys
1787 i 1794.20

També en aquesta època, el metge Antoni Millet, va presentar a l’Acadèmia de
Madrid la “Topografia Medica Ausonensis” (Topografia Mèdica de Vic).21

Entre les topografies més antigues que trobem documentades podem citar la ja
comentada “Topografia de la Isla de Menorca”, de Miquel Oleo (1787); la “Topografía
Médica de Sabadell” d’Antoni Bosch i Cardellach (1798), la “Topografia Médica de
Taradell” de Joan Sastre (1790); la “Topografía de Ulldecona” de Francesc Espada
(1793); la “Topografía Médica de la vila de Calaf” de Josep Canet i Pons (1795); i la ja
citada de Francesc Salvà (1795).

Pere Vallribera va fer un catàleg molt detallat, l’any 2000, de les que es conserven
a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En total hi ha documentades 145
topografies, de les quals, una gran majoria són del segle XIX i molt poques del segle XX. La
major part són de poblacions de Catalunya. També n’hi ha moltes del País Valencià.
D’algunes ciutats n’hi ha més d’una, presentades a concurs en anys diferents (Tortosa,
Lleida, l’Espluga de Francolí, Girona, Reus, Sabadell, Caldes de Montbui, Manresa). Del
total, 48 procedeixen de fora de dels Països Catalans. Finalment, n’hi ha vint-i-cinc que
van restar anònimes en no guanyar el premi anual.22

Algunes són perfectament d’actualitat i mostren l’interès que tenien molts metges
per a superar-se ells mateixos i deixar constància del què estaven fent. Avui, amb el valor
augmentat pel pas del temps, són un dels elements més valuosos de l’arxiu de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Aquesta institució té prevista la seva digitalització,
per posar-les a l’abast de tothom.23 El catàleg de les topografies, que es va editar en
format llibre, és un dels més consultats dels de l’arxiu per part dels investigadors. El
catàleg està disponible a la la pàgina web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(www.ramc.cat/biblioteca/catàlegs).
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TOPOGRAFIES DE LA CATALUNYA CENTRAL

Del catàleg de topografies mèdiques conservat a l’arxiu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, hi ha un total de 16 manuscrits que fan referència a poblacions
de l’àrea geogràfica de la Catalunya central (Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès).
A aquests 16 manuscrits, cal afegir-hi la topografia mèdica de Vic, d’Antoni Millet, i la de
la mateixa població de Joaquim Salarich, la primera conservada a la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina de Madrid i la segona a l’Arxiu Històric Comarcal de Vic.

A més a més, tenim notícia de tres topografies mèdiques que fins al moment no
s’han pogut localitzar. Concretament són la de Cercs i la Baells (Berguedà), i dues de
Josep Canet i Pons: una de Calaf (Anoia) i una altra d’Aguilar de Segarra (Bages).

D’aquestes vint-i-una topografies mèdiques documentades a la Catalunya cen-
tral, cinc són de la comarca de l’Anoia; nou del Bages; una del Berguedà; cinc d’Osona
i una del Solsonès.

Alguns d’aquests manuscrits han estat estudiats per diferents historiadors. Així
les tres topografies de Manresa han estat analitzades en profunditat per Jacint Corbella;24

la de Sallent per Margarida Luna i per Ferran Sànchez Agustí;25 i la de Vic per José M.
López Gómez.26

Segons el “Manifiesto que la Académia Nacional médico-práctica de Barcelona
dirige...” de Francesc Sanpons, el Dr. Josep Canet, metge de Calaf (Anoia) va presentar
una topografia mèdica de la vila de Calaf l’any 1795 i una d’Aguilar de Boixadors (actual
Aguilar de Segarra, a la comarca Bages) i altres pobles propers a Calaf, l’abril de
1799. Malauradament, cap de les dues es conserva a l’arxiu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.27

Pere Pallàs i Valls és l’autor de la “Topografia Médica de Manresa” editada l’any
1906. Sembla que en aquells moments també estava preparant uns “Apuntes para una
Topografia Médica de Serchs y La Baells”.28 Fins a dia d’avui, no s’ha pogut localitzar
aquest manuscrit. Desconeixem quines foren les raons o l’interès personal de Pere
Pallàs per escriure una topografia mèdica d’un poble del Berguedà en el qual no hi va
exercir. Tampoc sabem quina era la possible relació personal amb aquest municipi.

Recentment, a partir de la recerca portada a terme per Lluís Guerrero amb motiu
del cinquantenari de la Delegació del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, s’ha
localitzat a l’arxiu del Dr. Joan Soler i Cornet, primer president de la delegació del Bages
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del CoMB, un manuscrit inèdit sobre una nova topografia mèdica de Manresa que
possiblement fou escrita cap a l’any 1932. L’original de 535 pàgines està mecanografiat
en quartilles apaisades per una sola cara i conté unes interessants taules demogràfiques
de Manresa entre els anys 1927 i 1930.29

Relació de topografies de la Catalunya Central

Josep Canet i Pons: “Topografía Médica de Aguilar de Boixadors y otros
pueblos comarcanos a Calaf” actualment Aguilar de Segarra (1799).
Josep Canet i Pons: “Topografia Médica de Calaf” (1799).
Ignasi de Llorens i Gallart: “Topografía Médica de Calaf” (1903).
Antoni Secanell i Sala: “Topografía Médica de Igualada” (1968).
Josep M. Ibáñez i Clarís: “Demografía Igualadina desde el Renacimiento
hasta 1983 y su Relación con Algunos Aspectos de la Sanidad Hispana”
(1986).
Víctor Melcior i Farré: “Topografia Médica de Manresa” (1888).
Anònim: “Topografia Médica de Manresa” (1894).
Pere Pallàs i Valls: “Topografia Médica de Manresa” (1906).
Joan Soler i Cornet: “Topografia Mèdica de Manresa” (1932).
Domènec Gonzàlez i Balaguer: “Estudio Médico-Topográfico de la Villa de
Masquefa” (1885).
Joaquim Tuixans i Pedragosa: “Apuntes para una Topografía Médica de
Montserrat” (c. 1905).30

Anicet Gresa de Mirambell: “Topografía Médica de Navarcles” (1929).
Emili Bové i Piqué: “Topografia Médica de Sallent” (1897).
Pere Pallàs i Valls: “Apuntes para una topografía médica de Serchs y La
Baells” (c. 1907).
Josep Falp i Plana: “Geografía Médica Española. Topografía Médica de
Solsona y Distritos adyacentes” (1900).
Anicet Gresa de Mirambell: “Topografía Médica de Talamanca” (1928).
Bernat Serdà i Part: “Topografía de Taradell” (1961).
Lluís Thomasa  de Subirà: “Topografia Mèdica il·lustrada de la Vall de
Torelló” (1949).
Antoni Millet i Santasusana: “Topografia Medica Ausonensis” (1798).
Joaquim Salarich i Verdaguer: “Estudio topográficomédico del llano de
Vich”. (c. 1871).31

Antoni Ariet i Barberis: “Topografia mèdica de Viladrau (Gerona)” (1913).
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JOAQUIM TUIXANS I PEDRAGOSA.

NOTES BIOGRÀFIQUES

Joaquim Tuixans i Pedragosa, va presentar una memòria a la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona titulada “Apuntes para una Topografia Médica de Montserrat”.
Sembla que fou cap a 1904 o 1905.32

Joaquim Tuixans i Pedragosa va néixer a Badalona el 12 de febrer de 1882. Era
descendent d’una família mataronina que es traslladà a aquesta ciutat. Va fer el batxillerat
al col·legi de Sant Josep de Badalona entre 1893 i 1897, graduant-se com a batxiller a
Barcelona el 1898. Va començar a estudiar medicina a Barcelona l’any 1898 i es llicencià
l’any 1904.33

L’any 1904 el trobem com a soci de la Institució Catalana de Ciències Naturals.
Després de la dissolució d’aquesta entitat l’any 1905, no tornem a trobar dades de
Joaquim Tuixans com a membre de cap institució d’història natural.

L’any 1905, Joaquim Tuixans va presentar al premi Garí de l’Acadèmia de Medici-
na de Barcelona una altra memòria manuscrita titulada Urologia en la calvicie, que uns
anys més tard va demanar a préstec a la biblioteca de l’Acadèmia, retornant-la en males
condicions.34

Participà en el Primer Congrés d’Higiene de Catalunya celebrat a Barcelona l’any
1906. Concretament, fou ponent de la tercera secció del congrés que estava dedicada a
la higiene social. La tercera secció es va dividir en tres temes: el primer, sobre Habitacions
obreras; el segon, tractava de l’Higienització de les indústries generadores de residus
pulverulents; i el tercer sobre Estudi i profilaxi dels accidents de treball més freqüents a
Catalunya. D’aquesta darrera ponència, Joaquim Tuixans en fou un dels ponents,
juntament amb Víctor Soley i Lluís Verderau.35

Així mateix, l’any 1907, Joaquim Tuixans, presenta al premi Rodríguez Méndez de
l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, una memòria titulada Organización Sanitaria
Española, que sota el lema El progreso de un pueblo marcha al compás de los preceptos
higiénicos que practican y mandan sus leyes, va obtenir una menció honorífica. La memòria
fou llegida en la sessió ordinària del dia 2 de gener i la menció fou atorgada en la sessió
inaugural de curs del dia 27 de gener del mateix any.36

Joaquim Tuixans és doctorà a Madrid l’any 1910 amb la tesi Ensayo histórico de la
Etiología, Patogenia y Terapéutica de la Coqueluche. És autor de l’obra Apuntes
topográficos-médicos de Badalona que obtingué un accèsit al premi de l’Acadèmia de



GIMBERNAT, 2019; 71: 187-208 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Joan Pujol i Ros

196

Medicina de l’any 1902 i fou publicada l’any següent amb un pròleg del doctor Rodríguez
Méndez.37 La va escriure quan encara no havia acabat la llicenciatura. També és autor,
com hem dit, d’uns Apuntes para una Topografía Médica de Montserrat, presentada
possiblement cap a l’any 1905; el manuscrit consta de 105 pàgines.

Així mateix, va publicar els següents treballs: Osteo-artropatia pnéumica o enfer-
medad de Marie (1903), La epicarina en la dermoterapia infantil (1903), Influencia de la
hipertrofia de las amigdalas en el crecimiento (1904), Caso clínico de obstrucción nasal
congénita (1906), Caso clínico de artritis infantil (1906), Caso clínico de hidropesia
peritoneal idiopática en una niña de 9 años (1907), Hidrocele común, no congénito
(1907), La osteitis epifisaria de los adolecentes y la viruela (1908), De la gripe infantil
(1908), Tratamiento de los eccemas caniculares de los niños (1908), Litiasis úrica infan-
til (1909), Tratamiento higiénico en el cardio-reumatismo infantil (1909), La Medicina
anteromana en Sagunto (1915), Epidemia de meningitis cerebroespinal ocurrida en
Canet lo Roig, província de Castellón, durante los meses de abril y mayo de 1917 (1917),
Los estados septicémicos paragrippales (1919), El Cuaternario y la Prehistoria (Vila-real,
1923), Noticiari de la familia del Mestre Arnau de Vilanova: metge valencià (segle XIII)
(Vila-real, 1926), Sobre el tribunal del lligalló de Morella (1926), Sepulturas eneolíticas
en el “Boverot” en término de Almazora (Heraldo de Castellón, 23 de novembre de
1928), Química biològica de l’acidosi cetògena (1929).

Sembla que Joaquim Tuixans va interessar-se durant una època per l’arqueologia
a la zona de Vila-real, ja que diversos autors posteriors a la seva època, l’esmenten en
els seus treballs de recerca.38

Tot fa pensar que a partir de 1911, després de doctorar-se va anar a exercir a Vila-
real, on possiblement hi va morir.39

LA TOPOGRAFIA MÈDICA

DE MONTSERRAT

Com ja hem comentat, creiem que fou presentada a l’Acadèmia de Medicina i
Cirurgia de Barcelona l’any 1904 o 1905, sense concursar a cap premi. Aquest fet ha
dificultat la seva datació definitiva. En no ser un treball premiat, només disposem d’una
nota adjunta a la memòria que textualment diu: “Real Academia de Medicina y Cirugía
de Barcelona. Comunicación del corresponsal en Badalona Dr. Joaquin Tuixans. Apun-
tes para una topografía Médica de Montserrat”.
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La Topografia Mèdica de Montserrat es conserva a l’arxiu de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, caixa XI, núm. 6 (antic armari 5, llig. 52, núm. 4).

L’obra és un manuscrit de 105 quartilles apaïsades escrites per una sola cara, a
excepció de la pàgina 72, que ho és per les dues. Hi ha una errada en la numeració de les
quartilles passant de la pàgina 54 a la 56.

L’obra conté una Mesografia, dividida en: I. Geografia (Montserrat, comunicacions);
II. Història (segles IV al XVII; història contemporània, història de la cultura); III. Descripció
urbana; IV. Flora; V. Fauna; VI. Geologia; VII. Hidrologia; VIII. Climatologia; IX. Costums.

L’autor comença descrivint la situació geogràfica del monestir amb les seves
coordenades segons el meridià de Madrid. També esmenta la distància quilomètrica
fins a Barcelona. En el segon apartat fa una relació dels camins i carreteres que accedeixen
al monestir i ens descriu la distribució de la muntanya, que segons l’autor, històricament
s’ha dividit en tres regions: “Tebas”, “Tebaida” i  “Tabor”. En el tercer apartat relaciona
la distància entre el monestir, Santa Cecília, Sant Jeroni, Monistrol i Collbató i els diferents
indrets més coneguts de la muntanya.

En el segon capítol, ens parla de manera cronològica de la història antiga del
monestir, explicant l’origen de la capella de sant Iscle i santa Victòria. També relata
l’origen del poble de Monistrol de Montserrat, fent referència a la imatge de la Verge
del segle VII, que segons l’autor, durant un temps era venerada a la parròquia de Sant
Just i Pastor de Barcelona.

A continuació descriu l’estat general del monestir al segle VIII, la cova de Joan Garí, el
monestir de Santa Cecília, la capella de Sant Miquel i la portalada de l’església primitiva del
segle X. També parla sobre l’Escolania de Montserrat, el cambril de la Verge, el claustre gòtic,
el refetor de la comunitat, l’estança de San Plàcid, que a principis del segle XX acollia el museu
de Montserrat; també de la capella dels Apòstols i de la cova de la Verge de Montserrat.

Ens diu que l’any 1811, quan les tropes franceses van incendiar la Basílica, el
refetor va ser una de les dependències que es va salvar. Aquesta peça data del segle XVII
i va ser reformada per Josep Puig i Cadafalch, l’any 1925.

Comenta la història de la Basílica i la restauració del monestir pels Reis Catòlics.
L’any 1482 s’havien fet els fonaments de la Basílica. A la mort del rei Catòlic l’any 1516,
els mancà ajut econòmic per acabar les obres del temple. Fins l’11 de juliol de 1560,
l’Abat Garriga no va poder aixecar-lo, acabant l’obra, el 1592, l’abat Plácido Salinas.
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Finalment, en aquest capítol de la història contemporània i de la cultura, esmenta
la visita a Montserrat d’homes cèl·lebres, entre els que cita Alexandre von Humbodt, el
savi naturalista i la dels poetes Mistral i Verdaguer, l’any 1868, entre d’altres40 i també
comenta que a principis del segle XIX, la ciència va aprofitar el mirador de Sant Jeroni per
mesurar la distància entre Dunquerque i Barcelona, per part d’un equip de científics
francesos.41

Dels diferents esdeveniments importants que hi destaca l’autor de la topografia,
trobem: la instal·lació al monestir del primer rellotge de torre de Catalunya, l’any 1335, i
l’escola de música més antiga del país, que data de 1456.42

També esmenta que el primer arquebisbe d’Amèrica fou Bernat Boil, monjo de
Montserrat, que va ser nomenat el 1493.

Així mateix fa referència de la importància de la primera impremta de Montserrat
que s’instal·là el 1499,43 i les obres d’infraestructura relacionades amb el accessos,
concretament la carretera de Can Massana, que fou una de les millors del seu temps;
fou construïda l’any 1698.

Un altre dels fets històrics que descriu és la redacció del Diari Oficial de la Junta
del Principat de Catalunya entre els anys 1809 i 181144 i la inauguració del tren crema-
llera l’any 1892. Per acabar el capítol cita les festes de l’any 1880, que es van realitzar
en motiu del mil·lenari de monestir, assistint-hi el nunci de Sa Santedat i set bisbes.
També recorda que l’any 1881 es va declarar la Verge de Montserrat patrona de
Catalunya.

Acaba aquest capítol fent referència a la visita del rei Alfons XIII al monestir, l’any
1904, amb la col·locació de la primera pedra al monument dels herois que moriren al
Bruc l’any 1808. Van assistir a l’acte tots els sometents armats de Catalunya, i es va fer
una gran revista.

En el capítol III hi fa la descripció urbana del monestir i comenta les obres
d’ampliació que s’estan portant a terme. “Ante el propósito de ensanchar el Monas-
terio ya insuficiente en el número de aposentos para tanta concurrencia, como acudia
a Montserrat, durante la primera mitad del siglo XVIII, hubo de llamarse a concurso
para el proyecto de las construcciones, que desde entonces fue conocida por Obra
Nueva”, projectat per l’arquitecte Joan Carreño, “arquitectura de carácter de cuartel
que no obra monástica. En algo habia de manifestarse el arte guerrero, autor del
castillo de Figueras”.
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Les dependències de la planta baixa es van destinar als estables i tres plantes
per a l’albergueria: les cel·les de Sant Benet, San Lluís i Sant Millà;  un altre pis per a
hostatgeria interna i els tres restants per als monjos.

També comenta la construcció davant de l’estació del cremallera de les noves
cel·les de Sant Alfons, Sant Antoni i de la Verge, de les quals diu que “son excelentes y
ventiladas habitaciones y quizás poco limpias del polvo, pues el agua es por cierto
escasa y además pesado el traslado a ciertos lugares que se habitan, bastante altos”.

Comenta que els viatgers i excursionistes que visitin el monestir de Montserrat
“encontraran todo confort indispensables a los tiempos que corremos”. Diu que el
monestir disposa dels hotels Maria de la Creu i Marcet. També que a les diverses fonts
serveixen menjar; que el correu arriba puntualment a les 10 de matí i a les 6 de la tarda;
hi ha servei de cotxes, quadres i cavalleries; i també que disposa de telèfon i botiga de
queviures. Així mateix compta amb el servei mèdic de Monistrol de Montserrat.

Per acabar el capítol comenta que l’enginyer Joaquim Carreras va obtenir, l’any
1882, l’autorització, per una Reial Ordre, per construir el cremallera de Montserrat, enca-
ra que no fou inaugurat fins deu anys més tard.45

El quart capítol el dedica a la flora de la muntanya on comenta que el pare
Adeodat Marcet va trobar en una de les feixes de Santa Cecília una nova espècie d’orquídia
que fou descrita i classificada per Joan Cadevall l’any 1904: la Ophrys montserratensis,
Cadevall (Abellera de Montserrat).46

La fauna de la muntanya de Montserrat la descriu en el cinquè capítol, on ressalta
l’autor, entre d’altres, que a Montserrat no hi ha espècies perilloses i que fins i tot “los
escorpiones han mordido, pero sin daño”.47

El capítol sisè el dedica a descriure els aspectes geològics de la muntanya, incidint
en les teories sobre la formació del massís així com en alguns aspectes de la formació de
les coves de Collbató. Finalment comenta que hi ha una formació rocosa que hi destaca
entre totes: “una de enorme, gigante, que se yerga majestuoso por encima de los demás
picos que le rodean. Es el llamado ‘Cavall Bernat’”.

En el capítol dedicat a la hidrologia relaciona totes les fonts de Montserrat, de les
quals diu que la majoria “son simples depósitos o algíbes, cuya disposición es abomina-
ble bajo el punto de vista higiénico”.  Així descriu la font dels Monjos, la del Portal, la de
la Plaça, també coneguda com del Claustre Gòtic, que antigament s’anomenava font del
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Racó; la dels Degotalls i les de Santa Cecília (font de la Teula, del Moro, de l’Heura i de
les Coves). Acaba el capítol amb una anàlisi de l’aigua de les fonts del Portal, de la Plaça
i dels Monjos.

El clima de Montserrat el descriu com a “Montañoso-templado-húmedo”. La
pressió atmosfèrica poc elevada (750,8 milibars), l’oscil·lació tèrmica és de 8,4º i la
humitat del 74,5%. Comenta que l’any 1879 l’“Associació d’Excursions” va instal·lar un
termòmetre de màxima i mínima a la paret del restaurant però, malgrat les proteccions
que tenia, “tuvo que servir de blanco a las piedras arrojadas por salvajes que viven hoy
dia entre la moderna civilización”. Acaba aquest capítol amb una taula meteorològica de
les observacions fetes durant l’any 1903.

Finalment, en el darrer capítol parla dels costums del monestir i destaca els
horaris de visita al cambril i dels oficis religiosos diaris de la comunitat. També esmenta
la visita d’algun polític conegut de començament del segle XX, que sembla va quedar
bocabadat en escoltar l’Escolania cantar la Salve en un dels oficis.

CONCLUSIONS

Com ja hem dit, sembla que els “Apuntes para una Topografía Médica de
Montserrat” es van presentar a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona
possiblement a les darreries de 1904 o a començament de 1905 i el seu autor fou el
metge badaloní Joaquim Tuixans i Pedragosa, que ja havia ingressat com acadèmic
corresponent per uns “Apuntes Topográficos Médicos de Badalona” que van
aconseguir un accèsit als premis en el concurs de 1902.

Cal dir que l’estudi topogràfic de Montserrat no aporta dades sanitàries ni
epidemiològiques. Tampoc presenta cap estudi demogràfic, social ni econòmic com era
habitual en les topografies de l’època. Únicament hi ha recollida una taula meteorològica
del monestir de Montserrat de l’any 1903. Tampoc ens descriu la situació dels possibles
hospitals del monestir ni l’activitat mèdica o assistencial al llarg dels segles, ni de l’època
de l’autor de l’obra. No ens parla de les malalties més freqüents ni de les possibles
epidèmies que al llarg dels segles van patir la comunitat benedictina i els pelegrins.
Curiosament comenta en el capítol sobre la descripció urbana, que el monestir disposa
del servei mèdic de Monistrol de Montserrat, però només cita el metge Joan Carles i Amat
que hi va exercir a principis del segle XVII.48

És doncs, en definitiva, un text que recull bàsicament dades històriques,
geològiques, geogràfiques i hidrològiques. Ara bé, el que sí que aporta és una gran
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quantitat d’informació sobre esdeveniments històrics, culturals i socials que van succeir
al monestir de Montserrat al llarg dels segles, i d’una manera especial durant el segle XIX.

Finalment, cal esmentar que Joaquim Tuixans va utilitzar, fonamentalment, per
elaborar aquesta topografia, les obres de Gregorio de Argaiz, “La Perla de Cataluña.
Historia de Monserrate”; la de l’abat Miquel Muntades, “Montserrat su pasado, presen-
te y su porvenir...” i el llibre de Eudald Canivell “Montserrat, Àlbum-Guia-Plano-Histo-
ria...”, publicat l’any 1898.49 Les dades històriques que descriu la topografia són
pràcticament una transcripció literal d’aquests tres llibres. Tot i que hem de dir que el
llibre d’Eudald Canivell conté una gran quantitat d’errades històriques i moltes de les
dades que aporta no són per tant verídiques.
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19. MONTANYÀ i SANTAMARIA, Francesc X. Topografia Mèdica de Pons i sa comarca. Saladrigues Impressors. 2a.
edició facsímil. Bellpuig, 1992.

20. ARAMC. Memorias de la Real Academia Médico-Práctica de la ciudad de Barcelona. Imprenta Real. Madrid,
1798. Pàgs. 408-450.

21. Es conserva a l’Arxiu de la “Real Academia Nacional de Medicina de Madrid”. Sign. Catàleg. Carpeta núm. 17.
Document núm. 9.
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22. VALLRIBERA i PUIG, Pere. Les Topografies Mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. PPU, S.A.
Barcelona, 2000.

23. Actualment s’han digitalitzat un total de 25 topografies de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
que properament es posaran a disposició dels estudiosos a la pàgina web de la institució.

24. CORBELLA i CORBELLA, Jacint. “Anàlisi de tres Topografies mèdiques de Manresa (1888, 1894, 1905)” a
Metges, farmacèutics i salut pública. Estudis històrics de la Catalunya interior. Centre d’Estudis del Bages.
Manresa, 1990. Pàgs. 47-61.

25. LUNA i DESCALZO, Margarida. “Nota sobre la topografia mèdica de Sallent del doctor Emili Bové i Piqué (1897)”
a Metges, farmacèutics i salut pública. Estudis històrics de la Catalunya interior. Centre d’Estudis del
Bages. Manresa, 1990. Pàgs. 133-142.

— SÁNCHEZ AGUSTÍ, Ferran. “Topografia médica de Sallent, 1897. Emili Bové Piqué” a Revista l’Esparver. Sallent,
1989-1993.

26. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. La topografía Médica de Vic de Antonio Millet (1798). Seminari Pere Mata de la
Universitat de Barcelona. Barcelona, 1992.

27. Desde 1798 fins a 1920, l’Academia Medico-Práctica de Barcelona tenia com a seu una de les sales del Palau
dels Comtes, conegut aleshores com “La Inquisició”. Durant l’incendi i saqueig del palau el 7 de març de
1820, es va perdre i destruïr una bona part del material de l’Acadèmia, entre ells, treballs científics,
documents de l’arxiu i llibres de la biblioteca. És molt probable que les topografies de Calaf i d’Aguilar de
Boixadors (Aguilar de Segarra) de Josep Canet es trobessin entre aquest material destruït. Vegeu: CORBELLA
i CORBELLA, Jacint. “La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrico gràfica” a Gimbernat.
Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència... op. cit., pàgs. 20-21.

— ARAMC. Suplemento al Diario de Barcelona de 23 de març de 1821, pàgs. 2-3. Lleg. 4, núm. 77.

28. Pere Pallàs anuncia a la contraportada de la “Topografía Médica de Manresa”, impresa l’any 1906, alguns dels
treballs que té en preparació. Entre ells, hi figura uns “Apuntes para una Topografía médica de Serch y La
Baells”.

29. GUERRERO i SALA, Lluís. El Col·legi de Metges al Bages. Mig segle d’història. (1960-2010). Publicacions de
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 14. Manresa, 2011.

— “La darrera topografia mèdica de Manresa. Una obra inèdita del Dr. Joan Soler i Cornet” a Gimbernat. Revista
Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Barcelona, 2012; 57.

A l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut s’hi poden
consultar còpies de la topografia mèdica de Manresa del Dr. Joan Soler i Cornet.

30. El monestir de Montserrat, pertany des del punt de vista territorial a la comarca del Baix Llobregat. Malgrat això,
tant des del punt de vista social, econòmic com cultural, ha tingut i té uns forts vincles amb la comarca del
Bages i més concretament amb la seva capital, Manresa. És per aquest motiu que hem inclòs la topografia
mèdica de Montserrat en el conjunt de topografies de la Catalunya central.

31. Hi ha disparitat d’opinions a l’hora de datar la topografia mèdica de Vic de Joaquim Salarich. Així, alguns autors
consultats donen com a data probable l’any 1871, mentre que Casco Solís (2001) la situa l’any 1882.
Creiem que la data més probable es la de 1871.

32. VALLRIBERA i PUIG, Pere. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Seminari
Pere Mata de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2000. Pàgs. 30-31.
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— Segons Vallribera, la topografia de Montserrat fou presentada a concurs l’any 1903. Aquesta data també és la que
donen altres autors. Així, Luís Urteaga en “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el
estudio del medio ambiente en el siglo XIX” la situa a l’any 1903, mentre que Cristina Larrea en el seu estudi
“La cultura de los Olores. Una aproximación a la antropología de los sentidos” i Juan Casco Solís en el
treball “Las Topografías Médicas: revisión y cronología”  donen com a data de la seva presentació l’any
1905. Nosaltres creiem que és la més probable. A l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
no hi ha dades suficients per poder afirmar amb rotunditat en quin any fou presentada.

33. CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Ed.
Fundació Salvador Vives Casajoana i Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1981-
1983. Volum 3, pàg. 142.

— ARXIU HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Expedient personal.

34. ARAMC. Biblioteca. Registre de préstecs. 15 de juliol de 1905. Al revers de la butlleta de préstec hi ha la
següent anotació: “Dr. Tuixans ha devuelto esta memoria el dia 27 de julio toda manchada de tinta como
haciendo burla. Barcelona 27 de julio de 1905. El Conserje. Ignacio Trañó”.

35. ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya (Segles XIX i XX). Publicacions de l’Arxiu
Històric de les Ciències de la Salut, 12. Manresa, 2008. Pàgs. 81-103.

36. ARAMC. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias (1906-1907). Volum 17. Acta de la sesión ordinaria
del dia 2 de enero de 1907 i Acta de la sesión pública inaugural celebrada el dia 27 de enero de 1907.

37. TUIXANS i PEDRAGOSA, Joaquim. Apuntes Topográficos-Médicos de Badalona. Imprenta, Litografía y Relieve de
José Castellanos. Barcelona, 1903.

38. ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA. Heraldo de Castellón de 23 de novembre de 1928.
Joaquim Tuixans hi publicà un article sobre la descoberta d’unes urnes eneolítiques a la “partida de
Boverot”, al terme d’Almassora (Castelló de la Plana).

39. En alguns dels treballs que va enviar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, Joaquim Tuixans signa com a:
“Corresponsal laureado de la Real Academia de Medicina de Barcelona en Villareal”.

40. Joaquim Tuixans parla de “Guillermo de Humbold, el sabio geólogo”. En realitat es tracta del seu germà,
Alexander. Guillem de Humbolt era lingüista i polític.

— Alexander von HUMBOLDT (Berlín, 1769-Potsdam, 1858). Naturalista i viatger alemany. Enciclopedista, a la
Península Ibèrica, estudià la Meseta central, i el 1799 es traslladà amb A. Bonplant, a les possessions
espanyoles a Amèrica. Es considerat un pioner en la biogeografia i vulcanologia, i en l’estudi del magnetisme.

— Johann Wolfgang GOETHE (Frankfurt, 1749-Weimar, 1832). Poeta alemany. El 1775 esdevingué conseller del
Duc de Weimar. Alliberat de tota funció oficial, s’interessà per la geologia, la botànica i la biologia. Va
escriure entre d’altres l’obra Teoria dels colors (1810). Goethe va quedar tant fascinat dels escrits
d’Alexander von Humboldt sobre la muntanya de Montserrat que va dir: “enlloc no trobarà l’home la felicitat
i la pau, sino en el seu propi Montserrat”.

41. Els orígens del metre es remunten a la decisió de l’Assemblea Nacional Francesa del 1790 d’establir una norma
comuna i pràctica per a les mesures. El 1889 se celebrà la conferència general de pesos i mesures, amb
representació de catorze països europeus, on es donà validesa al patró que ja feia temps que França havia
proposat i que es va dipositar al Pavelló Breteuil: es tractava d’un patró de platí irradiat. Posteriorment es
farien reajustaments a aquesta mesura. Durant aquesta època, alguns científics francesos van aconseguir
acabar la mesura d’un arc del meridià i van realitzar estudis sobre aquest tema a Sant Jeroni i al Tibidabo,
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entre ells, Pierre François MÉCHAIN, Jean Baptiste BIOT i François ARAGÓ. També formava part de
l’expedició, Jean Baptiste Joseph DELAMBRE.

Pierre François MÉCHAIN. Astrònom i geògraf francés. (Laon, 1744-Castelló de la Plana, 1804).  La seva major
contribució fou el resultat en la mesura del metre, juntament amb el seu amic Delambre. Descobridor de 8
cometes i 26 objectes estelars. Va estudiar matemàtiques i des de molt jove investigà en el camp de
l’astronomia i la geografia. Va morir a causa de la febre groga que va contraure a Castelló de la Plana, quan
estava estudiant la mesura de l’arc del meridià.

Jean Baptiste BIOT. Físic francès (París, 1774-1862). Realitzà la primera ascensió científica en globus amb
l’objectiu d’estudiar el magnetisme terrestre.

François ARAGÓ. Astrònom, físic i polític francès (Estagell, Rosselló, 1786-París, 1853). Juntament amb Jean
Baptiste Biot aconseguí acabar la mesura d’un arc del meridià terrestre i efectuà els primers mesuraments
precisos de la densitat de l’aire i de diversos gasos. El 1808 fou admès a l’Académie des Sciencies, de la
qual en fou secretari perpetu el 1830. Fou director de l’Observatori de París, on donà cèlebres cursos
d’astronomia. Se li deu el descobriment dels fenòmens de polarització rotatòria i de polarització cromàtica
i de la imantació del ferro en els voltants d’un corrent elèctric. Va escriure obres de divulgació científica com
Astronomia popular (1846) i l’any 1865 fou començada la publicació de les seves Obres Completes en
setze volums.

Jean Baptiste Joseph DELAMBRE. Matemàtic i astrònom francès (Amiens, 1749-París, 1822). Conegut
juntament amb Pierre François Mechain per les seves mesures de l’arc del meridià que passa per França,
de Dunkerque a Montjuic, entre 1792 i 1798. Estudià matemàtiques i astronomia als jesuites d’Amiens.
L’any 1786 observà el trànsit de Mercuri cap al Sol. És autor, entre d’altres, de: Tables du Soleil, de Jupiter,
de Saturne, d’Uranus et des satellites de Jupiter (1792), Astronomie Theorique et Práctique (1814) i
Histoire de l’astronomie ancienne (1817).

42. Sobre la història de l’Escolania de Montserrat vegeu, entre d’altres: SALDONI, Baltasar. Reseña Histórica de la
Escolania ó Colegio de Música de la Vírgen de Montserrát en Cataluña desde 1458 hasta hoy dia; con un
catálogo de los maestros que ha habido... Imprenta de Repullés. Madrid, 1856; ALBAREDA, Anselm.
Història de Montserrat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Abat Oliva. Barcelona, 1977;
MARGARIT i TORRAS, Maritxell; BAYÉS, Pilarín. Petita història de l’Escolania de Montserrat. Ed. Mediterrània,
2007. Vol. 239 de Petites Històries.

43. Joan LUSCHNER va inaugurar el seu taller de tipografia a Montserrat l’any 1499, encara que ja a l’any 1497 havia
començat a estampar pel monestir. Luschner va editar obres amb tirades que oscil·laven entorn del miler
d’exemplars. En un any va aconseguir imprimir una desena d’obres. Entre aquestes sobresurt el primer volum
publicat: un llibre de meditacions en llatí del Pseudo-Bonaventura que acabà d’estampar el 16 d’abril. Joan
ROSENBACH el succeí com a impressor de Montserrat. Rosenbach fou sens dubte, l’impressor que va
mantenir una activitat més sostinguda a Catalunya durant el segles XV i XVI. De ben segur que ens trobem
davant de l’impressor més important del seu temps. Era natural de Heidelberg i després de treballar dos anys
a València, l’any 1492, s’instal·la a Barcelona. S’especialitza en el llibre litúrgic i treballa per l’Abadia de
Montserrat, on hi estampa obres importants. Entre 1500 i 1503 alterna residència entre Barcelona i Perpinyà
i entre 1518-1521 i 1523-1524, s’instal·la en un taller del monestir de Montserrat que fa funcionar juntament
amb el de Barcelona. Joan Rosenach va morir al mes de novembre de 1530. D’entre les seves obres més
significatives de Rosenbach, cal destacar el Missale Benedictinum, amb il·lustracions gravades. Vegeu:
ROURE, Damià. La biblioteca de Montserrat. Un àmbit cultural al llarg dels segles. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2007; PUJOL i ROS, Joan. “Les marques d’impressor en la bibliografia mèdica
editada als Països Catalans als segles XV, XVI i XVII” a Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina
i de la Ciència. Barcelona, 2004; 42: 193-205.
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44. El primer exemplar editat a Montserrat de la “Gazeta Militar i Política del Principado de Cataluña” porta data del
mes de juny de 1809. El darrer fou el del mes de desembre de mateix any.

45. Pel què fa referència a la història del cremallera de Montserrat vegeu entre d’altres: CARRERA SAIROL, Joaquín.
“Proyecto de Ferro-carril de fuertes pendientes de la estación de Monistrol en la línea de Zaragoza á
Barcelona al Monasterio de Montserrat por D._, ingeniero” (sic) a Revista de Obras Públicas. Madrid, volum
XXX, núm. 22, de 30 de novembre de 1882, pàgs. 249-256; núm. 23, de 15 de desembre de 1882, pàgs.
265-275 i núm. 24, de 30 de desembre de 1882, pàgs. 282-288; BLASCO, David; GIL, Enric; SUADES,
David. El Cremallera de Montserrat. Història Gràfica. Ed. El Farell. Sant Vicenç de Castellet, 1998.

46. Adeodat MARCET i POAL era monjo de Montserrat, un bon botànic i amic de Joan Cadevall. Va néixer a Terrassa
l’any 1875. Fou un dels fundadors de la Revista Montserratina. Féu estudis de peritatge agrícola i fou
corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, soci honorari del Centre Excursionista de Terrassa i membre
de diverses institucions científiques. La botànica fou una de les seves afeccions. Estudiant al col·legi de
Terrassa, fou deixeble de Cadevall, amb qui col·laborà ininterrompudament. Entre d’altres va escriure: Notes
per a la flora montserratina (1905-1909), Excursió botànica a Montserrat, Miracle, Sant Llorenç dels Piteus
i Pedraforca (1912), Les orquídies de Montserrat (1949) i Flora montserratina (1948-1958). Va morir a
Montserrat l’any 1964. (Vegeu: HERNÁNDEZ i CARDONA, Àngel. Els naturalistes terrassencs. Terrassa,
Editorial Egara, 1986, pàg. 12).

— Joan CADEVALL i DIARS fou un botànic català que va néixer a Castellgalí l’any 1846 i va morir a Terrassa l’any
1921. Per encàrrec de la Diputació Provincial de Barcelona, va fer un mapa agronòmic de la província i
va classificar-ne la flora. Va publicar entre d’altres: Apuntes de técnica industrial, Botànica popular
(1907), Nociones de ciencias físicas, quimicas y naturales i La Flora de Catalunya (1913-1937),
aquesta última juntament amb la col·laboració d’Àngel Sallent. Darrerament s’ha localitzat algun exemplar
aïllat a Vacarisses de l’Ophrys montserratensis, ara anomenada Ophrys bertolonii subsp. catalaunica.
(Vegeu: HERNÁNDEZ i CARDONA, Àngel M. “L’abellera catalana, una orquídia present a Vacarisses” a
Vacarisses, Balcó de Montserrat, núm. 503, juliol de 2010, pàgs. 32-33).

— Agraïm al Dr. Pere Miret i Quadras i al catedràtic de Ciències Naturals, Àngel M. Hernández Cardona, la seva
gentilesa a l’hora de traduir del llatí al català la descripció de l’Ophrys montserratensis, així com els seus
suggeriments i consells sobre els temes de botànica d’aquest estudi.

Ophrys montserratensis, Cadevall  (Abellera de Montserrat). Fulles oblongues; flors laxament espigades; bràctees
herbàcies; ovari súper; tèpals exteriors estesos en creu, rosats, amb nervis verdosos, els interiors de mida
mediocre, rosats, quasi glabres; label de base trilobulada, amb els lòbuls laterals triangulars, que formen una
base semicircular revoluda, vellutats, de color de porpra fosc, amb l’àpex obtús que no sobresurt de la
superfície del label, i amb el lòbul mitjà semiel·líptic, de marge revolut, purpuri, amb una màcula glabra al mig
constituïda per dues àrees longitudinals connectades que presenten anteriorment una sinuositat, a l’àpex
hi ha un curt apèndix semicircular, d’un verd groguenc; el ginostem és arquejat, curt i lleugerament rostrat.
Es diferencia d’O. scolopax Cav., al qual s’assembla molt, pels tèpals interiors més llargs i el doble
d’amples, pel lòbul mitjà del label més ample i breument apendiculat, i pels laterals obtusos, no cornuts i
d’àpex fosc que no sobresurt de la superfície del label. En llocs boscosos del Montserrat. Floreix al maig.

— Cal dir també que la majoria de plantes relacionades per Joaquim Tuixans en aquesta topografia mèdica,
corresponen a l’obra del P. Adeodat Marcet, que des de l’any 1903 comença a publicar al Butlletí de la
Institució Catalana d’Història Natural notes referents a les plantes de Montserrat. D’altra banda, el mateix
any 1903, Marcet inicià un herbari de plantes montserratines, herboritzant intensament per tota la muntanya.
(Vegeu: NUET i BADIA, Josep; PANAREDA i CLAPÉS, Josep M. Flora de Montserrat. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991-1993, vol. 1, pàgs. 53-54). A més a més, Tuixans utilitza fil per
randa la nomenclatura del pare Marcet a l’hora de transcriure literalment el seu treball. Possiblement va
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acompanyar a l’eminent botànic en les seves sortides i li va copiar la relació de plantes recollides. Malgrat
tot, hi ha errors manifestos de Tuixans a l’hora de transcriure aquesta relació.

47. Agraim al Dr. Lluís Guerrero els consells i suggeriments pel què fa al capítol de la fauna d’aquest estudi. Seguint
el mateix criteri emprat en el capítol de la flora, cal advertir que Tuixans utilitza unes claus taxonòmiques
antigues, que no s’ajusten a la normativa actual i que molts dels noms científics els va escriure malament
i de forma no normativa per l’època.

48. Joan CARLES i AMAT va néixer a Monistrol de Montserrat (Bages) el 1572 i on hi va morir l’any 1642. Fill del
negociant Joan Carles i de Joana Amat. Estudià i exercí a València. El 1602 exercia a Esparreguera, d’on
passà molt possiblement l’any 1606, al monestir de  Montserrat, on el trobem ocupant la plaça de metge els
anys 1608 i 1609. Autor de Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti. (Lió, 1623) que tingué molta
difusió, Quatre cents aforismes catalans utils a tota clase de personas (Barcelona, 1636), reeditats i traduïts
moltes vegades. El 1918 foren reeditats amb notes bibliogràfiques de Josep Vilar, secretari municipal (1904-
1920) de Monistrol de Montserrat, i Guitarra española y vándola en dos maneras de guitarra. Castellana y
catalana (Barcelona, 1586); però segons l’opinió d’Antoni Palau Dulcet, la primera edició d’aquest llibre,
reeditat diverses vegades, devia ser del 1597. Sembla que també fou autor d’un tractat sobre la pesta. Casat
el 10 de maig de 1600 amb Mònica Hubach. Vegeu: CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i
CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de Metges Catalans.. op. cit., volum 1, pàg. 42.

— Sobre aspectes mèdics i sanitaris al monestir de Montserrat vegeu: BLASCO, David; PUIGBÓ, Antoni; ROTLLAN,
Armand. La medicina a Montserrat. Evolució històrica de l’assistència sanitària al monestir de Montserrat.
Editorial Sunya. Barcelona, 2009.

49. Gregorio de ARGAIZ. Monjo benedictí i cronista de l’ordre, va publicar a Madrid una història de Montserrat, l’any
1677, amb el títol “La Perla de Catalunya. Historia de Nuestra Señora de Monserrate”.

— CANIVELL, Eudald. Montserrat. Album-Guia-Plano-Historia de la célebre Montaña Catalana. Tip. La Academia, de
Serra Hnos. y Rusell. Barcelona [1898].

— Jeroni PUJADES va néixer a Barcelona l’any 1558. Va escriure bàsicament una Crònica universal del Principat de
Catalunya, que es va publicar, la primera part, l’any 1609. L’obra completa s’edità en castellà l’any 1832.
També va escriure un Dietari, editat l’any 1975-1976. Va morir a Castelló d’Empúries l’any 1635.

Gravat que il·lustra la portada del

Processionarium secundum consuetudinem

monachorum Congregationis Sancti Benedicti

de Valladolid, imprès per Joan Luschner l’any

1500 (Inc. 308). Luschner va instal·lar la

primera impremta al monestir l’any 1499.
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A sobre: primera pàgina de la topografia mèdica de Montserrat del Dr. Joaquim Tuixans i Pedragosa.

A sota: detall de l’Ophrys bertolonii subsp. catalaunica (sinònim de l’Ophrys montserratensis).

Dibuix de Jordi Vallbona
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Iconografia de l’Hospital Clínic de Barcelona (1908)

RESUM: L’inici del segle XX comporta el canvi dels serveis

de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, ja

obsolets, pels del nou Hospital Clínic. En aquest treball es

presenten alguns gravats amb escenes del nou Hospital,

corresponents a l’any 1908 i poc conegudes. Les il·lustracions

completen un moment històric de la medicina catalana ben

conegut documentalment.

RESUMEN: El inicio del siglo XX conlleva el cambio de

usos del antiguo Hospital de la Santa Cruz de Barcelo-

na, ya obsoleto, por el actual Hospital Clínico. Se pre-

sentan unas grabados sobre el nuevo centro correspon-

dientes al año 1908, poco conocidos. Las ilustraciones

c o m p l e t a n  u n  m o m e n t o  d e  l a  m e d i c i n a  c a t a l a n a

documentalmente bien conocido.
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L’any 2006 la revista GIMBERNAT dedicà els números 45 i 46 per celebrar el

centenari de la inauguració de l’Hospital Clínic i Facultat de Medicina de la Universitat de

Barcelona. Les seves pàgines ens subministren notícies i dades sobre diversos aspectes

històrics, arquitectònics, administratius, etc. de l’hospital i de la facultat. També el mateix

any el professor Jacint Corbella edità tres llibres que donaven una més completa i deta-

llada informació d’aquestes institucions sanitàries.1

Aquesta nota només té la pretensió de presentar unes quatre imatges de

l’Hospital que hem trobat en el diari barceloní “El Liberal” i que considerem poc

conegudes. 2  No volem ser reiteratius, i per tant, el lector sabrà disculpar-nos si

acompanyem les imatges adjuntes amb una brevíssima referència històrica sobre els

orígens del nostre Hospital Clínic.

No cal dir que la decisió de construir l’Hospital Clínic vingué condicionada per

diversos factors i entre aquests hi figura la necessitat de comptar amb una institució

sanitària d’assistència mèdica d’acord amb els avenços de la higiene i l’evolució de

l’arquitectura al servei de la sanitat. L’Hospital de la Santa Creu de Barcelona havia

quedat desuet en el segle XIX. I no solament pel seu marc estructural, sinó també pel seu

funcionament, on els metges que hi exercien no podien imposar les seves directrius.

Ja el 1821 els redactors del Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Catalu-

ña foren dels primers en protestar per les condicions higièniques de l’hospital, i reivindi-

car-ne un de nou. Però una de les més impressionants crítiques negatives les faria una

comissió inspectora formada pels metges Rafael Nadal i Lacaba, Antonio Mendoza Rue-

da, Manuel Riera, i Josep Roca i Cònsul.3

De la mateixa manera esgarrifa llegir que “....los infelices dementes, que en

medio de la hediondez y abandono el más cruel, tuvieron que sufrir los grillos, las cade-

nas y las argollas en las noches horroroses que se pasan en aquel departamento”.4

En aquest context sorgiren protestes pel tractament que rebien els internats.

Llegim en un periòdic del 1851, que els malalts abans eren rebuts amb amabilitat i

podien comptar amb un llit. I en canvi, en aquell moment, afirmen que només s’hi pot

ingressar per recomanació o per estar molt greu. I exigien que els malalts fossin rebuts

amb més amabilitat.5

La pitjor sala de l’Hospital de la Santa Creu era l’anomenada “dels bressols” ó

dels desnonats, on només en sortien vius el 5% dels ingressats. I el més trist és que els

malalts que hi eren traslladats ho eren per frívoles circumstàncies, i no mèdiques.6
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Davant d’aquesta situació es presentà el projecte de substituir l’hospital per

quatre més petits, dels que tres serien a extramurs, i un dins la ciutat. També es demanà

un edifici a extramurs pels expòsits, ja que així podrien respirar aire pur i no viciat, i a més

a més una casa pels malalts mentals.7 Es projectava, doncs, un hospital a Sants, un a

Gràcia, el d’expòsits a Pedralbes, i el manicomi entre Gràcia i Sarrià.8 També altres

sectors van opinar sobre la projectada venda de l’Hospital de la Santa Creu.9

Aprofitant l’entusiasme que despertà la Revolució del 1868 la Reial Acadèmia de

Medicina també es pronuncià demanant la construcció de dos hospitals: el Clínic, i un de

nou per a la Santa Creu.10

Però res va tirar endavant. Anys més tard es demanava un augment del personal

mèdic de l’hospital. El 1872 hi havia de 700 a 1.000 llits, però només hi treballaven

sis metges.11 I tot hi així mancaven llits. Encara el 1914 es va donar el cas de dues

persones que van portar un malalt a l’Hospital de la Santa Creu. Els hi van dir que no

hi havia llits. Aleshores van deixar el malalt, sense cap data, al pati de l’hospital. A

l’endemà el van trobar mort.12

El 1879 el claustre de la Facultat de Medicina demanà la construcció de l’hospital

Clínic. Ja es ben conegut que Bartomeu Robert va proposar els terrenys que avui ocupa

l’Hospital de Sant Pau, per a fer-hi l’Hospital Clínic. Però catedràtics i estudiants s’hi van

oposar per considerar-los massa lluny. I tampoc l’Ajuntament de Barcelona ho va veure

de bon ull, ja que aquella zona pertanyia a l’Ajuntament de Sant Martí.

I amb aquestes aparegué l’avant projecte de l’Ajuntament de Barcelona de cons-

truir una nova “via Laietana” prolongant fins el mar el carrer Muntaner, que afectaria de

ple l’edifici de l’Hospital de la Santa Creu, i els seus administradors van començar a

mirar l’adquisició de nous terrenys.13

Cal recordar que el banquer Pau Gil i Serra, en morir a París el 1895 deixà en el

seu testament uns tres milions de pessetes per a ser destinades a construir un hospital

a Barcelona.14 Els marmessors de Pau Gil, Manuel Sivatte i Joan Ferrer-Vidal, buscaven

un terreny edificable com a mínim de 500.000 pams quadrats, i admetien proposicions

signades.15

En aquesta situació, Barcelona es trobava que hi havia el projecte de cons-

truir tres hospitals: el nou de la Santa Creu, l’Hospital Clínic, i el de Pau Gil. Però de

tots és ben conegut que els marmessors de Pau Gil van ser pressionats per a cedir

el capital del què eren dipositaris per destinar-lo a construir el nou de la Santa Creu,
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en contradicció evident de la voluntat de Pau Gil. I un dels que més va pressionar en

aquest sentit va ser Bartomeu Robert.

Tornem al projecte de l’Hospital Clínic. El principal impulsor de la construcció del

Clínic va ser Joan Giné i Partagàs, que promogué una tenaç campanya.16  En aquest

sentit tingué una vertadera obsessió per controlar les obres que s’hi feien. Segons el

testimoni del doctor Antoni Rodríguez Morini, terrenys, plans, preus, expedients...tot ho

examinava.17  També el doctor Jesús Bellido ens diu que quan s’aixecaven les parets,

visitava en freqüència les obres, juntament amb estudiants o invitats.18  Ell contribuí

d’una manera especial a la construcció de l’hospital quan semblava que s’havia

d’inaugurar,19 però que no va veure funcionar.20

Giné junt amb Carlos Silóniz, Ignasi Valentí, i Ramon Coll i Pujol publicà el

“Dictamen relativo a la erección de un Hospital Clínico y una Facultad de Medicina

en Barcelona”.21

El 1879 es va fer el primer croquis de l’hospital que signà Josep Amargós i

Samaranch.22  La primera pedra es va col·locar el 27 de maig de 1888 en coincidència

amb la celebració del Congrés de Medicina i Farmàcia.

Quan les obres es van acabar encara hi havia un sector dels professionals de la

medicina que no veien clar la necessitat de tenir un nou hospital.23  A. Rodríguez Morini

es va fer ressò d’aquesta polèmica.24

I aparegué un nou contratemps quan la Diputació s’oposà a fer-se càrrec del

sosteniment de l’hospital.25

El lliurement de les obres de l’hospital es va fer el maig de 1906. El rector Baró de

Bonet, el degà Batlle, Gil Saltor, i l’arquitecte Domènech Estapà i el senyor Ramon Gara,

en representació del contractista Joan Pruneda. La junta va admetre la recepció provi-

sional de les obres, i la recepció definitiva es faria l’any vinent. L’edifici quedava a càrrec

de la Facultat de Medicina. El conserge i el bidell Josep Espí s’hi quedarien a habitar-lo

per custodiar l’edifici.26

Curiosament poc després dos sospitosos van saltar la reixa i es van dirigir a uns

pavellons on es custodien aparells i objectes per a cirurgia de valor. Els encarregats de

vigilància van disparar i els dos sospitosos van saltar la reixa fugint.27

El 2 d’octubre del 1906 a dos quarts de quatre de la tarda es va fer la inauguració

del curs universitari presidit pel baró de Bonet, que va fer un discurs elogiant als
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catedràtics que van treballar per fer l’edifici de l’hospital. Els estudiants es van queixar

per tenir poques invitacions.28 De fet, però, només hi funcionarien algunes càtedres

orals. No hi havia cap malalt malgrat d’haver-se inaugurat “oficialment”, i el baró de

Bonet va poder rebre els elogis d’aquells que van assistir a la paròdia d’inauguració.29

L’1 de juliol de 1907 es va inaugurar amb sis malalts. I el mateix any s’hi van

atendre 1.849 malalts, que el 1908 serien 2.678, i el 1909 ja arribarien a 2.879.

Els regidors de l’Ajuntament de Barcelona van fer una visita a l’Hospital on foren

rebuts pel baró de Bonet i altres catedràtics. Van ser testimonis de la deficientíssima

biblioteca plena d’obres antiquades, i el no menys deficient museu, ja que tot procedia

de l’antic casalot del carrer Carme. Però les sales i el laboratori ho van trobar bé.30

Els fotogravats que adjuntem foren publicats al diari “El Liberal” l’1 de gener del

1908, pàg. 2. L’autor de les imatges dels catedràtics de medicina fou Carles López.

Els gravats del doctor Joan Giné i Partagàs, principal promotor de la construcció

de l’Hospital han estat obtinguts de l’obra de J. L. Ausín Hervella: Dr. Giné i Partagès

(1836-1903) En homenatge (Barcelona, COMB, 2003) on es fa un estudi molt complet de

la vida i l’obra d’aquest metge.
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Joan Giné i Partagàs

principal impulsor

de la construcció

de l’Hospital Clínic.
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CAMPS i SURROCA, Manel

GLOSSA  �  Manuel Camps i Clemente

Manuel Camps i Clemente neix a

Maials (Segrià) el 19 de febrer de 1920.

Cursa el batxillerat a Lleida. Estudia

Medicina a Saragossa i a Barcelona,

on es llicencia el 1946. Exerceix a la

Portella entre 1946 i 1951 i, a partir

d’aquest any, a Alcarràs, fins la seva

jubilació el 1990. Metge rural amb

prestigi local i a Lleida, destaca en

l’assistència obstètrica i traumatològica.

Vinculat al Col·legi de Metges, forma

part de la seva Comissió Deontològica.

Persona  d’erudició humanística, es

dedica a l’arqueologia, la història, el

patrimoni cultural moble i immoble i,

en especial, a la història de la medici-

na, tema en què es doctora. El 1981

presideix el X Congrés d’Història de la

Medicina Catalana. Autor d’una dotzena

de llibres i de molts articles i

monografies. El 1994 és corresponent

de la Reial Acadèmia de Medicina de

Barcelona. Mor a Vilanova de la Barca

(Segrià) el 15 de juny de 2013, havent

rebut reconeixements en vida i després

del seu traspàs.
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L’AJUNTAMENT

El pare, Manuel Camps Clemente, va morir a Vilanova de la Barca el 15 de juny de
2013, i en sessió ordinària del dia 27, l’Ajuntament d’Alcarràs es va pronunciar sobre la
seva personalitat i relació amb la vila, enviant-me còpia de l’acta com a condol, signada
per l’aleshores alcalde, senyor Miquel Serra Gòdia.

Ho vaig agrair profundament, perquè aquella acta reflectia el gran afecte que el
poble li professava.

El mateix alcalde Miquel Serra i l’Ajuntament actual que presideix, han volgut, a
iniciativa pròpia, retre-li ara un altre homenatge i jo he acceptat participar-hi perquè
m’agrada que el seu retrat, juntament amb el del doctor Mario Huguet Jové, representin
per a la vila els últims símbols de la medicina rural clàssica de capçalera de sempre, en
solitari, sense equip.

Agraeixo a l’Ajuntament actual aquest gest pensant que potser serà l’últim d’aquesta
naturalesa, ja que els nostres temps ja no són els altres temps. Recordo haver llegit actes
municipals antigues, on l’ajuntament agraïa d’aquesta manera al seu metge traspassat i
ho feia perquè el considerava una figura local d’alt valor comunitari. L’acta més recent que
he vist, és la que va fer el poble de Soses l’any 1932 al seu metge Lluís Massot Palmés.

EL PAPER DE LA SEVA MARE

(LA MÚSICA I LES ALTRES ARTS)

Al pare li agradava la música perquè la seva mare, probablement influenciada per
l’amistat familiar amb el pianista aragonès de fama mundial, Luís Galve Raso (Saragossa,
1908), va voler aprendre a tocar l’instrument i ho va aconseguir.

Per a mi, la música és la primera de totes les arts perquè el fill l’escolta des del
mateix llit de la mare quan aquesta s’hi adreça per tranquil·litzar-lo i fer-lo dormir
dolçament. Ens afecta a tots des del començament. Potser és el primer llenguatge que
aprenem i l’últim que conservem a les acaballes de la vida, quan el cervell es va
desorganitzant progressivament. No passa el mateix amb les altres arts, que fan commoure
a menys persones.

En les seves memòries, el pare va incloure una fotografia on la seva mare toca el
piano i ell l’acompanya amb un instrument de corda. La data seria de finals dels anys vint
o començaments dels trenta.
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La tarda del cinc d’agost de 2009, em trobava a la casa d’Alcarràs amb els pares.
El pare, des de feia una temporada, tenia molta dificultat per caminar. Per distreure’ls
els vaig portar a la Portella, que havia estat el seu primer destí de metge rural. El pare
intuïa que es trobava al tram final del seu camí i em va dir que quan estigués de cos
present a casa, jo escoltés, perquè li devia agradar molt, l’intermedi de “Bohemios”
(1903), sarsuela d’Amadeu Vives Roig (Collbató, 1871-Madrid, 1923), compositor que es
conegut, sobretot pels catalans, per la seva composició coral “l’Emigrant” (1890), amb
lletra de mossèn Cinto Verdaguer.

Com a curiositat, una altra sarsuela seva, escrita dos anys abans de “Bohemios”
(1903), la va titular “Doloretes” (1901), nom amb que m’adreço sovint a la meva germana
Dolors, que ha estat la primera metgessa d’Alcarràs de tota la història. Ara n’hi ha més,
com la Meritxell Camps, la Sandra Sans i la Júlia Siscart Viladegut, i encara n’hi haurà
més, com les germanes Iris i Taís Bernis Gòdia, filles de Jaume Bernis, que ha estat, com
a tinent d’alcalde, el meu interlocutor per fer possible l’acte d’avui.

Si bé la música va ser el primer art que va penetrar en la personalitat del pare de
mà de la seva mare, després, molt aviat, es va interessar per les altres arts, especialment
la pintura i la fotografia, les quals va practicar amb molt bons resultats.

Quant a la música, una de les seves grans aficions va derivar cap a la música
popular, les cançons tradicionals que va tenir la paciència d’escoltar i anotar directament
de la gent. Va ser un gran folklorista del petit món on va transcórrer la seva vida.

EL PAPER DEL SEU PARE

El meu avi, Manuel Camps Achón (Lleida, 1893 – Vilanova de la Barca, 1962), era
el metge de Vilanova de la Barca i és fàcil pensar que el pare va heretar d’ell l’amor a la
medicina rural i els malalts. Però crec que és molt més que això el que va agafar del seu
pare. Sempre em deia que era un emparat, i és veritat, perquè moltes tardes, sempre
que podia, des d’Alcarràs s’escapava a Vilanova a veure el seu pare. Jo l’acompanyava,
primer en moto, després en Seat 600... eren els anys cinquanta i una mica dels seixanta,
perquè el meu avi va morir el 24 de marc de 1962.

Perquè li atreia tant anar a Vilanova a veure al seu pare? El meu avi va ser un
metge rural, que conjuntament amb l’exercici mèdic, es va saber envoltar d’un medi
casolà de llibertat. Casa seva era casa, habitació de malalts, jardí, lectura, música,
filosofia i tertúlia, un món ideal per dialogar, somniar i pensar. Aquesta visió de la vida,
n’estic segur, va influenciar molt en el meu pare i de retruc en mi mateix. D’aquells
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somnis li devien néixer altres aficions, la més important la de fer real la irrealitat present
del passat. Li interessava refugiar-se en la història en el sentit més ampli possible, per
fugir de la duresa i l’aspror del present. Era un home idealista i de gran sensibilitat.

El meu avi era un metge rural clàssic i com a tal no havia de buscar clientela
perquè la gent, en general, als pobles, solament disposa d’un metge. En no tenir que
buscar-la, no li era necessari competir amb altres col·legues i perdre temps d’aquesta
manera, com succeïa a les ciutats. Els únics competidors que tenia el metge rural eren
les malalties del seus malalts, fet que l’aproximava més directament a la naturalesa, a la
mare terra. El meu avi no va ser mai competidor d’altres col·legues, ni tampoc el meu
pare, simplement observaven el que la naturalesa els hi deixava veure. L’única guerra a
la que van anar, va ser la guerra de la malaltia, amb la qual havien de competir i intentar
derrotar si podien.

Ja cap al final, a les portes de la mort, sovint em parlava del seu pare i del molt que
s’estimaven mútuament. El sentiment d’admiració i, sobretot, de desemparança, s’havien
apoderat d’ell.

Manuel Camps Achón.

Lleida (Segrià), 1893 — Vilanova

de la Barca (Segrià), 1962.
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L’ATRACTIU D’ALCARRÀS

El pare va venir a exercir a Alcarràs el dia 1 d’agost de 1951, quan tenia trenta un
anys, i ja mai més se’n va desvincular. Havia nascut a Maials. Jo vaig néixer a la Portella
la tardor de 1948 i la meva germana Carme a Vilanova de la Barca, l’hivern de 1950. Les
dos petites, Dolors i Meritxell, ja són filles d’Alcarràs.

Perquè al nostre pare li agradava tant Alcarràs? Deixant de banda els malalts,
que van omplir la seva vida de metge, l’Alcarràs, sobretot dels anys cinquanta i
seixanta —dècades del naixement de les seves filles Dolors i Meritxell—, tenia per a
ell un especial atractiu. Potser era l’estructura urbana de la vila, el seu ample i
pintoresc terme, Vallmanya, Montagut, la gent i la seva idiosincràsia, la nostra mare,
que sempre li va fer costat familiar i professional, els seus fills que anaven creixent
en aquell ambient tan entranyable, el començament de la meva carrera de Medicina
a Saragossa l’any 1965, que ell veia amb molta il·lusió com la seva continuïtat, les
amistats que va conrear, la Fira i la Festa Major, la processó de Setmana Santa amb
el seu característic cant, el dia de Reis amb regals, alguns d’ells encara presents en
el record, l’artístic pessebre que sempre ens feia als volts de Nadal i on els nens hi
participàvem, i moltes coses més que mai més han fugit de la meva memòria i de les
quals en podria escriure un llibre.

Com sabeu, el pare va escriure una història de la vila d’Alcarràs, perquè una de
les molècules de la seva personalitat portava l’ADN de l’art d’escriure heretat del seu avi
patern, amb el qual va conviure fins als nou anys d’edat i després va llegir les seves
memòries íntimes, escrit d’alta qualitat humana i literària.

L’ACABAMENT

A la meva edat, l’admiració per les persones i les seves obres, vulgui o no, ha
perdut l’emoció i fascinació que l’acompanyaven en temps passats i li proporcionaven
màgia; és per això que ara, més que admirar, el que faig es respectar els altres com a
persones, i més encara quan al meu entendre el que fan mereix ser respectat i, sobretot,
estimo moltíssim els malalts. L’autèntic sentiment d’admiració, crec, és una meravellosa
facultat humana exclusiva de la infància, i quan aquesta fuig, aquell s’acaba per donar
pas a altres sentiments vers els altres.

He tingut l’enorme sort de primer admirar al pare, després de respectar-lo i
aprendre d’ell i, finalment, d’haver-lo pogut acompanyar fins al final per poder afrontar
els moments difícils de la malaltia i la mort.
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Ara, el meu sentiment vers ell és de record molt agradable, però estic segur que si
tinc la sort de viure anys i aquests anys em fan evolucionar el cervell de forma natural,
que no és altra cosa que encaminar-lo cap a la infància, retornarà el mateix sentiment
d’admiració màgic que li vaig tenir quan era nen i que la maduració del cervell haurà fet
el miracle de despertar-lo del seu llarg i profund somni.

EL RETRAT DEL MEU PARE

Acabada la vida del meu pare, solament en pot quedar el record, el qual pot
adquirir diverses formes. Una d’elles, la imatge física, és potser la més adient per
fer evocar als qui el van tractar com a metge, les converses que van tenir amb ell i els
problemes que li van confessar; i per a aquells que no el van conèixer i també per a
les generacions futures, la imatge serà un element més que servirà per als estudio-
sos de la història d’Alcarràs i de la Història de la Medicina.

L’aquarel·la de la faç del meu pare, que serà col·locada al costat del bust del
doctor Mario Huguet en el Centre d’Atenció Primària de la vila, és obra de Pepe
Ramon Rosanes Siscart (Alcarràs, 31-8-1944), al qual conec des de la infància
perquè l’antiga casa nostra del número 50 del carrer Major, tocava, paret amb paret,
amb la seva.

Ens vam fer amics i l’amistat continua, motiu primer pel qual l’he triat com a
retratista del pare, al qual va conèixer i tractar directament durant molts anys. Ell ha
acceptat l’encàrrec, i si bé pintar objectes pot resultar més o menys fàcil, és molt
difícil captar l’ànima de les persones. Sabia que el Pepe Ramon era capaç de fer-ho
bé perquè té virtuts de psicòleg de l’ànima humana, com les han tingut alguns
dibuixants i pintors de primera línia.

Li va néixer l’afició al dibuix als 18 anys i va fer un curs per correspondència a
l’Institut Parramon de Barcelona. Després d’un greu accident de moto, va aprofitar
per dibuixar amb la finalitat de distreure’s durant la convalescència, i també quan
feia el servei militar retratava les novies dels soldats per treure’s uns diners per
sobreviure. Va anar tres anys a classe de dibuix amb el cèlebre Leandro Cristòfol,
artista reconegut arreu.

Aquest escrit que us he adreçat quedarà a casa meva entre els molts papers
que conservo, però el retrat del pare restarà per sempre a la vila d’Alcarràs com a
testimoni d’un metge rural clàssic que va ajudar, com el senyor Mario, en tot el que
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va poder als malalts i famílies que va atendre, en una època en què la medicina es
practicava individualment i les visites es feien a la casa on vivia el metge amb la seva
família i a les cases dels pacients. El metge atenia el malalt tota la vida, des del
naixement, i assistia a l’agonia quan la mort trucava a la porta del pacient. El privilegi
de poder conèixer l’interior de la casa del malalt, constitueix un dels millors mestres
per poder entendre l’ànima d’aquest.

Tant el doctor Huguet com el meu pare, van tenir la virtut de tenir la casa
oberta  sempre a totes hores per als malalts que hi volguessin anar a consultar o
curar-se de lesions de tota classe. Van fer una medicina totalment vocacional i la
gent se’ls estimava de veritat.

És per això que felicito públicament l’Ajuntament, però  també perquè amb la
seva decisió haurà deixat constància pública d’una època de la Medicina que ja és
història, però que va ser molt beneficiosa, tant per als dos metges homenatjats, com
per als seus malalts i famílies, quan la relació metge malalt era d’autèntica amistat.

Us puc afirmar que els dos metges representen per a Alcarràs el final d’un
llarg camí de la medicina, iniciat almenys ja des de l’edat mitjana, quan sobretot en
el món rural, l’assistència no tenia cap intermediari entre el metge i el malalt. Els
municipis contractaven els metges per un salari anual que s’anomenava conduc-
ta municipal, i els malalts gaudien, a més, de la llibertat de poder pagar el metge
mitjançant l’anomenada conducta individual o familiar, la qual, segons l’antic
costum, a Alcarràs es feia efectiva pels volts de la Mare de Déu d’Agost. Recordo
que els caps de família venien a casa mudats a pagar el pare, i el pare estava molt
content i agraït perquè era norma clàssica que el metge havia de viure del seu
treball. Tot es quedava a casa, dins del poble, i les relacions personals i resultats
solien ser molt bons.

Els metges d’abans, com que gaudien de pocs mitjans tècnics, s’havien
d’esforçar més, i l’únic instrument que tenien a disposició per fer el diagnòstic, el
pronòstic i el tractament, era el mateix malalt i l’observació minuciosa del cos i
l’ànima d’aquest, cosa que forjava entre els dos una veritable amistat i estima.
Per això els pobles moltes vegades ploraven la mort dels seus metges i aquests
sentien profundament la mort dels seus malalts. El secret professional, pilar
fonamental d’aquella medicina, era profundament respectat pel metge i no
quedava escrit en cap paper: quedava inscrit en el cervell del metge i, quan el
malalt moria, tot allò que aquest li havia confessat dels seus sofriments arribava
a l’ànima del metge i li produïa dolor. Per això, la medicina és la més humana de
totes les activitats humanes.
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Es veritat que la medicina actual cura més i allarga la vida, però això en bona
part no depèn dels metges sinó dels avenços de la ciència. Però en aquestes línies
no he escrit sobre la medicina d’avui, perquè solament he raonat sobre dos metges
que no la van practicar.

L’any 1984, es va iniciar la reforma de l’Atenció Primària, dirigida a treballar en
equip i en un centre específic i adequat, destinat a fer la feina. Quan es va jubilar el meu
pare l’any 1990, jo vaig exercir dos anys de metge a la vila, i va ser aleshores quan es va
començar a fer el canvi d’exercici, deixant de visitar a casa per fer-ho en una dependència
municipal que l’Ajuntament va facilitar. Aquell centre municipal del carrer de Baix, va ser
el preludi, a Alcarràs, del que anys després seria la instal·lació del Centre d’Atenció
Primària del carrer del Davant, amb la corresponent despersonalització progressiva de la
figura del metge, engolida pel fenomen de la burocràcia, que en realitat, en el medi rural,
augmenta la distància entre el metge i el malalt.

He seguit pas a pas, des del començament fins al final, tota l’evolució i les proves
prèvies del retrat del doctor Camps, aconseguint l’autor una brillant obra que formarà
part de la vila i perdurarà en la història de la medicina d’Alcarràs.

L’aquarel·la del pare ha quedat magnífica, impressionant, fins a tal punt que he
arribat a pensar que darrere de l’artista, mentre l’anava dibuixant, hi havia dos esperits
llunyans que l’anaven guiant i corregint, un del segle XVII i l’altre del segle XIX, que eren,
respectivament, Velázquez (Sevilla, 1599- Madrid, 1660) i Sorolla (València, 1863-
Cercedilla, Madrid, 1923).

Però després, més ben pensat, he arribat a creure que en realitat era l’esperit del
meu propi pare qui realment li anava dient al dibuixant que el retrat volia que quedés
com ha quedat, que és com ell mateix es veia a la realitat. Aconseguit el que el pare volia,
felicito sincerament al Pepe Ramon Rosanes.

Quan ja s’ha fet molt trajecte, es pot iniciar el camí de retorn, que no pot ser altre
que el que s’ha fet d’anada, però les coses, els paisatges, les persones, encara que no
haguessin canviat, es veuen de manera diferent, molt més matisada, amb més pau i
tranquil·litat, i de vegades amb sentiments canviats, on el desengany és pot transformar
en il·lusió, l’amor en desamor, la indiferència en simpatia, l’angoixa en ànim... i així fins
a esgotar  tots els sentiments humans. Aquest camí de retorn, és el que m’ha sortit de
l’ànima per recordar l’Alcarràs dels anys cinquanta i seixanta, que és el que em va
marcar i reposa intacte en el fons de la meva personalitat, formant part de la primera
família; perquè les persones, habitualment, tenim una família i l’oportunitat d’una altra,
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és a dir, la d’origen, i la que formem quan deixem aquesta, les dos conformades sempre,
i únicament, per pares i germans. La ploma, inconscientment, m’ha portat a escriure
sobre la meva primera família i la seva vinculació amb la vila d’Alcarràs; i sobretot, de
quan aquella primera família va viure els anys de màxima felicitat a Alcarràs, que són els
anys 50 i 60, època, i això és molt important, que va servir per a la lenta gestació de l’obra
cultural posterior del nostre pare, que va començar a sortir amb més força després de la
seva jubilació, l’any 1990. Moltes vegades, em deia que no entenia com podia treballar
tant a la seva edat; i jo ara penso, que molta feina, segurament la més important, ja
l’havia fet durant aquells meravellosos vint anys 50 i 60, amb l’escalf de l’ambient tan
favorable que el destí li va donar: la seva dona jove i forta, els seus fills que creixien molt
bé, i la vila d’Alcarràs de la qual també se’n va enamorar.

Finalment, atès que estem avui aquí gràcies a la Medicina, solament vull deixar
escrit en aquestes línies, el bonic nom de Blau, la meva filla metgessa, que el destí l’ha
elegit per continuar la tradició mèdica familiar.

El Dr. Manuel Camps i Clemente amb la Dra. Anna Carmona i el Dr. Josep M. Calbet

en un acte del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, celebrat a Barcelona l’any 2006,

amb motiu del centenari de la nova Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona.
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Pagès i Fontgivell, Tomàs: “Metge de poble” (Capellades, Imp. Romanyà Valls,
S. A., 2000, 312 pp.)

En fa la presentació del llibre Ramon Sugranyes de Franch, i les il·lustracions
que inclou es deuen a Josep Costa Solé. L’autor del llibre és nascut a
Riudoms i va iniciar la llicenciatura mèdica a Barcelona abans de la guerra
del 1936. Durant el període bèl·lic va ser mobilitzat, i en acabar el conflicte
militar reprengué els estudis. Un cop llicenciat es va establir a Capellades
on va contraure matrimoni. I seguint el fil d’aquesta trajectòria vital ens va
destil·lant diversos fets de la seva experiència en l’exercici professional.
Col·laborà a la revista local “La Miranda” i es reprodueixen alguns dels seus
articles. També hi ha un recull de les seves poesies.

Carmel Ferragud: “Medicina per a un nou regne” (Alzira, Textures Bromera,
2008, 238 pp.)

Aquesta obra obtingué el X Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta,
promogut per l’Ajuntament d’Alzira.

El llibre fa una notable aportació a la història de la medicina medieval en el
regne de València, i en aquest sentit el podem considerar com a continuador
de l’obra de Josep Rodrigo i Pertegàs.

Configuren l’obra cinc capítols. En el primer es destaca la política sanitària
de Jaume I, que va imposar en terres valencianes, sota la influència de la
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Universitat de Montpeller. Destaca més endavant al Mestre Arnau de Vilanova,
ja sigui com a metge o com a teòleg. Seguint el fil de la història es parla de
la reputació del metge i de l’atenció domèstica i medicina popular. També
fa referència a l’empresa de millorar la urbanització de les ciutats i pobles
valencians per a obtenir una més segura defensa davant les epidèmies
medievals. En definitiva podem firmar que és una notable aportació al
coneixement de la medicina medieval en terres valencianes.

Valentí Ardanuy, Joan: “Història de la SCCOT. Les nostres arrels. 75 anys de la
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia” (Barcelona,
2008, 84 pp.)

En fa la presentació Fermín Aramburu Hostench. Cal recordar que aquesta
societat es va fundar el 1931 al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (C/
Santa Anna, 28). Presenta fotografies acompanyades de breus biografies
dels principals membres de la societat. Fa especial referència a la participació
catalana en congressos internacionals dedicats a l’especialitat.

Joaquim Tolosà i Xirgo: “Josep Ruscalleda i Sabater. Anys i panys. Vivències d’un
metge rural” (Girona, Impremta Pagès, 2009, 228 pp.)

Després de sostenir diverses entrevistes entre Joaquim Tolosà i el Dr.
Ruscalleda n’ha sortit aquest llibre on s’exposa l’actuació i el tarannà d’un
metge rural.

Jordi Nadal i Oller presenta el primer capítol: El Dr. Ruscalleda, un perfil

humà. Fill del farmacèutic Sixt Ruscalleda i Cruzet, el metge protagonista
d’aquest llibre nasqué a Sant Feliu de Guíxols i sempre es va sentir ganxó. El
1927 inicià la llicenciatura mèdica a Barcelona, i ens ofereix uns breus
comentaris d’alguns professors que va tenir a la facultat. El 1933 passà a
Salamanca on es va llicenciar.

Explica també el seu pas per l’exèrcit republicà durant la guerra, amb un
dietari entre el juny de 1937 i el febrer de 1938, fins que es va passar a l’altre
costat. I finalment fa referència al seu exercici professional a Cassà de la
Selva, on presidí la U. D. de Cassà i va col·laborar en la construcció de la
piscina i de la pista poliesportiva. Tota una trajectòria vital d’un metge rural.
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Adrià Arboix i Damunt (coordinador): “Història de la neurologia catalana” (Barcelona,
Societat Catalana de Neurologia, 2011, 268 pp.)

Amb motiu de la commemoració del centenari de la fundació de la Societat
de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona per part d’Artur Galceran i Granés,
l’any 1911, es publica aquest llibre on hi han col·laborat els més destacats
dels nostres neuròlegs. Escriu el pròleg Miquel Balcells Riba, i en fan la
presentació Adrià Arboix Damunt i Alexandre Gironell Carreró.

En el text es destaca l’obra d’Artur Galceran i Granés (pàg. 89-93) i la de
Lluís Barraquer i Roviralta (pàg. 79-86). Es fa un repàs de l’activitat de la
Societat Catalana de Neurologia entre 1973-1976 i d’una altra etapa 1976-
2007. Tot seguit s’hi fa un estudi històric de diverses patologies: epilèpsia,
cefalees, trastorns del moviment, demències, neuro-radiologia,
neuropsiquiatria, hospitals catalans amb serveis de neurologia, i un breu
record de Bel·larmí Rodríguez Arias com a precursor de la docència
neurològica a la Universitat.

Jaume Mercant i Ramírez; Maria Dolors Carmona i Koethke: “La farmàcia monàstica
de la Cartoixa de Valldemosa” (Palma de Mallorca, Bahía Indústria gràfica,
2014, 92 pp.)

El llibre va dividit en vuit capítols. A través de les seves pàgines es ressalta la
importància d’una oficina farmacèutica de caràcter monàstic. Després del
decret de la desamortització de Mendizábal (1835), dos monjos van seguir
al davant de la farmàcia del convent: Marian Cortés Coll i Gabriel Oliver
Ramis. D’aquesta manera es van poder conservar els estris de l’apotecaria.

El llibre aporta notícia dels pots, flascons, els contenidors de fusta i
l’instrumental que avui romanen ben custodiats. Tanca el llibre una
interessant bibliografia.
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Pizarro Carrasco, Carlos; Montañà Buchaca, Daniel; Banqué Nadal, Carles; Blasco
i Planesas, David: “L’empremta del monistrolenc Joan Carles Amat”
(Barcelona, Bookprint, 2014, 114 pp. + Cuatre cents aforismes
catalans, 8 pp.)

El pròleg del llibre el signa Joan Xavier Quintana i Segalà. En aquest llibre
cadascun dels seus autors es fa responsable d’un capítol. S’aporten dades
biogràfiques de Joan Carles Amat (1572-1642), de la seva activitat a Monistrol
de Montserrat on va exercir, sense oblidar el context cultural i mèdic del seu
temps, i naturalment dels seus treballs escrits. Així es reprodueixen els
“Quatre-cents aforismes catalans” que van tenir, no solament un ressò
popular, sinó que també van influir a nivell acadèmic, per a l’estudi de la
nostra llengua.

Bayés, Antoni: “La nissaga mèdica Bayés” (Vic, Impremta Mater, 2015, 144 pp.)

Llibre publicat amb motiu del 150 aniversari del primer metge de la nissaga
Antoni Bayés i Fuster, que exercí a Tona i a Vic. Ve acompanyat de nombroses
il·lustracions de Pilarín Bayés, i complementats amb rodolins. A Catalunya
són nombroses les nissagues de membres que van exercir les professions
sanitàries. En el llibre present es fa una detallada relació de tots aquells
membres familiars que van exercir en el camp de la sanitat, en els últims
cent cinquanta anys, i els que actualment segueixen en la mateixa línia. Una
nissaga no solament de metges, sinó també de farmacèutics, biòlegs,
infermeres, i llevadores. És per tant una bona aportació, no sols per conèixer
una llarga família, amb més de dos-cents descendents, sinó també a la
història de la sanitat catalana.

Fargues i García, Isabel; Tey i Freixa, Roser: “Sis segles d’assistència hospitalària
a Barcelona: de Santa Creu a Sant Pau” (Barcelona, Fundació Privada de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 2015, 654 pp.)

Llibre en gran format (210x300 mm.) dividit en cinc parts. La primera
abasta dels inicis a la Guerra del Francès. La segona és dedicada al
segle XIX. La tercera engloba la construcció de Sant Pau, la guerra
del 1936 i la repressió posterior. La quarta fa referència als malalts
mentals, als infants abandonats, a l’Hospital Militar que va allotjar, i
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a l’Hospital de Sant Llàtzer. La cinquena i última estudia la Casa de
Convalescència, i a institucions de suport com va ser l’Hospital d’en
Pere Desvilar. Amb el que resta consignat ja es pot fer una valoració
del l l ibre,  i  considerar- lo com una aportació important.  Basat
fonamentalment en fonts arx iv íst iques la  seva consulta serà
necessària i imprescindible per a tots els historiadors de la medicina
catalana. És per això que ens plau felicitar a les autores del llibre
per la munició de dades que ens han ofert, com a producte de la
seva preparació i esforç. El llibre inclou algunes fotografies.

Danon Bretos, José; M. Àngels Rius Bou: “La Biblioteca del doctor Corachan.
Catálogo del Fondo Corachan de la Biblioteca de Montserrat. (Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, 204 pp.)

La presentació del llibre redactat en castellà la fa Damià Roure, director de
la Biblioteca de Montserrat, on ens diu que la publicació del catàleg dels
llibres de Manuel Corachan Garcia ha estat possible gràcies al patrocini de
la Fundació Uriach 1838. El pròleg ve signat per Juan Uriach Marsal, i ens
assabenta que Hermínia Corachan Graells, filla del doctor Corachan, va
lliurar l’any 2000 a la Biblioteca de Montserrat una part dels llibres que
havien estat del seu pare. Posteriorment Josep Danon va localitzar una altra
part a la Biblioteca de Catalunya.

Entre les pàgines 13 i 43, Josep Danon fa una excel·lent relació de les
vicissituds que hauria de viure aquesta biblioteca de Manuel Corachan a
conseqüència de la guerra del 1936. Entre les pàgines 53 i 68 van catalogats
els llibres que van pertànyer a M. Corachan i que actualment estan
conservats a la Biblioteca de Catalunya. I entre les pàgines 87 i 139 M.
Àngels Rius Bou ofereix els 169 registres catalogats a la biblioteca
montserratina.

Mira, Montserrat; Cortiñas, Antonio: “Dr. Emilio Mira y López. Información básica
sobre su vida y obra” (Barcelona, 2015, 74 pp)

Es tracta del resum imprès de la web miraylopez.com de Montserrat Mira
amb precisions i aportacions d’Antonio Cortiñas. Conté la biografia (pàg. 3-
6), els llibres publicats (pàg. 7-8), cronologia (pàg. 9-18), i documentació
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aportada per Montserrat Mira. Hi ha també una llista dels articles publicats
(de i sobre Mira i López) (pàg. 29-56), i es clou amb un annex (pàg. 67-
72) i fotocòpies de l’expedient acadèmia de Mira i López. En definitiva
és un petit llibre que haurà de consultar tot aquell que tingui interès per
Emili Mira i López, i per la psiquiatria i psicologia del seu temps.

Begonya Torres; Ferran Sabaté: “És greu doctor? La caricatura mèdica a la premsa
satírica catalana del primer quart de segle XX”. (Barcelona, Albertí Editor,
2016, 172 pp.)

El llibre presenta un recull de caricatures relacionades amb la sanitat catalana
publicades en el primer terç del segle XX, en revistes satíriques catalanes.
És ben coneguda la capacitat dels nostres dibuixants per sintetitzar amb
ironia una determinada notícia. La caricatura sap endinsar-se amb esmolada
agudesa en el camp de la crítica. I no és gens fàcil saber reflectir una
determinada situació en un simple dibuix. És per això que la censura va
exercir sempre amb una gran severitat que gravitava damunt d’uns simples
“dibuixos”. La recopilació que fan els autors en aquest llibre permet veure
l’evolució de la nostra sanitat tan des d’un punt de vista amable com des de
la més dura invectiva.

Un encert del llibre ha estat situar el lector en el context general quan es va
publicar la caricatura. Pensem que no solament és un treball divertit, sinó
que permet reflexionar sobre el nostre passat sanitari. I alguns dels seus
problemes tenen correspondència en els nostres dies. Tot plegat el fa un
llibre seriós plenament recomanable per a tots aquells interessats en la
sanitat pública d’aquella època.

Sabaté i Casellas, Ferran; Josep M. Calbet i Camarasa: “Extracte de la Topografia
mèdica de Puigcerdà (1902)” (Barcelona, Kit-Book Servicios editoriales,
2016, 178 pp.)

El manuscrit d’aquesta topografia mèdica, en no ser premiat el 1902,
restà sense saber-se qui  era el  seu autor.  Però presenta
característiques de prou interès, raó per la qual ha estat editat un
extracte del mateix, ja que ens dóna una informació valuosa sobre les
condicions de vida dels ceretans.
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L’edició limitada d’aquest llibre va ser una ofrena als membres inscrits al
XIX Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Puigcerdà el juny
del 2016.

Miret i Cuadras, Pere: “De titular de Gósol, a director de la Ciutat Sanatorial de
Terrassa, i del Dispensari Central Antituberculós de Catalunya”.
(Barcelona, Seminari Pere Mata, 2016, 84 pp.)

Amb format 200x270 mm. el llibre és un relat autobiogràfic amb un títol molt
llarg, com dilatat i dens ha estat l’exercici professional de l’autor. I
perfectament explícit. Un llibre molt ben escrit des d’un punt de vista literari
que li dóna una gran amenitat. I el mateix autor ens hi fa una
confessió:”...perquè tot i que hem volgut dissimular els desencerts, en

recordar-los, ens adonem dels errors comesos, de la poca atenció al proïsme,

de l’egolatria, de l’avarícia, i de molts vicis que posseïm, i que no veiem o no

volem veure”. Cal agrair aquestes paraules ja que en totes les autobiografies
només hi llegim el què la vanitat de l’autor vol posar-hi.

Com ja hem dit el títol del llibre ja ens perfila la trajectòria professional de
l’autor nascut a Sant Pere de Ribes el 1928, i les vivències, les aspiracions
i els resultats que l’han acompanyat al llarg de la seva vida. Un vida plenament
fructífera. Per tot això fan molt recomanable la lectura d’aquest text, que ve
acompanyat d’algunes fotografies.

Calbet i Camarasa, Josep M.; Ferran Sabaté i Casellas; Elisenda Sabaté Pérez:
“Inicis del lèxic científic català modern. Ciència en català als segles
XVIII, XIX i XX” (La Seu d’Urgell, Edicions Salòria, 2016, 198 pp.)

Es tracta de la segona edició d’aquest llibre que ve prologat per la catedràtica
d’Història de la Farmàcia de la Universitat de Barcelona, doctora Anna
Carmona i Cornet.

En el llibre s’han reunit set vocabularis publicats entre els anys 1838 i 1846,
que fan referència a vocables catalans en el camp de la botànica, la química,
la farmàcia i la medicina.
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Guardiola Pereira, Elena; Baños Díez, Josep-Eladi: “Eponímia mèdica catalana (III)”.
(Barcelona, Fundació Dr. Antoni Esteve, 2016, 170 pp.)

El llibre ve prologat per Àlvar Net Castel, president de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques.

La revista”Annals de medicina” ja fa anys iniciava la secció “Sense amnèsia”
que seria dedicada a recollir els epònims dedicats a metges catalans de
totes les especialitats. En quinze anys s’han publicat una seixantena
d’articles. Poc podíem imaginar que la medicina catalana hagués contribuït
d’una manera tan notable a incrementar el nombre d’epònims. I és allò de
que si ens comparem amb altres escoles mèdiques en sortim més ben
parats que quan ens limitem a fer-nos una autovaloració. Aquest és el tercer
volum dedicat als epònims nostrats. Felicitem als autors per la seva notable
tasca de recerca.

Demestre Guasch, Xavier (editor): “L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de
la Societat Catalana de Pediatria”. (Barcelona, Fundació Catalana de
Pediatria, 2016, 452 pp.)

El llibre ha estat redactat per un grup no solament de metges, sinó també
d’infermers, periodistes, pedagogs, i sociòlegs. Dedicat al pediatre Pere
Calafell Gibert, han estat responsables de la coordinació dels diversos
treballs inclosos Josep M. Bosch Banyeras, Josep Bras Marquillas, Enric
Mauri Clua, i Joaquim Ramis Coris.

A través de les pàgines del llibre assistim al relat de les vicissituds que ha
viscut la Pediatria catalana en els últims vint-i-quatre anys. D’aquesta manera
han quedat registrats els canvis tecnològics, assistencials, i sociològics que
han gravitat la nostra Pediatria. Totes les innovacions en el camp de la
Pediatria i Puericultura establertes en cadascuna de les nostres comarques
i hospitals queden perfectament enregistrades. Un llibre que honora l’esforç
col·lectiu de les persones dedicades a servir la salut i la malaltia dels nostres
infants.
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Calbet i Camarasa, Josep M.: “Revistes sanitàries de Catalunya (1939-1975)”
(Barcelona, Kit-Book Servicios Editoriales, 2016, 144 pp. Amb índex de
revistes i un índex onomàstic)

En aquest volum s’ofereix la notícia d’un bon nombre de revistes de caràcter
mèdic publicades a Catalunya entre els anys 1939 i 1975.

L’edició limitada d’aquest llibre fou una ofrena dedicada als membres inscrits
al XIX Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Puigcerdà el
juny del 2016.

Garriga i Andreu, Joan: “Cartes sense adreça al doctor Alfred Canal” (Santa Eulàlia
de Ronçana, gent-terra, 2016, 550 pp.)

L’autor del llibre és un expert coneixedor de la història contemporània de
Granollers. I a través de les pàgines d’aquest treball ens ofereix un detallat
i complet estudi de la vida del metge Alfred Canal i Comas (1884-1942).
Aquest metge mantingué una intensa activitat en benefici de les professions
sanitàries i de la societat catalana. I al mateix temps assolí un gran prestigi,
no solament a Granollers on nasqué i exercí, sinó a tot Catalunya. Col·laborà
en diversos periòdics sempre a la recerca del progrés assistencial que podia
i havia d’oferir la professió mèdica. En aquesta obra la biografia ve
embolcallada d’una àmplia i brillant literatura epistolar, que a l’ensems
aporta nombroses citacions. Després de la guerra Alfred Canal fou sotmès
a un judici militar i condemnat a reclusió perpètua. Va ser empresonat des
del 31-07-1939 fins el 12-09-1940, però la captivitat li ocasionà una greu
patologia que el portaria a la mort poc temps després. Cal precisar, doncs,
que contra el què s’havia dit en algunes notes biogràfiques no va ser
afusellat. Es tracta, en resum, d’un llibre important que es clou amb uns
annexos i bibliografia (p. 468-550) d’un gran interès.

Sabaté i Casellas, Ferran; Josep M. Calbet i Camarasa: “Personatges de la sanitat
cerdana” (La Seu d’Urgell, Edicions Salòria, 2016, 190 pp.)

El catedràtic de Medicina, doctor Miquel Viñas Ciorda escriu el pròleg
d’aquest llibre.



GIMBERNAT, 2019; 71: 229-240 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Josep M. Calbet i Camarasa

238

En les pàgines d’aquest volum es fa un recull de professionals de la sanitat
que van exercir a la comarca alta i baixa Cerdanya, i s’hi ha fet una especial
referència als apotecaris que van servir en la famosa oficina farmacèutica
de Llívia.

Torres i Gallardo, Begonya: La sordesa: del gest a la paraula (segles XIX i XX)
(Manresa. Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2016, 168 pp.)

S’inicia aquest llibre amb una Salutació de Lluís Guerrero i Sala, director de
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, i segueix una Presentació a càrrec
d’Alberto Prats-Galino, catedràtic d’Anatomia de la Facultat de Medicina de
la Universitat de Barcelona.

L’autora d’aquesta obra, doctora Torres, reflecteix en les seves pàgines uns
profunds coneixements en anatomia, logopèdia, audiologia, audiopròtesi, i
de la llengua de signes catalana i castellana. Ens ofereix un recorregut
històric sobre la dificultat de les persones sordes que no podien ser
instruïdes.

Es dóna relleu al congrés celebrat a Milà el 1880 on s’acordà la prohibició
de l’ús de la llengua de signes que perdurà més de cent anys. També es
valora la fundació a Barcelona de diverses escoles de sord-muts fins arribar
a l’aparició de Pere Barnils i la seva obra defensant l’oralisme. En canvi
Ricard Botey considerà que el mètode dels signes i el mètode oral eren
compatibles i complementaris. Però les llengües de signes no van ser
reconegudes fins a les darreries del segle XX, en ser considerades com a
vàlides per expressar sentiments o pensaments abstractes. L’any 2010 el
Parlament de Catalunya promulgà la llengua de signes catalana.

El llibre ve acompanyat de 211 notes i d’una amplíssima bibliografia i fa una
excel·lent contribució a una interessant parcel·la de la història de la ORL
catalana.
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Callabed, Joaquín: “Andrés Martínez Vargas. Catedrático de Medicina y su latido
social por la infancia (1861-1948)” (Barcelona, Trialba, 2016, 122 pp.)

El llibre està dividit en sis capítols i bibliografia. En el primer s’aporten dades
biogràfiques del Dr. Martínez Vargas des del seu naixement a Barbastre
(Osca), la llicenciatura obtinguda a Saragossa, el seu pas per la càtedra de
pediatria de Granada durant tres anys, fins arribar a la mateixa càtedra de la
Universitat de Barcelona, on desenvolupà tota la seva més important activitat.
En el segon capítol es valoren els aspectes socials de la pediatria, i el tercer
va dedicat a ressenyar els treballs publicats per Martínez Vargas. El quart fa
referència a la creació de l’Institut Nipiològic de Barbastre. En el cinquè s’hi
fa una valoració sobre les aportacions pedagògiques i ètiques a la infància
i a la pediatria.

Bruguera, Miquel; Zarzoso, Alfons: “Metges catalans a les colònies espanyoles
d’Amèrica durant els segles XVIII i XIX” (Barcelona, Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, 2016)

Seguint una tradició establerta des del 1997 el COMB ofereix als seus
col·legiats una nova i magnífica Nadala dedicada als metges catalans que
van exercir a Amèrica. En total s’aporta la notícia biogràfica de vint-i-cinc
sanitaris que posen en relleu la importància de la seva tasca en terres del
Nou Món. En fa la presentació el president del CoMB Jaume Padrós. Cal
subratllar l’interès i la vàlua de la documentació gràfica de la que en són
responsables Sara Fajula i Mercè Viger.

Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc; Corbella i Corbella,
Jacint: “Notes sobre la història de la ràbia a Catalunya i l’Arxiu de
la Reial Acadèmia de Medicina” (Barcelona, Seminari Pere Mata,
Trialba, 2016, 140 pp.)

Malgrat que la ràbia ha estat una entitat patològica relativament poc
freqüent, ha constituït en l’imaginari col·lectiu un punt de terror. Associada
la transmissió gairebé sempre amb els gossos, que en altres temps erraven
pels nostres pobles, els quals foren víctimes –moltes vegades innocents-
dels temors humans.
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En aquest llibre es dedica un capítol on s’aporten notícies de diversos brots
i remeis utilitzats durant el segle XIX, amb anterioritat a l’aparició de la
vacuna pasteuriana (pàg. 29-44). I en un altre capítol es fan vàries
consideracions un cop s’aplicava la vacuna (pàg. 59-68).

S’hi fa també la transcripció de memòries i estudis diversos sobre el tema
de la hidrofòbia a Catalunya. Una altra aportació important ho constitueix la
documentació que sobre el tema de la ràbia proporcionen alguns
subdelegats de medicina residents en poblacions catalanes.

Tot això configura un llibre que serà un punt de referència ineludible pels
estudiosos de la ràbia en la història de la medicina.

Hernández Cardona, Àngel M.: “Els metges del balneari de la Puda de Montserrat
(Barcelona, Nova Casa Editorial, 2016, 280 pp.)

Amb aquest llibre s’inicia la col·lecció “Vila d’Esparreguera”, segons
expliquen l’alcalde d’Esparreguera Eduard Rivas Mateo i la regidora d’Arxiu
i Memòria Històrica Mariona Masferrer Ferrer (pàg. 6-7). El pròleg el signa el
doctor Pere Miret Cuadras.

El balneari de la Puda de Montserrat fou un dels més famosos dels què
hi hagué a Catalunya, i va estar en activitat entre els anys 1818 i 1958.
Durant aquest llarg període la direcció mèdica de l’establiment la van
exercir vint-i-cinc metges. D’algun d’ells bé podem afirmar que ens eren
totalment ignorats. Però amb aquest llibre els seus noms i la seva obra
han estat hàbilment recuperats mercès a la impressionant recerca que
ha fet l’autor. La biografia de cadascun d’ells ens ve documentada
cronològicament, i aporta dades personals i professionals totalment
inèdites. Amb això volem precisar que la historiografia mèdica catalana
s’enriqueix notablement amb aquest treball.
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i de les Ciències de la Salut acceptarà, per a la seva publicació,

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

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

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

preferència per a la seva publicació els treballs que reuneixin les següents condicions:

— El text s’ha de rebre amb doble suport: paper, correctament imprès, i

digital per les vies més habituals: correu ordinari o e-mail. En cap cas

s’accepten textos manuscrits.

— S’aconsella que l’extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text

de la revista (37.000 caràcters).

— Sempre que s’acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-

les en full apart, editades correctament per a la seva possible impressió

directa i el suport informàtic.

— Les notes han d’anar correctament numerades, i preferentment totes al

final de l’article, i no a peu de pàgina.

— La bibliografia s’ha d’atendre a criteris de rigor. S’ha d’adaptar a les

següents indicacions:

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

- ha de contenir indicacions suficients perquè un altre investigador

pugui localitzar correctament el treball.

NORMES DE PRESENTACIÓ

D’ORIGINALS

(En procés de revisió)
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- tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és prefe-

rible que s’adapti a les normes internacionals més acceptades en les

revistes de medicina (normes de Vancouver). En esquema:

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

exacte del treball; 3. Revista (es pot posar abreujada si és coneguda);

Any, volum, pàgines de principi i final de l’article.

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

Editorial. 5.Any.

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

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

— Es prega que els autors procedeixin a una revisió sistemàtica i acurada dels

originals.

— Cal que tots els treballs s’acompanyin d’un resum de màxim sis línies (420

caràcters), tant en català com en castellà i en anglès i d’un llistat de paraules-

clau, amb un màxim de cinc per article, també en català, castellà i anglès.

Els treballs s’han d’enviar a la següent adreça: REVISTA

GIMBERNAT .  Carrer del Carme, 47. 08001-Barcelona. Correu-e:

biblioteca@ramc.cat
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