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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). 9658lgs@comb.cat

E
ls presentem el nou número de la revista Gimbernat, el 72, que incorpora més

canvis en el camí iniciat cap a la seva indexació. Tot i que aquest no és un

trajecte fàcil per a ningú, ni per l’equip de redacció ni pels autors, paulatinament

ens adaptem a les normes d’edició  que hem creat, iniciem els circuits interns oberts

i ens relacionem amb els autors d’articles i d’altres col·laboracions de la forma que

exigeix la norma establerta.

Amb tota seguretat aquest procés que per nosaltres és de renovació, és més

fàcil quan es crea una nova capçalera i tot esdevé ex novo. Gimbernat és des del

primer dia un instrument al servei dels metges, sobretot, que decideixen fer recerca

històrica primària sobre la seva especialitat o sobre qualsevol personatge, institució

o fet que consideren del seu interès. Ara fem explícit que està obert a altres col·lectius

del món de la salut i a les persones que vulguin investigar aquests temes. Considerem

que aquesta línia s’ha de mantenir però amb altres estàndards propis dels temps

actuals. D’aquí ve la voluntat de renovació. Els autors que ja han anat publicant a la

revista sabran adaptar-se a les noves normes d’edició i podran vèncer les inèrcies

amb facilitat.

Els lectors que ja coneixen la revista des de fa temps podran observar aquesta

renovació progressiva  que primerament incidirà en els aspectes formals i de mica en

mica en els continguts; de ben segur que s’acostumaran molt ràpid al nou marc i se’l

faran seu.

L’objectiu de renovació que fa pocs mesos ens vam fixar només es pot assolir

amb la complicitat de tots. No és difícil exposar un tema seguint una metodologia

clara i que tutoritza en tot moment com cal fer-ho. Per tant, serveixin aquests breus

ratlles d’exhortació als col·laboradors habituals i també d’estímul als nous per publicar

en una revista amb esperit de millora. Una millora que no vol altra cosa que convertir
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aquesta capçalera d’història de la medicina i de la salut en un producte editorial més

homogeni amb els altres del medi humanístic i científic actual.

Fa anys que Gimbernat és consultable íntegrament al repositori RACO (Revistes

d’Accés Obert de Catalunya). A partir d’ara també la podem trobar a Dialnet i a RCUB

(Revistes científiques de la Universitat de Barcelona). La inclusió dels nous articles al

sistema DOI (Digital Object Identifier) permetrà la seva consulta a través de la seva

pàgina. En la mesura que anem avançant, esperem que s’incrementi la presència de

la revista en els repositoris més coneguts.

Hem rebut el primer anunci del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana,

que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny de 2020 a la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya. Els autors que hi presentin treballs poden demanar la seva inclusió a

Gimbernat solament si compleixen les normes de publicació. Aquest esdeveniment

proper assolirà mig segle d’existència dels congressos, un interval de temps significatiu

i digne de commemoració.

El cos principal de Gimbernat l’integren els articles de recerca històrica de

qualsevulla de les ciències de la salut, ben especialment i sobretot, de la medicina.

Es tracta de treballs d’una extensió àmplia, suficient per donar a conèixer uns resultats.

Tot i amb això, hem previst que la revista tingui altres seccions no fixes, en funció de

si hi ha o no material per editar. Es tracta per exemple de les recensions de llibres, a

l’apartat Scripta manent. També de les glosses, que es poden dedicar al perfil d’un

personatge poc conegut o a aspectes inèdits d’algun que ja ho sigui. La secció

Documenta s’orienta a incloure notícies breument comentades de troballes

documentals manuscrites o impreses, o de material gràfic, d’interès general.

El present número 72 conté majoritàriament articles que tracten temes sanitaris

d’època contemporània, dels segles XIX i XX. Creiem que els continguts d’aquest nou

Gimbernat seran útils als seus lectors.
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RESUM: A l’antigor, la concepció de la malaltia s’ha atribuït
freqüentment a fenòmens sobrenaturals. Les forces divines
i demoníaques eren vistes com a causants de malaltia que
també era concebuda com un càstig al pecat individual o
col·lectiu, però també en algunes èpoques com una prova de
santedat.

RESUMEN: En la antigüedad, el concepto de enfermedad se
atrubuía frecuentemente con fenómenos sobrenaturales. Las
fuerzas divinas o demoníacas eran vistas como causantes de
enfermedades, que también eran concebidas como un castigo
al pecado individual o colectivo, aunque también fue visto en
determinadas épocas como una prueba de santidad.

ABSTRACT. THE SUPERNATURAL CONCEPCIONS OF DISEASES

THROUGH THE HISTORY: In the antiquity, the concept of disease
was frequently straightened with supernatural phenomena.
Divine or demoniacal forces were seen as causing disease,
which were also conceived as a punishment for individual or
collective sin, although it was also seen at certain times as an
evidence of holiness.
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INTRODUCCIÓ

El concepte i les idees sobre les causes de la malaltia no han sigut sempre les
mateixes. La patologia ha estat contemplada de diferents maneres al llarg de la
Història. Les diverses interpretacions s’han anat modificant segons les variacions de
pensament i de la ideologia hegemònics en cada època.

El pensament mític va dominar les civilitzacions de l’Antigor. Més tard, cap el
s. V aC va eclosionar el pensament lògic, un saber per causes que en certa manera va
conviure amb les concepcions anteriors, tot i que es va anar imposant de forma
progressiva. El mètode experimental i el positivisme més tard han revolucionat la
nostra concepció del món i també la nostra visió del fet d’emmalaltir, el que fa que el
nostre pensament mèdic actual estigui absolutament allunyat de tota concepció de
la malaltia com un fenomen sobrenatural. Però anteriorment les malalties van ser
relacionades amb càstigs de la divinitat o altres forces sobrenaturals a les
transgressions del comportament humà. Trobem nombrosos exemples d’aquesta
concepció en l’art, la literatura i en altres manifestacions culturals, i fins i tot roman
actualment en una bona part de l’imaginari col·lectiu.

En paraules del gran historiador de la medicina H. E. Sigerist:

“La medicina és una de les coses més estretament vinculades amb el
conjunt de la cultura, ja que qualsevol canvi en les concepcions
mèdiques està condicionat per les idees del seu temps”.1

LA MALALTIA COM A CÀSTIG DIVÍ

A l’antigüetat clàssica es considerava que les malalties dels humans eren
enviades pels déus. Així ho trobem, per exemple a la Ilíada, on el déu Apol·lo dispara
les seves fletxes que causen les malalties als mortals (Ilíada, I).2 En bona lògica
corresponia al mateix déu el poder de guarir-les, i per aquest motiu era considerat,
juntament amb el seu fill Asclepi, Déu mèdic, amb poder sanador.3 Els santuaris
d’Apol·lo i d’Asclepi es van convertir en llocs de peregrinació per a guarir les malalties.
Allí tenien lloc diversos rituals de cura, que culminaven amb la incubatio, un ritual
secret d’on deriva el nom amb el que els metges coneixem actualment com a període
d’incubació de les malalties. La incubatio tenia lloc a una càmera subterrània, on
s’estirava el malalt en un llit i se li administrava vi amb drogues, per a adormir-lo.
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Durant el seu letarg es presentava el sacerdot d’Asclepi, caracteritzat com el déu i li
donava consells de vida i teràpies que l’ajudarien a millorar. Si el malalt es guaria,
havia d’oferir un gall en sacrifici i portar un exvot al santuari per tal de testimoniar la
seva recuperació. Els exvots acumulats eren un motiu d’esperança i de suggestió
pels propers malalts.

En general, la patologia és un fenomen fora del normal que tendeix a percebre’s
a totes les cultures de pensament mític com causada per forces sobrenaturals, bé
divines o demoníaques, que són així les úniques que poden solventar les diferents
dolències. A una fòrmula egípcia per a tractar l’alopècia areata, hi trobem invocacions
a “Atón, aquell que sana la clivella”: és a dir el que pot fer que es repobli la zona de
pelada (Ebers 766).4 Els egipcis practicaven una medicina empírica, amb moltes
observacions amb certa base real, però barrejada de creences metafísiques, entre
les que destacava el poder màgic de l’escriptura. Així no és d’estranyar que de
vegades es recomani recitar un fragment de papir i a continuació submergir el propi
papir en vi o cervesa per a ser administrat com a remei. Les pròpies paraules escrites
constitueixen un medicament.

En les medicines teúrgiques, els encarregats de tractar les malalties eren els
sacerdots. La figura del metge laic apareix a partir de l’aparició del pensament lògic
(Grècia, s. V aC), encara que hem de dir que metges i sacerdots compartiran funcions
durant molt de temps. No hi manca qui creu que el propi Hipòcrates podria haver
estat un asclepíade (sacerdot del temple d’Asclepios) en la seva joventut, i que així
hauria pogut observar un gran nombre de malalts que arribaven al temple amb
l’esperança de guarir-se. En l’obra mèdica d’Hipòcrates hi trobem detallades
descripcions que forçosament estan basades en una gran quantitat d’observacions
clíniques.

A la Bíblia, la malaltia s’associa freqüentment a un càstig diví, una sanció
col·lectiva per les infidelitats  del poble, o com a arma contra els enemics d’Israel. En
aquests casos sovintegen les malalties de la pell, ben visibles i repugnants, com en el
cas de la sisena plaga d’Egipte, en la que la pell tant d’humans com d’animals es va
omplir de nafres (Èxode 9, 8-9). També a l’Apocalipsi l’epidèmia desencadenada pel
primer àngel és vista com un càstig diví al mal comportament col·lectiu (Ap. 16, 2).

La concepció de la malaltia com a càstig ha impregnat la cultura judeo-cristia-
na. A moltes llegendes medievals es troba que els comportaments pecaminosos o
blasfems són seguits immediatament per una súbita malaltia, que és un evident
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càstig a la impietat. De vegades l’arrepentiment del pecador pot aconseguir la
misericòrdia divina i el cos guarit és un indici clar de la salvació de l’ànima. Però quan
no és així, la malaltia es cronifica, amb grans patiments i fins i tot pot esdevenir la
mort del pecador, constituint un avís exemplar per tots aquells que gosen apartar-se
del bon camí.

EL DIMONI, CAUSANT DE MALALTIES

Però no sempre la malaltia s’interpretava com una intervenció divina. Altres
vegades és el diable qui pot ser el causant dels patiments. Era fàcil associar la
malaltia amb el Mal, i el Mal estava sempre encarnat per Satanàs. Ja a l’antiga
Babilònia es creia que les malalties estaven produïdes per dimonis i els sacerdots
eren els encarregats de conjurar-los i d’expulsar-los del cos.

Moltes malalties, especialment la patologia mental, van ser atribuïdes a la
possessió diabòlica, a l’ampoderament del cos per esperits malignes. Eren els
anomenats endimoniats. Probablement entre ells hi devia haver mols casos
d’oligofrènia, paranoia, epilèpsia, catatonia... A la Bíblia els trobem en molts passatges,
i són els protagonistes de diverses curacions miraculoses de Jesús i dels Apòstols. Els
exorcismes, rituals per a expulsar els dimonis del cos són procediments reconeguts per
l’Esglèsia Catòlica. Tot i que fins i tot un dels ordes menors del sacerdoci és precisament
el d’exorcista, aquests rituals s’han restringit molt. En casos puntuals són encomanats
a clergues especialitzats amb expressa autorització del bisbe de la diòcesi.

L’Edat Mitjana va ser una època en la que s’esmentaven sovint les penes
infernals. La visió feudal de Déu el concebia més com un jutge implacable que com
un Pare misericordiós, i agitava contínuament els suplicis infernals com a càstig dels
pecadors. La imaginació popular s’estimulava representant tota mena de turments,
i als frescos i capitells romànics de moltes esglèsies i catedrals hi trobem tot un
mostrari de tortures: cremades de foc o d’aigua bullint, congelacions, mossegades
d’animals (especialment serps i gripaus) escorxament... Moltes d’aquestes
representacions estan inspirades en la Divina Comèdia de Dant, on hi trobem deta-
llada descripció de molts d’aquests suplicis.

Com a exemple adjuntem un passatge d’aquesta obra (en versió original i
amb la magnífica traducció catalana de Josep M. de Sagarra) on es fa una meticulo-
sa descripció d’una malaltia pruriginosa i descamativa, que és el càstig reservat als
falsificadors de moneda (XXIX, 73-87):                   
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“...come ciascun menava spesso il morso  
de l’unghie sopra sé per la gran rabbia  
del pizzicor, che non ha più soccorso; 
e sì traevan giù l’unghie la scabbia,  
come coltel di scardova le scaglie  
o d’altro pesce che più larghe l’abbia.                        
‘O tu che con le dita ti dismaglie’,  
cominciò ’l duca mio a l’un di loro,  
‘e che fai d’esse talvolta tanaglie,                                
dinne s’alcun Latino è tra costoro  
che son quinc’entro, se l’unghia ti basti  
etternalmente a cotesto lavoro’”.5

“Com els damnats gratant el crostisser

amb les ungles, i amb fúria i febre rara,

per la picor que mai repòs no els té.

I el cop d’ungla les crostes en separa,

Com qui escata una carpa amb el coltell

O un peix, si es vol, més escatós encara

‘Tu que t’escorxes amb els dits la pell’

feia el mestre a un grataire que no atura

‘com si la mà tenalla fos i arpell;

digue’m si es veu llatina criatura

entre vosaltres i l’ungleig dels dits

eternament faci de tu pastura’”.6

Segons l’opinió d’alguns dermatòlegs aquesta vívida descripció s’ha interpretat
com una pruïja biopsiant.7

També a l’Alcorà s’esmenten els turments reservats per les víctimes del pecat.
Alguns d’ells recorden els símptomes del pènfig:

“Els que no creguin en els nostres senyals

seràn precipitats al Foc.

A mida que se’ls cremi la pell,

se la canviarem per una nova

Per tal de que segueixin patint el càstig” (Alcorà 4:56).8
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La societat medieval, obsessionada pel judici final i la possibilitat de ser
condemnats al foc de l’infern es va posar a cremar els cossos per salvar les ànimes.
Heretges, bruixes, jueus conversos i relapses van cremar a les fogueres. A una època
on els símbols tenien una gran importància la imaginació popular cercava la presència
diabòlica arreu. Algunes lesions cutànies congènits, com alguns nevus pilosos o
angiomes són freqüentment interpretats com a marques de Satanàs a l’Edat Mitjana.
Així, un simple nevus pilós al gluti podia ser considerat com a indici de contacte carnal
amb el dimoni, que havia deixat la seva marca. Quan hi havien epidèmies o pestes
era fàcil acusar a algú d’haver enverinat les aigües per inspiració del Maligne. El
dermografisme produït en algunes persones pel gratat de tres dits sobre la pell era
tingut com prova inequívoca de bruixeria.9  

MALALTIA I PECAT: LA MARGINACIÓ

DELS LEPROSOS

Els que pateixen malalties de la pell han estat sovint víctimes de rebuig social
i de marginació. L’evidència de les seves lesions ha estat la causa de repulsió i de por
al contagi. Una impuresa, una brutícia que cap aigua lustral pot purificar ni esborrar.
A moltes civilitzacions, les dermatosis s’han relacionat directament amb una falta,
amb un pecat del malalt. A l’Índia, per exemple, es creu que els afectats de vitiligen
han pecat en aquesta vida o potser en una reencarnació anterior, i que són castigats
així amb aquestes despigmentacions cutànies. A més sovint les lesions acròmiques
del vitiligen són confoses amb la lepra i els que el pateixen són també víctimes de la
marginació d’aquesta malaltia.

De totes les malalties la que ha estat més clarament estigmatitzada és sens
dubte la lepra. Des dels textos vèdics a la Bíblia, els leprosos s’han considerat
impurs, indignes de barrejar-se amb la resta de la comunitat. Als documents de Qumran,
trobats en una cova propera al Mar Mort es prohibeix als leprosos formar part de la
secta jueva dels esenis. Una de les moltes mostres de marginació d’aquesta malaltia.

La marginació dels leprosos deriva de les normes higièniques del llibre bíblic
Levític (Lev, 13:46), que recomana el reconeixement de la malaltia pels sacerdots i el
posterior bandejament de la comunitat dels que patissin signes de tsará’at. Amb
aquest nom hebreu es designava un conjunt de diferents malalties cutànies. Un nom
genèric per alertar de la possible contagiositat d’algunes d’elles. No és difícil, si es
llegeixen les descripcions del Levític, reconèixer algunes malalties contagioses, com
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tinyes, parasitosis i algunes infeccions bacterianes.10 Tenint en compte això, la pràctica
d’una espècie de quarentena, mantenint el malalt allunyat de la resta de la gent
podria tenir algun sentit per tal d’evitar que s’encomanés la tsará’at. Quan es va fer
la versió grega de la Bíblia, coneguda com a Septuaginta o Bíblia dels Setanta (LXX),
al s. III aC, el terme tsara’at va ser traduït com a lepra. En aquell moment era un
terme genèric grec equivalent que englobava una munió de malalties cutànies, en
absència de diagnòstics més precisos. Més tard aquest mot grec es va anar usant de
forma més restrictiva, reservant-se per a designar una sola malaltia, l’anomenada
elefantíasis dels grecs (que a partir de finals del s. XIX també coneixem com a malaltia
de Hansen). Però en fer la versió llatina de la Bíblia, la Vulgata (s. IV dC) , St. Jeroni
va seguir conservant el terme de lepra, que en aquell moment ja havia canviat el seu
significat (havien passat quasi 700 anys). Això va motivar que les recomanacions
d’aïllament s’apliquessin injustament als leprosos durant tota l’Edat Mitjana i fins i
tot posteriorment. Aquesta va ser una de les causes de la seva terrible i injusta
marginació,11 més injusta encara si tenim present que la lepra és la malaltia bacteriana
que menys s’encomana. A les versions modernes de la Bíblia (després del Concili
Vaticà II) s’ha aclarit aquesta denominació de la tsará’at, en un intent de mitigar tan
injusta consideració, i en moltes versions actuals es parla de malalties de la pell.

  
Però hi ha una segona raó de la terrible marginació medieval dels leprosos. La

lepra, una malaltia difosa àmpliament per Europa a partir del s. VII, aviat va adquirir
un significat simbòlic, identificant-se amb el pecat.12 A l’Edat Mitjana qualsevol
fenomen tenia una explicació simbòlica. Es considerava que la lepra estava causada
per la còpula dels pares del malalt en dies no permesos, especialment durant els
dies de la menstruació. En un sermó del bisbe Cessari d’Arles (s. VI) s’advertia que en
cas de fer-ho així, els esposos incontinents

“tindran fills leprosos o epilèptics, o potser demoníacs”.13   

A la història dels Miracles de Nostra Senyora, de Gautier de Coinci (1178-
1236) també la lepra esdevé el càstig al germà de l’emperador, un personatge adúlter
i mentider.  

Aviat es va realitzar un paral·lelisme dels leprosos amb els heretges, ja que
també convenia fer palesa la conveniència de separar els heterodoxos: l’heretgia
era la lepra de l’Esglèsia. La combinació lepra/heretgia no podia ser més explossiva.
De vegades també la lepra es presentava com el càstig diví als jueus descreguts i
blasfems, cada cop més arraconats per la societat medieval cristiana, donant més
arguments a un antisemitisme cada cop més radical.14
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El leprós doncs, era el producte del pecat, una consideració que podia afectar
a qualsevol classe social. La lepra va ser una malaltia bastant freqüent a l’Europa als
s. XII i XIII. El testament de Lluís VIII de França (1227) deixava 100 sous a cadascuna de
les 2.000 leproseries del regne, i ens permet fer-nos càrrec de l’alta incidència del
mal.15 Confinant-los a les leproseries, s’apartava els malalts de tot contacte social,
acomplint una funció de quarentena, però al mateix temps era una condemna
penitencial, quasi carcelària. Com diria Michel Foucault a propòsit dels bojos, se’ls
tenia vigilats i castigats.16 El III Concili de Letrà permet la construcció de capelles i
cementiris a les pròpies leproseries, fent més dur el confinament d’aquests malalts
que viuran en un món apart, si bé no gaire llunyà de viles i ciutats.

 
Així doncs quan una persona era declarada leprosa, se la segregaba de tota

activitat social. En alguns països, fins i tot es practicava un cerimonial para-litúrgic
solemne amb la finalitat de remarcar aquest estat. Es feia assistir al leprós, revestit
amb un sudari, a la seva pròpia missa de difunts, on se li feia entrega d’una campana
i del vestit que l’identificaria com a leprós i que devia portar a partir d’aquell moment,
per avisar en tot moment a tothom del mal que patia i del suposat perill de contagi
que podia representar la seva proximitat o el seu contacte. El sacerdot llançava terra
del cementiri sobre el cap del leprós, mentre li deia unes terribles paraules:

“Sic mortuus mundo. Vivens iterum Deo”.

(Estás mort pel món. Tornaràs a viure amb Déu).17

Com hem vist, a l’Edat Mitjana, la lepra es considerava un signe extern del
pecat o de l’heterodòxia. Els que estan malalts estan maleïts per Déu i per tant,
també pels homes. L’Església es nega a donar ordes sacerdotals als leprosos. Tampoc
poden tenir cap ofici. La seva única sortida serà la mendicitat i viure confinats en els
llatzerets. Pobre, malalt i rodamón són sinònims a l’Europa medieval. A això hem
d’afegir la sospita sistemàtica. Després de la fam produïda per les males collites de
1315-1318, s’acusa a leprosos i jueus d’enverinar els pous intencionadament.
Novament trobem la malaltia vinculada a l’heterodòxia, a la diferència ideològica.
Felip V de França desencadena una persecució contra els leprosos a tot el seu regne.
Molts d’ells van ser sotmesos a tortura i van morir a la foguera.

  
La lepra no era l’única causa de marginació social. Aquest també va ser el

destí d’altres malalties. Els anomenats “cagots” en francès (agotes en castellà) van
ser un grup social que a viure confinat a remotes valls pirinenques del País Basc,
Navarra i Aragó, així com en zones de la Gascunya, Aquitània i Bretanya. La seva
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marginació era similar a la dels leprosos, i fins i tot en alguns llocs els obligaven a
portar una pota d’oca com a distintiu per advertir de la seva presència. Tenien fama
de bons artesans i de treballar bé la fusta. Molts d’ells van participar a la construcció
d’esglèsies de l’Orde del Temple. Potser els templers van veure així garantit el seu
secret: si els constructors pertanyien a un grup social estigmatitzat, la seva discreció
seria segura. L’origen d’aquest grup és força misteriós, així com la causa de la seva
segregació. Alguns la interpreten com a conseqüència d’una malaltia (alguns pensen
que podrien ser leprosos fugitius de llatzarets, cretins hipotiroideus o que presentaven
una alta incidència d’altres malalties cutànies, com la psoriasi). Una altra hipòtesi,
defensa que tenien certs trets físics comuns que els assimilarien a grups ètnics
diferents de la resta de la població. Finalment altres hi veuen la causa de la marginació
en una heretgia: els cagots serien els descendents de càtars fugitius. De nou, malaltia
i heterodòxia s’enllacen com a causa de rebuig social.

LA SÍFILIS, EL CÀSTIG A LA LUXÚRIA

D’acord amb l’idea que l’origen de la malaltia radicava en el pecat, la súbita
irrupció de la sífilis a Europa no va fer més que reforçar encara més els arguments.
Encara que al principi l’anomenat mal francès era atribuït a la conjunció d’astres o a
altres causes, molt aviat es va descobrir el mecanisme sexual del contagi, i ja un dels
primers tractadistes del mal, Francisco de Villalobos (1498) afirmava que

“la parte pecante es la parte paciente”.18  

Si la lúes s’encomanava durant l’acte sexual, la idea de la relació malaltia-
pecat quedava més reforçada que mai. L’associació de plaer, transgressió de la llei
divina i malaltia quedava ben palesa. El terrible mal era una clara penitència per la
luxúria, i aquesta convicció va marcar profundament la visió social d’aquest mal,
modificant fins i tot la moral i els costums en endavant. La sífilis (com altres malalties
transmeses sexualment) es va començar a considerar com una “malaltia vergonyant”,
i s’amagava tant com es podia. El dermatòleg Ricord, que va fer importants aportacions
mèdiques al coneixement de la sífilis, tenia una prestigiosa consulta privada a un
palauet de París. Per tal de garantir una total discreció, homes i dones accedien a la
seva consulta per escales independents, que arribaven a sales d’espera diferents,
evitant així desagradables coincidències. Encara va disposar una tercera escala per
les pacients més vergonyants o prostitutes.
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A aquestes malalties se les coneixia com a malalties venèries, considerant
que s’encomanaven rendint culte a Venus, la deesa romana de l’amor físic. Aquest
poètic nom no va evitar que aviat s’associessin a la marginalitat social. Es relacionava
els malalts que les patien amb la prostitució, i quan menys amb el llibertinatge o amb
l’homosexualitat. És a dir, no era només la prova del pecat sinò considerades com
una desviació social, un estigma de marginalitat, que només mereixia menyspreu i
rebuig.19

La vergonya dels que presentaven símptomes de malalties venèries feia que
de vegades no s’atrevissin a anar al metge. Hi havia llibrets d’autoajuda per a
diagnosticar-se un mateix la malaltia i recòrrer a remeis diversos. Molts d’aquests
llibres portaven títols tan suggerents com “El médico de sí mismo”20 aclarint en el
subtítol:

“Lleva el médico consigo

quien me lleva en el bolsillo”

Per a prevenir la sífilis es van proposar exàmens mèdics i certificacions
prematrimonials, en un intent d’evitar la propagació de la malaltia i aprofitant la
circumstància per a superposar moral i medicina.21 En aquest sentit, és ben
demostratiu observar com a finals del s. XIX van aparèixer molts “Tractats d’higiene
del matrimoni”, així com “lligues de profilàxia sanitària i moral” per tal d’evitar la
freqüentació de bordells i prevenir així la malaltia.22

La consideració de la sífilis i d’altres malalties de transmissió sexual com a
vergonyants i asocials van fer que Adolf Hitler plantegés una personal visió d’aquest
problema sanitari, que va expressar en “Mein Kampf” (1925): calia lluitar contra
aquesta “prostitució del amor”. Aprofitava per denostar l’únic medicament efectiu
del moment: el Salvarsan, descobert pel jueu Paul Ehrlich, premi Nobel de Fisiologia
i Medicina 1908. Per a Hitler aquesta era una droga inútil, ja que els individus que
s’encomanaven de sífilis eren éssers asocials que representaven una amenaça per
la família, la descendència, el patrimoni i la salut de la nació sencera. Per a Walter
Krantz, que va ser nomenat pels nazis com a catedràtic de Dermatologia de Göttingen,
els malalts de sífilis eren

“en la seva majoria antisocials, mentalment inferiors, de caràcter dèbil,i
psicòpates”.23  
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L’anomenada “higiene matrimonial” va tenir vigència durant dècades i va ser
una de les pràctiques de depuració sanitària del III Reich, especialment orientades a
l’eliminació de prostitutes i homosexuals.

  
L’alta incidència de sífilis congènita al s. XIX havia tornat a plantejar, amb més

força encara, la qüestió del pecat dels progenitors. La gran prevalència de la
malaltia (125.000 afectats a la ciutat de París a finals del s. XIX) va fer que Fournier
plantegés la necessitat de polítiques de control de prostitutes, exèrcit i marina,
contribuint a que s’arribés al concepte de malaltia social.24  

La sífilis congènita (anomenada en aquell moment heredosífilis) es va erigir
com la prova fefaent del record de la culpabilitat dels pares, la penitència per la falta
sense cap mena de remissió. Un argument major per a fomentar la por a la sífilis,
mantingut i amplificat per una propaganda cultural i una profilaxis moral agressiva
que va aplanar el camí a les teories eugenèsiques que es van desenvolupar durant el
III Reich, amb certa aquiescència de la burguesia centroeuropea de
l’època.25 Eugenèsia que també es va proposar per als malalts amb transtorns mentals
i malalties genètiques com xerodèrmia pigmentada, neurofibromatosi de
Recklinghausen, hidroa vacciniforme, epidermolisi ampul·lar, o queratodèrmies
congènites.26

EL PECAT DELS PARES

La presència de la malaltia a l’infantesa o des del naixement es va interpretar
sovint com originada pel pecat dels pares. A l’Evangeli, els apòstols preguntaven a Jesús
si un cec de naixement ho era pel seus pecats o pels pecats dels seus pares (Jn 9, 1-3). Aquest
tipus de pensament està en concordància amb la creença en el pecat original, transmès
per Adam a la seva descendència. Veiem doncs aquí una clara identificació entre el
pecat i la malaltia.

Evidentement, les malalties congènites van ser atribuïdes a la conducta
pecaminosa dels progenitors. Encara avui en alguns llocs es creu que alguns angiomes
o nevus congènits son la conseqüència de sentiments d’enveja o a antulls insatisfets
de la mare durant l’embaràs.

A l’època medieval una de les conductes paternes que es creien generadores
de malalties era copular en dies prohibits (durant la Quaresma o vigílies de festes,
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per exemple, o durant la menstruació). Cal tenir en compte que els dies que l’Església
considerava hàbils per la còpula (no cal dir: sempre dins del matrimoni) eren com a molt
180 dies a l’any.27 Es creia que les pràctiques sexuals en dies no permesos podien tenir
com a conseqüència no només avortaments, mortalitat infantil o malalties congènites
del nadó, sinò també l’aparició d’altres més endavant, com per exemple tinya o lepra.28  

Entre els s. XVI i XVIII, la majoria de síndromes congènites, especialment aquelles
que cursaven amb alteracions mentals o amb afectació de la pell (genodermatosis),
van ser relacionades amb el pecat. Es plantejaven diverses hipòtesis sobre l’origen
d’aquestes patologies. En ser moltes d’elles congènites, s’especulava sobre si
podien haver sigut fruit del pecat dels pares o fins i tot el producte de creuament
d’humans amb certs animals. El cirurgià Ambroise Paré creia que tals fenòmens
estaven produïts per una acció diabòlica o que eren producte de l’acció malèfica de
les bruixes. En tot cas, els monstres (com així se’n deia de tals malalts) van suscitar
una gran curiositat. Es representaven en dibuixos publicats a fulletons de l’època en
els que la teratologia real es barrejava amb monstres imaginaris amb gran expressivitat
simbòlica. La representació de monstres simbolitzant pecats o d’altres al·legories
era freqüent des de l’Edat Mitjana, especialment a l’art romànic, pel que l’imaginari
popular estava acostumat al simbolisme d’aquestes quimeres. En tot cas cal entendre
aquestes representacions com l’advertència de que els monstres són el producte de
la condena divina de les passions, dels amors il·lícits, del luxe, de l’ociositat, del joc,
de l’heretgia. És la crida a una cristianització dels costums, a la demonització del
protestantisme en plena Contrarreforma, sempre sota l’amenaça de la por, herència
directa de les prèdiques medievals.29 En aquest context, els que presentaven aquests
mals van ser sovint bocs expiatoris que van haver de patir freqüents violències amb
les que es creia combatre al dimoni.

LA MALALTIA DEL JUST: EL CAS DE JOB

No sempre les malalties han estat vinculades al pecat, al càstig o a altres
connotacions negatives. En el cas de Job, les seves dolèncias van ser permeses per
Déu per a provar-lo, malgrat la seva coneguda bondat. És veritat que fou el dimoni qui va
cobrir d’úlceres el seu cos, però amb l’aquiescència divina. El cas de Job és el d’un just
que pateix pacientement una malaltia immerescuda, sense cap transgressió prèvia.

S’han fet moltes interpretacions de quina podia haver estat la malaltia bíblica
de Job, i s’han proposat molts diagnòstics hipotètics, des de la sarna al pènfig. El
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relat bíblic ens descriu gran diversitat de simptomes: pruïja intensa (Job 2:7-10),
aparició de cucs a les nafres (Job, 7:5), enfosquiment de la pell (Job, 30:30). 

En parlar de la malaltia de Job hem de referir-nos a una síndrome descrita en
Buckley i el seu equip (1972)30 amb el nom de síndrome de Job, tot i que no és gaire
probable que el patriarca bíblic la patís. Es tracta d’una malaltia genètica inclosa en
el grup de immunodeficiències primàries ja que existeix un dèficit d’immunitat des
del moment del naixement, amb hiperglobulinèmia E. Hi han dos tipus: un transmès
de forma autosòmica dominant, i una altra, recessiva. Es tracta d’una malaltia rara,
de la que només s’han descrit uns 250 casos fins ara. Els símptomes clínics, que
apareixen poc després del naixement es caracteritzen per múltiples abscessos cutanis
per Staphilococcus aureus i infeccions per Candida albicans, i aparició d’èczemes.
La baixa immunitat causa també freqüents pneumònies amb formació de
pneumatoceles que solen estar provocats per Staphilococcus i Haemophilus. També
es poden observar infeccions per Pseudomona aeruginosa, Aspergyllus fumigatus,
Pneumocystis jirovecii i Nocardia sp. Cal tèmer algunes possibles complicacions com
septicèmia i insuficiència respiratòria.

Tornant a les malalties que afecten a personatges justos a la Bíblia, hem de
recordar la malaltia de Llàtzer (de la paràbola del pobre Llàtzer i del ric Epuló).
L’egoïsme i la cobdícia de l’opulent Epuló contrasten amb la pobresa i les penalitats
del pobre Llàtzer, que sovint és representat amb signes d’una malaltia cutània. Però
la història acaba amb Epuló purgant les seves penes a l’infern al temps que Llàtzer és
acollit al si d’Abraham. Aquesta va ser una iconografia que va sovintejar a l’Edat
Mitjana. Recordarem com a exemple les representacions que podem trobar en alguns
claustres com els de Moissac, Sant Cugat i Monreale, o en frescos romànics com els
de Sant Climent de Taüll.

La concepció de la malaltia enviada per Déu als justos va tenir una gran
acceptació entre els primers cristians, que la van considerar com una prova de la
fermesa de la seva fe. Més tard aquesta idea va ser arraconada, quan pestes i
epidèmies van ser interpretades com a càstigs divins, però va prendre una nova
volada després del Concili de Trento, i va ser adoptada pels místics com una
mortificació més en llur línia d’ascetisme i de contraposició ànima-cos. Així podem
veure com molts sants van acceptar amb alegria la seva patologia, considerant-la fins
i tot com un regal de Déu.
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LA MALALTIA DELS SANTS: MORTIFICACIONS

I PATIMENTS MÍSTICS

En els corrents místics catòlics era freqüent identificar-se amb els patiments
de Crist, i fins i tot van intentar compartir-los a través de l’ascesi i la mortificació.
Durant la Contrarreforma, les representacions cruentes de martiris i els relats
hiperbòlics dels patiments dels màrtirs sorgeixen arreu, amb tota mena de detalls.
Tot i que aquesta tendència ja havia començat al s. XIV (després de la gran epidèmia
de pesta de 1348) augmenta considerablement després del concili de Trento, i amb
el misticisme dels s. XVI, XVII i principis del XVIII. Assistim doncs a una autèntica apologia
del patiment.

Els joves, com Teresa de Jesús, somnien amb el martiri. El martiri desitjat i no
assolit es substitueix sovint per les mortificacions i penitències a l’espiritualitat post-
tridentina. Cal castigar el cos, seu de les passions i del pecat. El lema de Teresa de
Jesús és especialment revelador: Aut pati, aut mori (o patir o morir). Per a la santa
d’Àvila, el cos és patiment i el patiment és el missatger de Déu: “Un martiri massa
breu no pot fer un gran sant”.31 Són freqüents les flagel·lacions i els cilicis, i no
només als convents i monestirs sinò també entre els laics devots.

Els jansenistes van veure la malaltia com el mitjà de vèncer el mal que
amenaçava al pecador. Pascal arribà a afirmar  que “la malaltia és l’estat natural del
cristià”. Un jansenista malalt no és doncs un malalt qualsevol, sinò un malalt penitent,
que aprofita el debilitament de la carn para enfortir el seu esperit.32

Fins i tot hi ha una forma de pietat consistent no només en cuidar del malalt,
sinò també en demostrar que els seus mals no desperten gens de repugnància.
Besar els abscessos o tumors cutànis o fins i tot llepar les benes d’un malalt és
considerat com una prova de caritat cristiana (l’anomenada “besada franciscana”).33

En aquest context, la malaltia es viu com una gràcia especial de Déu, que
elegeix las ànimes pures per que puguin compartir amb Ell el patiment i el dolor.34 Les
intervencions quirúrgiques, realitzades al s. XVI sense anestèsia, són comparades
per algunes religioses amb el martiri. La presència de tumoracions malignes, d’infaust
pronòstic, es consideren com un senyal de santedat, un camí de martiri i d’identificació
amb la Passió de Jesús, sobre tot si la localització de les nafres coincideixen amb les
llagues de Crist (front, mans, tòrax).
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ELS ESTIGMES

La prova més gran de senyal divina la varen constituïr els estigmes, és a dir la
reproducció de les llagues de Crist en un humà, per via de la visió mística.

Encara que el primer cas d’estigmatització conegut va ser el de la beguina
Beata Maria de Oignies (c. 1177-1213), sens dubte el més conegut és el de Sant
Francesc d’Asís (c. 1181-1226). Dos anys abans de la seva mort, Francesc va tenir
una visió: se li va aparèixer Jesús crucificat, en forma de serafí (àngel amb sis ales
vermelles), i de les seves llagues de mans i peus i pit va sortir una intensa llum que
les va imprimir als mateixos llocs corporals del sant d’Asís. A aquesta traslació
mística de les ferides (que corresponen sempre topogràficament amb les del cos
de Crist, manifestant així una total comunió i identificació) se la va denominar
“estigma”. Antigament la paraula estigma feia referència a les marques corporals
que els antics grecs feien als condemnats per palesar la seva impuresa. Però a
partir del s. XIII pren aquest nou significat místic, la suprema prova de el reflex
sobrenatural al cristianisme.

Francesc va ser canonitzat dos anys després de la seva mort i l’aparició dels
estigmes va ser considerada com un fet miraculós que va contribuïr molt a la seva
elevació als altars. Més tard, més de 60 estigmatitzats van ser canonitzats durant els
s. XV, XVI i XVII tot i que després l’Església es va tornar més prudent en aquest tema, ja
que hi van haver evidències de lesions autoprovocades i de fraus confessats. Però en
altres casos no s’ha pogut demostrar cap origen factici, i la llarga llista d’estigmatitzats
sense cap explicació clara ha arribat fins el s. XXI.

Un dels darrers exemples ha estat el Pare Pius de Pietrelcina (1887-1968),
que va presentar estigmes durant 50 anys, fins la seva mort. Després de morir, les
lesions van desaparèixer sense deixar cicatriu visible. Alguns sostenen que
probablement els estigmes del Pare Pius estaven autoprovocats per àcid carbòlic,
encara que aquest punt no ha pogut ser demostrat.35 La fama de santedat del pare
Pius i la notorietat dels seus estigmes van fer que fos beatificat l’any 1999 i
canonitzat el 2002. 

Els estigmes presenten alguns fenòmens poc habituals a les ferides cutànies:
no cicatritzen malgrat els reiterats tractaments mèdics, i mai presenten la pudor
desagradable de les úlceres inveterades. La posició de la medicina en relació amb
les estigmatitzacions és molt discutida i polèmica. Els darrers estigmatitzats han
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estat objecte d’una estricta vigilància mèdica, per la sospita de que poguèssin ser
lesions autoprovocades, encara que en alguns casos, diversos testimonis mèdics
han confirmat l’aparent autenticitat de les lesions. Alguns pensen que els dejunis
repetits (anorèxia nerviosa), el funcionament serotonèrgic podria reduir-se, cosa
que comportaria una alteració de la consciència durant la qual tindrien lloc episodis
inconscients d’autoagressió.36 Per altres, en canvi, els estigmes poden ser el fruit
d’un estat emocional intens, com és el cas d’un altre fenòmen similar, l’hematohidrosis
o suor de sang.37-38 En opinió dels psiquiatres que s’han ocupat d’aquests casos, els
estigmes  apareixen sempre en persones amb personalitats emocionalment làbils,
immadures i cristocèntriques. Si l’estrès pot desencadenar psoriasis, liquen o
alopècia areata, no és impensable que determinades personalitats, en ambients
propicis puguin arribar a desenvolupar aquest tipus de lesions per autosuggestió. En
opinió d’alguns dermatòlegs, els estigmes podrien interpretar-se com a púrpures
psicògenes.39-40

Curiosament, els estigmes de les mans (des de St. Francesc) es presenten al
centre de la cara palmar de la mà, el lloc on segons la iconografia tradicional estarien
els forats dels claus del crucificat. Però aquesta localització és un lloc anatòmicament
impossible, ja que en una autèntica crucifixió els claus haurien de travessar els
canells i no l’espai metacarpià, ja que en aquesta darrera localització el pes del cos
esquinçaria la mà. Això prova que –tant si són provocats com si no ho són– els
estigmes són producte de la identificació del subjecte amb la imatge iconogràfica
habitual del crucificat i no amb la realitat de la crucifixió. És a dir, en tot cas és el
símbol de la crucifixió, representat fins a la sacietat en pintures i escultures, el que
s’imposa per sobre de la lògica anatòmica (que té molta menys tradició) en marcar la
localització dels estigmes. El paper de l’art com a vehicle d’una important càrrega
ideològica queda aquí ben patent. El component simbòlic està a més present en les
circumstàncies d’aparició dels estigmes: sovint es renoven o s’aguditzen durant
determinades èpoques d’especial significació del cicle litúrgic (Quaresma, Setmana
Santa, els divendres..) o bé la seva aparició s’acompanya d’un suau perfum. En els
casos en que són dones les que els presenten, sovint els estigmes coincideixen amb
amenorrea, en una substitució simbólica de “sang impura” versus “sang
purificadora”.41

En opinió de Claude Simon, si bé ens és difícil definir què són en realitat els
estigmes, podem en molts casos definir el que no són: excepte els casos clarament
autoprovocats, probablement els estigmes no són ni un frau ni tampoc un miracle.42

Un fenòmen pel que encara no tenim una explicació clara ni plenament satisfactòria.
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CONCLUSIÓ

La concepció de la malaltia per causes sobrenaturals ha precedit a la concepció
positivista actual, i ha marcat considerablement la història de les idees. Malgrat els
progressos i l’hegemonia de la medicina científica, la petja del pensament màgic és
encara notori en la societat occidental i persisteix en bona part en l’imaginari col·lectiu.
En qualsevol cas certes concepcions màgiques estan encara arrelades en certes
creences populars, originant fins i tot algunes crèdules pràctiques sanatorials de
medicina no científica.
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Figura 1. Satanàs omple de nafres la pell de Job. William Blake. Illustrations to the Book

of Job, “Satan Smiting Job with Boils”. (Wikimedia Commons). 
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RESUM: Durant la seva trajectòria de quasi quatre dècades, la
Fundació Dr. Antoni Esteve ha estat sensible a la història de la
ciència. Aquesta sensibilitat li ha estat transmesa per la tradició
farmacèutica de la nissaga Esteve, l’origen de la qual es remunta
a mitjan segle XVIII. Aquest article revisa els fets més destacats del
llinatge de farmacèutics i, en paral·lel, resumeix què és i quines
aportacions a la història de la ciència ha liderat la Fundació.

RESUMEN: Durante su trayectoria de casi cuatro décadas, la Fundación
Dr. Antoni Esteve ha sido sensible a la historia de la ciencia. Esta
sensibilidad le ha sido transmitida por la tradición farmacéutica de
la estirpe de los Esteve, cuyo origen se remonta a mediados del siglo
XVIII. Este artículo revisa los hechos más destacados del linaje de
farmacéuticos y en paralelo, resume qué es y qué aportaciones a la
historia de la ciencia ha liderado la Fundación.
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TRADITION IN THE DR ANTONI ESTEVE FOUNDATION: Dr Antoni
Esteve Foundation has been sensitive to the history of science
during its trajectory of almost four decades. This sensitivity has
been transmitted by the pharmaceutical tradition of the Esteve
lineage, whose origin dates back to the mid-18th century. This article
reviews the highlights.
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INTRODUCCIÓ

Durant els seus trenta-sis anys d’existència, la Fundació Dr. Antoni Esteve ha
mantingut un compromís ferm amb els aspectes històrics de la farmacologia, en
particular, i de la ciència, en un sentit molt més ampli. Com a institució sense ànim de
lucre ha organitzat activitats molt diverses i ha generat publicacions que rememoren
diversos fets històrics que es resumeixen a continuació.

En aquesta trajectòria, la Fundació ha conreat un sèrie de valors que han
esdevingut cabdals per diferenciar-se com a institució científica. Entre aquests trets
diferencials destaquen el fet d’identificar-se com una institució d’arrels catalanes i
de llarga tradició, de promoure activitats científiques tant nacionals com internacionals
i de qualitat, d’organitzar activitats presencials i editar publicacions diverses, de
fomentar la multidisciplinarietat i la transversalitat i, finalment, de treballar molt a
prop d’institucions acadèmiques, assistencials i de recerca.

Aprofitant aquesta mirada retrospectiva de les aportacions històriques de la
Fundació Dr. Antoni Esteve, el text destaca inicialment els antecedents de la nissaga
farmacèutica Esteve, dels quals els seus darrers membres han estat i estan vinculats
a la Fundació. D’alguna manera, aquesta tradició farmacèutica de la nissaga Esteve
a través de quatre segles ha transmès una sensibilitat especial a la Fundació per
abordar, en la mesura de les seves possibilitats, diferents iniciatives sobre temes
històrics de la biomedicina.

NISSAGA D’APOTECARIS DE CAL TOMASSET

La història del farmacèutics Esteve va començar el s. XVIII, ara fa
precisament 266 anys, quan va néixer Tomàs Esteve i Gavanyach1 (1753-1830)
(Figura 1) i perdura amb fermesa encara a l’actualitat. La nissaga del Cal Tomasset
l’enceten les tres primeres generacions de Tomàs Esteve. En primer lloc va estar
Esteve i Gavanyach, originari d’Urús, a la Cerdanya, qui inicia la seva formació
realitzant pràctiques a la farmàcia de Puigcerdà regentada per Francesc Florença.
Posteriorment, estudia farmàcia a Barcelona i el 1787 passa a regentar la farmàcia
de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa. Més tard, un dels seus rebesnets
també treballaria en aquest centre hospitalari. El 1824, amb Esteve i Gavanyach
encara viu, el seu fill obre la seva pròpia oficina de farmàcia a la Plana de l’Om de
Manresa (Figura 2), coneguda com a “cal Tomasset”. La data del 1787 havia



GIMBERNAT, 2020; 72: 31-48 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 33

Empremta d’una tradició farmacèutica de segles en la Fundació Dr. Antoni Esteve

marcat l’inici de la tradició dels farmacèutics dels Esteve a Manresa, que encara
perdura amb la històrica farmàcia d’aquesta ciutat.

El seu fill, Tomàs Esteve i Florença2 (1797-1850), va estar al capdavant de la
farmàcia durant tota la seva vida. Un fill d’aquest, Tomàs Esteve i Pla (1838-1890), ja
de la tercera generació dels Esteve, donaria continuïtat a la nissaga d’apotecaris tot
i patir problemes de salut. A més, com no va tenir descendència masculina per assolir
el relleu a la farmàcia, coses d’aquella època, va ser el seu germà petit, Antoni Esteve
i Pla (1843-1916) –conegut com Tonet–,  qui el va ajudar. Sense ser farmacèutic ni
tenir massa interès per la farmàcia, recolzà el seu germà i a través del seu fill Josep
Esteve i Seguí (Figura 1) assegurà la continuïtat de la nissaga de farmacèutics a partir
de 1897. A més, les seva mentalitat lliberal i republicana, així com l’amor per la
natura i els paisatges, van influir tant en el seu fill com en el seu net.

Ramon N. Cornet i Arboix defineix molt bé a la introducció del seu llibre (1987)
els forts lligams dels Esteve amb Manresa quan diu: “L’amor a Manresa ha estat una
constant en la vida de tots els Esteve, demostrat en la seva activa participació en la
política ciutadana a través dels càrrecs públics que ocuparen, sense abandonar la
intensa labor desenvolupada en la seva farmàcia de la Plana de l’Om, fundada pel
segon Esteve de la generació”.

Figura 1. Set generacions de farmacèutics de la nissaga Esteve

amb les dates i fets més destacats.
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no va ser farmacèutic (vegeu el text).

Figura 2. Fotografia de la Farmàcia Esteve de Manresa, actualment encara

oberta al públic (Foto: Arxiu familiar – Família Esteve).

JOSEP ESTEVE I SEGUÍ

Després de tres generacions prèvies de cal Tomasset amb tres “Tomassos”,
la nissaga d’apotecaris Esteve enceta una nova etapa amb en Josep Esteve i Seguí
(1874-1927)3 (Figura 3), qui va destacar de manera especial, tal com recull la biografia
que va escriure en Genís Sinca. En el llibre s’afirma que Josep Esteve “és una de les
personalitats més importants i també desconegudes de la vida social i cultural de la
Manresa del primer terç del segle XX”. De fet, a l’Enciclopèdia Catalana se’l considera
farmacèutic i escriptor folklorista.

Neix a Manresa i estudia farmàcia a Barcelona, fent les pràctiques a la
farmàcia del Dr. Degollada del carrer Avinyó d’aquesta ciutat. Com ja s’ha
comentat, el 1897 recupera la farmàcia familiar del seu oncle Tomàs després
d’un període d’inactivitat. A més, li confereix una forta empenta quan passa de
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regentar una adrogueria local de venda i recepta de medicaments a desenvolupar
una farmàcia que produïa i comercialitzava productes propis. Entre els
medicaments de pròpia manufactura que va comercialitzar destaquen els “Polvos
de Vichy Esteve”, els “Polvos estomacals Esteve”, els “Polvos pectorals Esteve”
i els “Polvos pel maldecap Esteve”.

Fidel seguidor de les idees del seu pare, va perfilar-se en un personatge de
rellevància social i cultural a Manresa. És precisament a la rebotiga de la farmàcia
on organitza de manera habitual reunions amb intel·lectuals manresans. El 1901
es casa amb Joaquima Subirana i Suaña; van tenir un fill. Participa intensament
amb entitats culturals locals, funda i dirigeix l’Orfeó Manresà (1901) i el Centre
Excursionista de la Comarca de Bages (1905), del qual en va ser el primer president.
També funda l’Esbart Manresà de Dansaires (1909) i el diari Bages-Ciutat. A
Manresa, col·labora amb l’Institut d’Estudis Catalans i publica articles de geografia
comarcal i de folklore en diverses revistes locals i de Barcelona. Destaca la publicació
Paremiologia comarcana, fruït de la seva incansable recopilació de dites i refranys
(vegeu annex de 1.595 adagis recollits per Josep Esteve i Seguí, publicats per
Genís Sinca). També publica el lèxic dels oficis de la terminologia del Bages amb
l’Institut d’Estudis Catalans.

Esteve i Seguí va morir jove a causa d’un infart, el 4 d’octubre de 1927. El
seu net, Josep Esteve i Soler, en el discurs d’acadèmic electe a la Reial Acadèmia
de Medicina, li reconeixia que “... les inquietuds científiques del meu avi, [...]
fomentaren la curiositat intel·lectual, el compromís polític i l’afany d’estudi en el
seu fill, Antoni”.4

Figura 3. Quatre darreres generacions de farmacèutics Esteve.

D’esquerra a dreta: Josep Esteve i Seguí, Antoni Esteve i Subirana,

Josep Esteve i Soler i Antoni Esteve i Cruella

(Fotos: Arxiu familiar – Família Esteve).
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ANTONI ESTEVE I SUBIRANA

Sense voler restar protagonisme als reptes assolits pels anteriors membres
de la nissaga de farmacèutics Esteve, va ser la cinquena generació, amb Antoni
Esteve i Subirana (1902-1979), la que protagonitzà el canvi més important. A
continuació es resumeixen el fets més destacats de la seva biografia, perfectament
detallats a la monografia de l’Institut d’Estudis Catalans escrita per Jacint Corbella i
Corbella. Com a fill únic i amb només 25 anys, Esteve i Subirana assumeix les regnes
de la farmàcia després de la mort prematura del seu pare. Desenvolupa diversos
treballs sobre el líquens que li permeten defensar la seva tesi doctoral el 1932. Un
any després d’assumir la farmàcia, es casa amb Paquita Soler i Casulleras (1907-
1992) i tenen tres fills i una filla. Seguint la mentalitat inculcada tant pel seu avi Tonet
com pel seu pare Josep, la rebotiga de la farmàcia continua essent centre d’interès
social, intel·lectual i fins i tot polític.

La seva empenta innovadora el porta, el 1929, a incorporar un petit laboratori
d’anàlisis clíniques al pis superior de l’antiga farmàcia familiar. Paral·lelament, també
treballa d’analista a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, on el seu rebesavi havia
regentat la farmàcia. El 1931 funda un laboratori al carrer Urgell de Manresa, a la part
superior de la casa on va néixer. Serien les dues llavors que, més endavant, donarien
lloc als Laboratoris del Dr. Esteve. Si el mèrit de les primeres generacions d’apotecaris
Esteve va ser establir una farmàcia a Manresa que encara perdura activa, amb Esteve
i Subirana neix una companyia farmacèutica internacional també en plena activitat
avui en dia.

L’Esterosol® és el primer medicament que Antoni Esteve obté, encara des del
seu laboratori de la farmàcia (1929). Es tracta d’un derivat oliós de vitamina D que
s’aconsegueix per primera vegada a Espanya mitjançant la irradiació de l’ergosterol
amb un aparell que es va construir ell mateix. Més endavant, i també per primera
vegada a Espanya, sintetitza un arsenical (1934) i una sulfamida (1937) (Taula 1).

Quan esclata la guerra civil espanyola, l’activisme cultural i polític de republicà
i catalanista d’Esteve i Subirana l’obliguen a exiliar-se durant un any i mig a França.
Estant a París, assoleix la màxima responsabilitat en investigació als laboratoris
Roussel-Uclaf. Aquesta experiència li resultà clau per impulsar la projecció del seu
propi laboratori quan va tornar a Catalunya. Deu anys després de fundar-lo, el laboratori
del carrer Urgell s’incendia, fet que accelera el seu trasllat definitiu a Barcelona. Els
Laboratoris del Dr. Esteve s’instal·len al barri d’Horta-Guinardó el 1942, concretament
al carrer Mare de Déu de Montserrat. En un context desfavorable, Antoni Esteve i la
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seva muller van aconseguir tirar endavant la família sense aturar l’activitat empresarial
i de recerca des del laboratori. Antoni Esteve sintetitza i comercialitza,  el 1952, el
primer producte original propi, un antihemorràgic. Més endavant sintetitza altres
nous fàrmacs com es detalla a la taula 1, fins assolir el vasoprotector dobesilat de
calci (sintetitzat el 1968 i comercialitzat el 1971). Aquest darrer fàrmac, juntament
amb els antihemorràgics, van obrir les portes del laboratori per a futures
col·laboracions empresarials arreu del món i esdevingueren els primers fàrmacs de
projecció internacional íntegrament catalans.

Entre molt diversos càrrecs que va assolir, Antoni Esteve fou president de
l’Acadèmia de Farmàcia de Barcelona i de la Societat Catalana de Ciències Físiques,
Químiques i Matemàtiques, i dues vegades vicepresident de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears. També ingressà a l’Institut d’Estudis Catalans, a la
Secció de Ciències, de la qual en fou president.

Esteve i Subirana va patir una greu apendicitis als set anys, un important
accident de cotxe als 21 anys i dos ictus cerebrals (als 44 i als 64 anys). El dia 13 de
juny de 1979, precisament el dia del seu sant, Antoni Esteve i Subirana mor a
Barcelona als 77 anys. És així com deixa una tradició familiar de segles que va
saber capgirar i impulsar des de la farmàcia, així com un llegat amb empremta
pròpia a través dels Laboratoris del Dr. Esteve, que tindrà continuïtat de la mà del
seu fill gran, Josep Esteve i Soler.

TAULA 1. PRINCIPALS CONTRIBUCIONS PROFESSIONALS D’ANTONI ESTEVE
I SUBIRANA AL CAMP DE LA RECERCA FARMACÈUTICA

PRODUCTE (ANY) CARACTERÍSTIQUES

Compostos amb vitamina D: Esterosol®, Obté per primera vegada a Espanya la vitamina D
Esterocal®, Cesterol® (1929) per irradiació de l’ergosterol amb un aparell

de fabricació pròpia

Arsenicals: neoarsenobenzè (Neo-spirol®, 1934) Primer antisifilític comercialitzat a Espanya
i mafarsamina

Sulfamides: AmidoSulfol®, Cromo-Sulfol® (1938) Primers antibiòtics efectius del grup de
les sulfamides comercialitzats a Espanya

Sulfatiazol: Leuco-tiazol® (1944) Per un plet entre els laboratoris productors
es va poder fabricar i vendre aquest antibiòtic
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Estudis sobre la penicil·lina (1944) Va endegar diversos estudis sobre la penicil·lina
i n’obtingué algunes quantitats per primer cop a
Espanya. No la va poder comercialitzar

Metadona; Metasedín (1951) L’anul·lació de patents del producte després de
la Segona Guerra Mundial va permetre la síntesi
i venda d’aquest producte a Espanya

Hemostàtics:
· Antihemorrágico-101® (1952) Primers antihemorràgics originals de producció
· Etamsilat/ciclonamina: Hemo-141® i pròpia, que van tenir important projecció internacional
  Dicynone® (1952)
· Antihemorrágico-205®

Altres productes sintetitzats i comercialitzats
mitjançant acords amb d’altres laboratoris:
· Hidrazida de l’àcid isonicotínic (isoniazida): Antituberculós, sobre el qual va estudiar
  Aldoxal® (1952)  els efectes anticoagulants
· Fenilbutazona (Butalgina®, 1953) Antireumàtic i antiinflamatori
· Nitrofurantoïna (Furobactina®, 1955; Antibiòtic
  Altabactina®, 1960),
· Hioscin-propansulfonium (Espacil®, 1967) Antiespasmòdic
· Cinnarizina (Diclamina®, 1968) Antivertiginós
· Altres derivats de la fenilbutazona
  (Alfida® 1968) i Danilón® (1969) Antireumàtic i antiinflamatoris

Dobesilat de calci: Doxium® (1968) Aquest nou fàrmac s’obté gràcies a l’experiència
en recerca sobre la fragilitat vascular assolida
amb els hemostàtics. Junt amb els hemostàtics,
esdevenen els primers fàrmacs de projecció
internacional íntegrament catalans

És adient recordar les paraules de Jacint Corbella i Corbella (2006) sobre
Esteve i Subirana, a qui considera una de les “... persones que va formar part de
l’IEC en temps de foscor, de repressió, en què calia a més de tot una considerable
discreció” i afegeix que va ser un  “científic valuós, identificat plenament amb el
que significa l’Institut, creador a més d’una gran indústria [...] i aquí persona
molt discreta”. En aquest sentit de compromís social i cultural, Josep Laporte i
Salas (1922-2005) deia: “... i estic segur que també ho seria [de feliç, referint-se
a Antoni Esteve i Subirana] en poder constatar el gran canvi que ha fet el nostre
país en els darrers dotze anys en la direcció que ell, d’una manera tan ferma i
pregona, va desitjar en el curs de la seva vida com palesen les moltes iniciatives
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que endegà com a protector de la cultura catalana quan va adoptar una actitud
d’aquesta mena era gairebé un heroïcitat”.5

JOSEP ESTEVE I SOLER

Neix a Manresa el 4 de gener de 1930, estudia farmàcia a la Universitat de
Barcelona per a poder regentar la farmàcia familiar. Assoleix un postgrau en Direcció i
Administració d’Empreses i el doctorat en Farmàcia. El 1953 s’incorpora a l’empresa
farmacèutica creada pel seu pare, on durant més de dues dècades contribueix
significativament a la recerca i afavoreix l’expansió científica, empresarial i internacional
dels Laboratoris del Dr. Esteve. A la mort del pare, ell assumeix la direcció de la companyia
farmacèutica fins 2005.

Com a conseqüència de la seva productiva activitat professional, ocupa diversos
càrrecs associatius (a Farmaindustria i la Fundació Catalana per a la Recerca, entre
d’altres) i rep nombroses distincions i reconeixements institucionals i civils: president de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, acadèmic corresponent de l’Académie Nationale de Pharmacie a
París i vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears. Entre altres distincions també rep l’Orde Civil de Sanitat i la Creu de Sant Jordi.

Josep Esteve dona continuïtat a l’interès familiar per la llengua i la cultura
catalanes, iniciades pel seu avi Josep Esteve i Seguí de la mà d’un bon amic i tertulià a
la rebotiga de la farmàcia, el metge i polifacètic Oleguer Miró i Borràs (1849-1926).
Precisament un també bon amic de la família, Josep Alsina i Bofill, metge i docent, va
destacar com a defensor del llenguatge mèdic català.

Poc després de la mort d’Antoni Esteve i Subirana, Josep Esteve, juntament amb
la seva mare i els seus germans, Jordi, Joan i Montserrat, va crear la Fundació Dr. Antoni
Esteve per a honrar públicament la memòria del seu pare. El quarantè aniversari de la
mort d’Antoni Esteve i Subirana ha, malauradament, coincidit amb el decés del seu fill
Josep, el 29 de març de 2019.

Josep Laporte, amb paraules referides a Josep Esteve i Soler en l’acte d’ingrés a
la Reial Acadèmia de Medicina, comenta que “la principal característica del nou acadèmic
ha estat i continua essent la seva executòria com a capità d’empresa al front de la indústria
que -junt amb els seus germans que tan eficaçment l’han ajudat– heretà del seu pare”.5
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LA FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE

A través dels segles de tradició farmacèutica s’han anat esculpint les
quasi quatre dècades d’activitats de la Fundació Dr. Antoni Esteve6. És per
això que el títol d’aquest article fa referència a l’empremta familiar en la
Fundació. Durant trenta-sis anys, el president del Patronat d’aquesta Fundació
ha estat Josep Esteve i Soler, que degut al seu recent decés ha estat rellevat
per la seva germana i metgessa, Montserrat Esteve i Soler. Així mateix, s’acaba
d’incorporar al patronat el fill d’en Josep, Antoni Esteve i Cruella, com a
vicepresident del Patronat i representant de la setena generació familiar de
farmacèutics.

La Fundació es va crear tres anys després de la mort del Dr. Antoni
Esteve. La seva dona i fills  volgueren honrar públicament la memòria de
l’il·lustre farmacèutic creant la Fundació amb el seu nom.  L’objectiu prioritari
de la institució és estimular el progrés de la farmacoterapèutica mitjançant la
comunicació i la discussió científiques, alhora que conferir a les seves activitats,
ja fossin presencials o publicacions, un caràcter eminentment multidisciplinari.
Cal reconèixer el paper rellevant d’en Sergi Eril l , metge i catedràtic de
farmacologia, que va ser el director fundador i qui va saber copsar la idea de la
família i executar-la a través dels anys, conferint els trets diferencials de la
Fundació esmentats en la introducció d’aquest article. El Dr. Erill explica que,
en certa manera, va imitar la idea de la CIBA Foundation quan el dia de la seva
constitució el 1949 i en presència del Gordon Wolstenholme (1913-2004),
director fundador, el reconegut economista britànic Lord Will iam Henry
Beveridge (1879-1963) i membre del patronat de la CIBA Foundation, definia la
fundació anglesa com: “not a laboratory for mixing compounds, but a laboratory

for mixing scientists”. 7  Salvant les distàncies, aquesta també ha estat l’ànima
de la Fundació Dr. Antoni Esteve que, a partir de 2009 i continuant la tasca
d’Erill, va passar a ser dirigida per un dels autors d’aquest article (FB).

També parafrasejant Erill, als que avui treballem a la Fundació ens resulta
“difícil saber si aquest conjunt de tasques són suficients per honrar la memòria del
Dr. Antoni Esteve i Subirana, però ens satisfà constatar que les activitats de la Fundació
que porta el seu nom van en augment i que creix el seu ressò. Creiem que la generositat
personal dels seus fills, que la varen fer possible, mereix el nostre agraïment i potser
també el de molts que han gaudit dels fruits de la Fundació”.8
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INICIATIVES DE LA FUNDACIÓ

SOBRE ASPECTES HISTÒRICS

El compromís de la Fundació Dr. Antoni Esteve per la història de la medicina i
de les ciències de la salut es remunta a l’any 1997, quan va iniciar la sèrie
Pharmacotherapy revisited. En ella, experts internacionals recopilen en facsímil els
articles que van jugar un paper determinant en el desenvolupament de les diferents
branques de la farmacoteràpia. Amb un total de nou volums, la col·lecció ha abastat
des de la farmacocinètica fins a la farmacodinàmica, passant per altres aspectes
com la base farmacològica de l’asma i l’al·lèrgia, tema central del seu últim número
i que va elaborar l’al·lergòleg Juan Manuel Igea.

Pharmacological basis of asthma and allergy: A collection of seminal articles9

recull les primeres intervencions terapèutiques destinades a reforçar o canviar la
immunitat natural i foren principalment no farmacològiques, com, per exemple, l’ús
del pol·len per immunitzar els pacients afectats per la febre del fenc. En aquest llibre
es presenten les principals intervencions terapèutiques al·lergològiques,
farmacològiques i no farmacològiques, juntament amb el seu desenvolupament
històric. A més, es destaquen els autors que van contribuir a la terapèutica moderna
en al·lergologia amb l’objectiu de conèixer millor els principals avenços en la història
d’aquesta jove disciplina mèdica.

Pel que fa a la projecció social que van tenir els primers avenços en la
farmacologia antimicrobiana, concretament l’arsfenamina, les sulfamides i
l’estreptomicina, la Fundació Dr. Antoni Esteve va impulsar la tesi doctoral
d’Elisabet Serés10, en què es va fer una cerca d’articles sobre aquests tres fàrmacs
a The New York Times, The Times i La Vanguardia per fer-ne una anàlisi
quantitativa i qualitativa. L’anàlisi conclou que la informació sobre els primers
antimicrobians es va difondre àmpliament a la premsa diària i que la qualitat de
les notícies publicades fou acceptable. El descobriment i ús terapèutic d’aquests
tres fàrmacs foren avenços farmacològics clau del segle XX i van tenir una
repercussió rellevant en la societat de l’època.

Un repàs a la història de la ciència i de la medicina implica topar-se amb una
realitat cada cop més evident. Pràcticament no hi ha dones. Trobem, naturalment,
Marie Curie, però desconeixem el nom de moltes altres científiques que, per la seva
condició de dones, van haver d’enfrontar-se a tot tipus de dificultats per dur a terme
la seva recerca. La seva feina ha quedat difuminada o, fins i tot, oculta. Per tal de
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reivindicar i de donar visibilitat a les dones que han jugat un paper determinant en el
desenvolupament de la ciència, la Fundació Dr. Antoni Esteve va editar el 2017 La

ciència oculta11, un llibre que vol apropar la vida i obra de quinze il·lustres dones
científiques a tots els públics. L’encarregat de fer-ho va ser Sergi Erill.

Mitjançant dues imatges que a priori no tenen res en comú, cada capítol de La

ciència oculta ens endinsa en la trajectòria científica de dones com Hipàcia, element
clau de la comunitat científica d’Alexandria o, més recentment, Jocelyn Bell, el paper
de la qual en el descobriment del púlsar mai va ser reconegut pel Premi Nobel, que
recolliren els seus companys Antony Hewish i Martin Ryle. Fred Boyle, fundador de
l’Institut d’Astronomia de Cambridge i considerat com un dels científics més
importants del segle XX, va catalogar el fet com un robatori.

Prèviament, la Fundació Dr. Antoni Esteve va publicar Dotze dones en la

biomedicina del segle XX,12 coordinat per Roser Gonzàlez-Duarte, catedràtica de
genètica de la Universitat de Barcelona, que recopila les aportacions científiques i la
biografia de dotze investigadores de primer nivell. L’obra no només recull la recerca
per la qual han estat reconegudes en la història de la medicina –set d’elles van
obtenir un Premi Nobel- sinó també els obstacles que es van anar trobant al llarg de
la seva carrera per tal d’obtenir un reconeixement professional.

Aquest és el cas, per exemple, de Rita Levi-Montalcini, Premi Nobel de Medicina
pel descobriment del factor de creixement nerviós, i a qui el fet de ser dona, jueva i
investigadora en plena dictadura de Mussolini no la va frenar per a dedicar tota la
seva vida a la ciència. Un reconeixement que no va obtenir de la mateixa forma
Rosalind Franklin, científica que va tenir un paper decisiu en un dels avenços més
transcendentals del segle XX –el descobriment de l’estructura del DNA- però que no
va ser recompensada amb el Nobel concedit el 1962 a Watson, Crick i Wilkins.

Pel que fa a la contribució catalana a la història de la medicina, la Fundació
Dr. Antoni Esteve ha editat la trilogia Eponímia mèdica catalana,13 elaborada pels
experts Elena Guardiola (Universitat Pompeu Fabra, Bayer i acadèmica corresponent
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya) i Josep-Eladi Baños (Universitat
Pompeu Fabra i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) a partir dels
articles que s’han anat publicant periòdicament a la revista Annals de Medicina.
Gràcies a una intensa tasca d’investigació, el primer volum, publicat el 2003, reunia
21 personalitats catalanes, algunes de les quals són l’origen de més d’un epònim. La
segona entrega,14 que es va presentar el 2011 a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
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de la Salut de Catalunya i de Balears, no només recopila 29 epònims mèdics d’origen
català sinó que també ofereix una exhaustiva informació sobre el que es descriu amb
l’epònim (ja sigui una tècnica quirúrgica o una estructura anatòmica, etcètera)
acompanyada de dades biogràfiques de la persona en qüestió. Per últim, la tercera
entrega,15 que es va presentar el 2016, presentava com a novetat la incorporació
també d’una gran quantitat d’epònims que no corresponen a persones sinó que
s’atribueixen als centres hospitalaris on treballen els autors, com l’Hospital Clínic,
l’Hospital del Mar o l’Hospital Parc Taulí, o a llocs com Barcelona, Sabadell o Catalunya.
Amb aquest tercer volum, la trilogia suma més de 60 articles sobre les personalitats
i centres de recerca que amb el seu nom han deixat una empremta inesborrable a la
història de la medicina. Per tal de donar una projecció internacional a aquest conjunt
d’epònims catalans, la Fundació Dr. Antoni Esteve també ha editat en anglès el llibre
Catalan physicians’ contributions to medicine: a historical view through eponyms.16

El compromís de la Fundació Dr. Antoni Esteve amb la terminologia mèdica en
català també conté la seva vessant històrica. Una terminologia que es remunta a
l’edat mitjana però que va assolir un pas determinant amb la publicació el 1990 del
primer Diccionari Enciclopèdic de Medicina, la segona versió impresa del qual es va
editar el 2000. El 2014, la Fundació Dr. Antoni Esteve es va sumar al projecte DEMCAT
(Diccionari Enciclopèdic de Medicina en Català),17  amb l’objectiu d’adaptar al segle
XXI les versions anteriors del Diccionari Enciclopèdic de Medicina i dels diccionaris
publicats pel TERMCAT. És un projecte que promouen l’Institut d’Estudis Catalans,
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia
Catalana i el Centre de Terminologia TERMCAT en col·laboració amb la Fundació Dr.
Antoni Esteve i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Menorca també ha estat un dels focus històrics de la Fundació Dr. Antoni
Esteve. El 2006 es publicava un quadern al voltant de la figura de Mateu Orfila (1787-
1853). Entre la ciencia y el crimen: Mateu Orfila y la toxicologia en el siglo XXI,18  arran
de la seva figura, fa un recorregut històric per alguns aspectes que van caracteritzar
la química i la toxicologia del segle XIX. El paper de la medicina forense en les
investigacions criminals, les tècniques d’experimentació animal o les controvèrsies
al voltant de la química i la toxicologia d’aquella època són alguns dels aspectes que
es recullen en aquesta publicació.

La Fundació també va col·laborar amb l’edició del primer volum sobre història
de la medicina de l’Enciclopèdia de Menorca,19 que abasta des de la baixa edat
mitjana fins al primer terç del segle XIX. L’especial conjuntura que travessava Menorca



GIMBERNAT, 2020; 72: 31-48 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pol Morales i Vidal - Fèlix Bosch i Llonch

44

a partir del domini britànic va fer que l’illa fos molt coneguda arreu d’Europa, també
des del punt de vista mèdic i sanitari, amb aportacions tan importants com, per
exemple, la del cirurgià escocès George Cleghorn. Amb 301 pàgines, el volum
s’estructura en dotze capítols que abasten temàtiques com ara els estudis i formació
dels professionals sanitaris, la normativa sanitària, l’exercici de la medicina, els
hospitals, la pionera introducció del vaccí de Jenner a Menorca, les juntes de sanitat
i la prevenció d’epidèmies, els llatzerets i, finalment, els escrits sobre medicina
realitzats des de Menorca en el segle XVIII i començaments del XIX.

Des del Llatzeret de Maó, seu de l’Escola de Salut Pública, la Fundació Dr.
Antoni Esteve també hi ha participat amb nombroses activitats. Dins d’aquest àmbit,
la Fundació també va contribuir a editar la publicació Historia de la Sociedad Española

de Epidemiología (1978-2014).20 Dirigida pel professor Josep Bernabeu-Mestre,
aquesta monografia explica els orígens i l’evolució d’una institució que nasqué amb
la transició i que s’ha convertit en tot un referent de la sanitat espanyola.

Finalment, i com una manera de potenciar el paper de les humanitats en la
docència de la medicina, des de la història, l’art, la literatura o, fins i tot, la música,
des de la Fundació es va organitzar una reunió amb la Universitat de Siena i la
Universitat Pompeu Fabra. Va tenir lloc a Siena i va generar la publicació d’una
monografia en anglès sobre els temes del debat.21

CONCLUSIONS

La tradició farmacèutica de la nissaga Esteve a través de quatre segles ha
aconseguit mantenir-se intacta i amb fermesa fins a l’actualitat. Aquesta fermesa
s’evidencia en l’encara activa oficina de farmàcia a Manresa, en la projecció
internacional del laboratori farmacèutic i en el manteniment d’una Fundació científica
de referència, la Fundació Dr. Antoni Esteve. En les quasi quatre dècades d’activitats,
aquesta Fundació ha endegat diverses iniciatives entorn a la història de la biomedicina
que ha compaginat amb d’altres activitats, publicacions i projectes del camp de la
farmacoterapèutica.

És així com Antoni Esteve i Cruella pren el protagonisme de la setena generació
de la nissaga de farmacèutics Esteve. Actual regent de la farmàcia de Manresa, ha
ocupat diferents càrrecs als Laboratoris Dr. Esteve i després de la mort del seu pare
assoleix la vicepresidència del Patronat de la Fundació Dr. Antoni Esteve. Ell i els
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actuals membre de la Fundació, mantenen el seu compromís de seguir contribuint i
aprofundint en els coneixements històrics entorn de la biomedicina.

AGRAÏMENTS

Als membres del Patronat de la Fundació Dr. Antoni Esteve pel seu recolzament
constant i el manteniment de la Fundació durant tots aquests anys. També volem
dedicar aquest text com homenatge a tota la nissaga d’apotecaris Esteve i, en
particular, a Josep Esteve i Soler que ens ha deixat recentment.
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RESUM: S’analitza la importància històrica que van tenir les malalties
que va patir el general Cabrera a finals de 1839 i principis de 1840 en
el curs final de la Guerra dels Set anys. La manca d’un lideratge clar,
que fins aleshores havia exercit el comte de Morella, va propiciar la
pèrdua d’un territori que era l’últim baluard de l’exèrcit carlí, que es
resistia al Pacte de Bergara i que va conduir inevitablement a la
pèrdua de la guerra i a l’exili dels seus partidaris.

RESUMEN: Se analiza la importancia histórica que tuvieron las en-
fermedades que sufrió el general Cabrera a finales de 1839 i princi-
pios de 1840 en el curso final de la Guerra de los Siete años. La falta
de un liderazgo claro, que hasta entonces había ejercido el conde de
Morella, propició la pérdida de un territorio que era el último baluarte
del ejército carlista, que se resistía al Pacto de Vergara y que condujo
inevitablemente al fin de la guerra y al exilio de sus partidarios.

ABSTRACT. THE DISEASES OF GENERAL CABRERA AND THEIR

IMPORTANCE FOR THE END OF THE FIRST CARLIST WAR

(1833-1840): The historical importance of the diseases suffered by
General Cabrera at the end of 1839 and the beginning of 1840 in the
final course of the Seven Years’ War is analyzed. The lack of a clear
leadership, which until then had exerted the Count of Morella,
favoured  the loss of a territory that was the last bastion of the
Carlist army which resisted to the Pact of Vergara. That loss, inevitably
led to the end of the war and the exile of the Carlist supporters.
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INTRODUCCIÓ

El carlisme fou un moviment polític i social sorgit al primer terç del segle XIX a

Espanya, a partir del plet dinàstic plantejat en la succesió a la corona a la mort de

Ferran VII, el 1833, on l’infant Carles Maria Isidre es negà a reconèixer els drets de la

seva neboda Isabel al tron d’Espanya, amb un rerafons de refús del nou model de

societat liberal. En el pla polític, el carlisme traduïa els enfrontaments entre els

defensors de l’antic règim i els sectors més liberals. Aquest fenòmen fou molt vigorós

a Catalunya, i principalment al País Basc i Navarra, on el lema de la defensa dels furs

va tenir una eficàcia indubtable. La primera guerra carlina s’inicià a Talavera de la

Reina l’octubre de 1833 amb una revolta popular, seguida d’altres al País Basc,

Navarra, la Rioja i Catalunya. La insurrecció s’estengué ràpidament al Maestrat: a

Morella el baró d’Herves proclamà rei al pretendent carlí el 13 d’octubre. La dura

represió del moviment per part del govern de la regent Maria Cristina induí a

Zumalacárregui a organitzar un exèrcit a Navarra, a finals de 1833, on aconseguí

diverses victòries. A Catalunya, Cabrera organitzà una força que féu del Maestrat i

Morella una autèntica trinxera.

La causa carlina, pel que s’ha manifestat anteriorment, va arrelar sobretot en

tres zones: al nord de Catalunya, al País Basc i Navarra, i al Maestrat, zones on operaven

fonamentalment les partides carlines. Les seves accions, iniciades a Catalunya a l’octubre

de 1833 a Prats de Lluçanès, van adquirir una gran importància l’any 1835, i sobretot, el

1837, any que van aconseguir establir un eix entre Avià i Berga, i on s’hi instal·là la Junta

Superior Governativa del Principat de Catalunya, i que tenia els seus centres bàsics més

representatius a Ripoll, Berga i Solsona. Al Maestrat, Cabrera actuava com a cap més

visible.

Una cosa semblant, encara que amb unes variables històriques diferents, va

succeir al País Basc i Navarra, on el govern del pretendent hi instal·laria de manera

provisional la seva Cort durant les dues guerres carlines que hi van tenir lloc.

El govern de Madrid, totalment enderiat amb la guerra a Euskadi, va obligar als

liberals de Catalunya a autoorganitzar-se i a financiar-se la guerra. Els liberals, no

van aconseguir conquerir les principals ciutats en mans dels carlins com ara la Seu

d’Urgell, Puigcerdà, ni tampoc Olot. A partir d’aquest moment, van anar perdent

posicions i els carlins controlaven cada vegada més el nord de Catalunya. La situació

va canviar el juliol de 1838, quan Solsona va caure en mans del liberals, una fita

decisiva, segons molts historiadors, en la decadència de la força del carlisme.
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El canvi en la correlació de forces a nivell de l’Estat, que culmina amb el Conveni

de Bergara, l’agost de 1839, entre Maroto i Espartero, i les dissensions internes entre

els mateixos carlins, va fer que al final de 1839, la força d’aquests hagués minvat

molt. Només l’“enrocament” de Cabrera al Maestrat mantenia viva l’essència i els

principis fonamentals del carlisme.

Cabrera va anar aglutinant els homes que encara restaven fidels a la causa i

que no havien acceptat el Conveni de Bergara —una traïció en tota regla a la causa

segons ells, de Maroto—, fins que el juliol de 1840, després de passar per Berga, van

travessar el Pirineu. Amb aquesta darrera acció, s’havia acabat la Primera Guerra

Carlina, sumint al carlisme en una profunda letargia.

RAMON CABRERA I GRIÑÓ

Ramon Cabrera i Griñó, comte de Morella i marquès del Ter, va néixer a Tortosa

(Baix Ebre) el dia 27 de desembre de 1806. Fill de Josep Cabrera, patró d’un vaixell

que realitzava la navegació des del port de cabotatge de la seva ciutat i de Maria

Anna Griñó.1

Per exercir el dret d’un benefici eclesiàstic propietat de la família, —en realitat

eren tres beneficiats, que van unir en un de sol després de pleitejar amb el bisbat— va

ingressar  al seminari de Tortosa i va arribar a rebre ordres menors. Hi ha infinitat

d’anècdotes per demostrar l’escasa vocació de Cabrera pels temes religiosos. Malgrat

tot, no es diferenciava massa dels altres companys que iniciaven també la carrera

eclesiàstica.

De fet, el seu allunyament del seminari no es produí fins el desembre de 1833

quan, iniciada la guerra, havia de ser traslladat a Barcelona per ordre governativa,

juntament amb alguns dels seus companys, com a sospitosos de filocarlistes.

Fou en aquell moment quan va fugir del conboi i s’incorporà als sollevats de

Morella, oferint els seus serveis a Josep Marcoval, que aleshores estava al comandament

de la ciutat, i on Cabrera hi destacaria per la seva intel·ligència estratègica.

Ben aviat va formar la seva pròpia partida, i amb la mort del seu cap, va saber

situar-se al costat del nou responsable de les tropes d’Aragó, Josep Carnicer.2 El seu

prestigi en aquesta època no va parar de créixer, i per això, en el moment que Carnicer fou
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requerit per incorporar-se a la caserna reial, Carles V el va nomenar comandant general

interí de les forces d’Aragó.

La seva arribada al poder va suposar un revulsiu per a la insurrecció. Durant els

primers mesos es va dedicar a organitzar l’exèrcit i sistematitzar el seu funcionament.

Va dotar-lo d’una infraestructura administrativa, d’una hisenda i d’uns òrgans de govern,

i va crear la Junta Auxiliar Governativa que l’assessorava i a la qual delegava tots els

afers referents a provisions i recursos. Una vegada passat l’hivern de 1836, estava en

condicions de fer el pas següent: la presa de Cantavieja, on juntament amb Mirabell,

les convertiria en les capitals militar i administrava del territori controlat pels carlins en

aquesta zona. A Cantavieja hi va establir magatzems de provisions i municions, una

mestrança d’artilleria i una fundició, un taller per a l’elaboració de pólvora i bales i un

altre per a la reparació d’armes, un hospital i un dipòsit de presoners. Així mateix, va

començar a funcionar amb el títol de “Boletín del Real Ejército del Reyno de Aragón” el

primer diari carlista d’Aragó i València, que mantindrà la seva continuïtat, si bé amb

diferents capçaleres, fins al final de la guerra.

L’any 1836 l’exèrcit governamental afusellà la seva mare i Cabrera va

respondre amb una ferotge campanya que li proporcionà el nom de “Tigre del

Maestrazgo”, amb els afusellaments de Burjassot i la matança de Sant Mateu.

En creuar l’Ebre l’Expedicó Reial del pretendent, l’any 1837, fou nomenat

comandant general d’Aragó i València, acompanyant a l’arxiduc Carles fins a les portes

de Madrid. De retorn al Maestrat, va crear i organitzar un poderós exèrcit i va establir-

hi l’administració civil de l’extens territori que controlava. La presa de Morella el gener

de 1838 i la seva heroica defensa uns mesos després li valgueren el títol de comte de

Morella concedit per Carles V. Tinent general i comte, va resistir després del pacte de

Bergara, abandonà Morella el 1840 i després de passar per Berga, s’exilià a França.

Després de vuit anys d’exili, durant els quals va mantenir contactes amb

exiliats carlins i amb la família reial, l’any 1848 retornà al capdavant de 8.000 homes

per participar en la campanya montemolinista que es desenvolupà a Catalunya.

Però després de diversos èxits i fracasos, en els darres anys, la guerra va entrar en

una fase ferotge i de venjances personals, i Cabrera aïllat, passà a França l’abril de

1849, fet que va propiciar un cop mortal a la causa carlina.

Exiliat a Londres, va casar-se amb una rica herava protestant que simpatitzava

amb el carlisme i a qui havia recolzat econòmicament. Com a regal de noces, Carles
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VI el nomenà capità general i li va concedir el títol de marquès del Ter. Del seu

matrimoni varen néixer cinc fills: tres homes i dues dones. De manera progresiva,

Cabrera va anar retirant-se de la política i va dedicar-se a les seves obligacions familiars

a l’extraordinària finca de Wentworth, a l’oest de Londres, on va fixar la seva residència.

Malgrat tot, era tant fort l’enyorament a la terra que havia deixat, que una de les

parcel·les de la seva finca l’anomenà “Cantavieja”. El 1870 trencà amb el pretendent

Carles VII i rebutjà qualsevol posibilitat de tornar a l’entat espanyol. L’any 1875, Cabrera,

amb la salut molt precària, tip d’aventures que tanta sang havia causat, juntament

amb el seu creixent escepticisme —encara que sense abandonar mai els seus ideals—

va utilizar el seu prestigi personal per afavorir la fi del conflicte i va reconèixer com a rei

legítim Alfons XII. Carles VII el proclamà traïdor i li va retirar tots els títols, graus militars

i condecoracions que li foren retornats per Alfons XII.

Ramon Cabrera i Griñó va morir a Wentworth, (Anglaterra) el 24 de maig de

1877, després d’una llarga i penosa malaltia, on molt probablement, les seqüeles

físiques i psíquiques de les guerres en què va participar, hi van tenir un paper molt

importat.

Ramon Cabrera fou un personatge controvertit, de qui durant el segle XIX, es van

escriure moltes pàgines, però encara avui és una figura en què predominen moltes

fabulacions. Com a colofó a la seva biografia, destaquem, entre les moltes que

s’han imprès, una cita que el defineix com una persona singular:

“Por un lado es una personalidad altamente novelesca y excepcional

como hay pocas. Creo que no hay ningún otro caso en la historia de

España de alguien que haya pasado de seminarista a teniente general

sin pasar por ninguna academia militar y sólo por méritos de guerra, en

el breve plazo de cinco años. Ni nadie que haya mantenido militarmente

durante casi un año una guerra en solitario contra todo el resto del

país sin posibilidad práctica de alguna de victoria”.3

L’ORGANITZACIÓ SANITÀRIA DE L’EXÈRCIT

CARLÍ AL MAESTRAT

En totes les guerres, els contendents posen en marxa, d’una manera o d’una altra,

algun tipus d’ajuda i assistència sanitària per als ferits i els malalts. En aquest sentit, el

bàndol carlí, que va intervenir en tres guerres durant el segle XIX, no va ser pas diferent.
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Des del començament de la Primera Guerra Carlina hi va haver la intenció de

crear establiments hospitalaris que poguessin atendre els ferits. Per tant, calia

disposar d’una sanitat pròpia dintre del territori que dominaven, que pogués donar

resposta a les necessitats que es produïen.

Una de les peculiaritats més interessants de la sanitat del bàndol carlí va ser

la creació dels hospitals de sang. Aquests hospitals eren situats relativament a prop

del camp de batalla, cosa que permetia que els ferits poguessin ser atesos d’una

manera ràpida. Molts d’aquests hospitals de sang disposaven de metges i cirurgians,

i de monges que tenien cura dels ingressats.

Per tant, cal dir que els carlins es van preocupar des del primer moment de

l’atenció als ferits de guerra i als malalts. Igualment, cal remarcar que van utilitzar

sistemes de transport de ferits fins i tot innovadors i que també van fer servir, sovint,

mitjans originals, tant en cirurgia com en terapèutica.

Durant la Guerra dels Set Anys (1833-1840) al Maestrat i Baix Aragó, el general

Cabrera va ser un gran organitzador, a més d’un magnífic estratega. Des d’un primer

moment va tenir molt clara la necessitat d’una organització hospitalària apropiada.

Va crear un complex hospitalari molt avançat en la seva època. Es va implicar

personalment en el tema, va buscar els mitjans necessaris, sobretot des del punt de

vista del finançament i va aconseguir uns serveis moderns i molt eficaços. El seu

plantejament sanitari ha estat objecte d’estudis i elogis. Va arribar a tenir 2.250 llits en

funcionament, repartits entre diversos hospitals de la zona, amb característiques

diferents: hospitals per a ferits de guerra, hospitals de convalescents i hospitals per a

malalties habituals de la població civil.4

Alguns d’aquests hospitals eren permanents, en zones carlines perfectament

consolidades i solien estar molt ben equipats i condicionats. Altres funcionaven de

manera itinerant, molt propers al front de batalla, eren els hospitals de sang. Aquest

fet permetia poder traslladar ferits d’un lloc a un altre en cas de necessitat.

Al principi de la guerra es va crear una Comissió Directiva d’Hospitals i, a partir

de 1838 una altra d’Inspecció d’Hospitals i de Sanitat Militar i Civil. Malgrat tot, des

del pricipi, l’exèrcit carlí ja va habilitar un hospital de sang a Vallibona (Ports de

Beseit), encara que de caràcter provisional.5

A més a més, trobem hospitals habilitats a Morella (Ports), Forcall (Ports),

Cuevas de Castellote (Baix Aragó), monestir de l’Olivar (Estercuel, Terol), Horta de
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Sant Joan (Terra Alta), Aiòder (Alt Millars), Xelva (Serrans), Castellfabib (País Valencià),

Aliaga (Terol), Iglesuela del Cid (Terol), santuari de la Verge de la Font (Castellfort,

Ports), monestir de Benifassà (Baix Maestrat), Valderobles (Matarranya) i el de

referència a Cantavieja (Terol), entre d’altres.6

Tot l’organigrama sanitari de Cabrera estava sota el control del metge Joan

Sevilla. Als 69 anys el nomenà metge consultor de l’Exèrcit Reial i Visitador General

d’Hospitals, amb autoritat per a la direcció mèdica i administrativa d’aquests. Fou el

cap de sanitat de l’exèrcit de Cabrera. Sevilla era metge de l’Hospital General de

València i professor de Clínica, però hagué de fugir per la seva ideologia carlina. Es va

convertir en una espècie de ministre de Sanitat del territori controlat per Cabrera.7

En un principi Sevilla realitzava tasques de visitador d’hospitals; posteriorment

fou l’encarregat dels reglaments de funcionament i, per últim, responsable i

coordinador general de la sanitat al Maestrat i zona Centre. Fou, a més, el metge

personal del general Cabrera i qui es féu càrrec de tractar-lo en la seva greu malaltia.

Va arribar a coordinar més de 40 cirurgians distribuïts pels diferents hospitals.

També va crear la figura de l’apotecari major, que va recaure sobre la persona de

Joaquim Obón. Aquest s’encarregava de la compra, elaboració i distribució dels

medicaments. Disposava d’un laboratori i un magatzem central, des d’on distribuïa

les medecines compostes a tots els centres, a exepció del de Xelva que estava a

càrrec de l’acreditat professor Ignasi Llopis i els seus dos fills.8

La sanitat del Maestrat i la zona Centre tenia ben reglamentat el funcionament

del seu personal i les obligacions de cada centre hospitalari. La persona sobre la

qual gravitava tota la sanitat era la figura del “contralor” o director, que estava

permanentment amb contacte amb el cap de sanitat. Una altra figura era la del

“recibidor de enfermos”, encarregat de fer les fitxes administratives de cada pacient,

amb l’autoritat d’enviar-lo al centre més convenient. Cada centre tenia el seu

apotecari, que depenia de l’apotecari en cap, establert a l’Hospital de Cantavieja.

Tenia l’obligació d’estar en el seu despatx tot el dia per si era necessària la seva

presència en qualsevol moment.

També hi havia altres personatges habituals en els centres hospitalaris com

ara el capellà i el personal de servei. Destaquen a la cuina, a més a més del cuiner,

el “dispensero”.
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Pel que fa al personal estrictament sanitari, cada hospital disposava de metges

i cirurgians, encara que en algunes ocasions havien de traslladar-se d’un centre a

l’altre segons les necessitats del moment.

També disposaven de practicants sota les ordres dels cirurgians, que feien

guàrdies als centres, i d’infermers, controlats per la figura de l’infermer major. El sou

d’un cirurgià era de 800 rals i el d’un practicant de 400 rals.9

L’hospital de referència de l’exèrcit del Maestrat i zona Centre estava situat a

Cantavieja, molt proper a la caserna general de Cabrera. Va ser un hospital pilot i

d’una gran activitat.

Al final de la Primera Guerra Carlina, segons una visita d’inspecció d’hospitals

realitzada l’any 1839, en la seva totalitat, els centres hospitalaris sota control dels

carlins en aquesta zona tenien capacitat per mil dos-cents ferits. Podem saber el

nombre de cirurgians que disposava l’Exèrcit Reial d’Aragó, València i Múrcia comandat

per Cabrera: al desembre de 1835, vuit cirurgians, un per cada batalló, a excepció del

regiment de cavalleria de Tortosa que no en tenia; al desembre de 1836, deu; l’any

1837, vint-i-set; l’any 1838, vint-i-set i al desembre de 1839, trenta-vuit.10

Un altre fet que destaca la preocupació constant de Cabrera per la bona salut

física i la higiene dels seus soldats i col·laboradors fou la distribució de més de 20.000

racions diàries de menjar de bona qualitat i en abundància que es van repartir durant

més de dos anys en el territori controlat per Cabrera, sobretot a base d’espoliar les

poblacions dels llocs que controlava, apropiant-se el bestiar i les collites, sense faltar

mai el pa, l’oli i el vi.

En aquesta època, en què l’organització i funcionament dels hospitals era òptima,

Cabrera, com a general del l’exèrcit, inspeccionava personalment les instal·lacions i

magatzems sanitaris cada dia i, interrogava a malalts i ferits. Era tanta la preocupació de

Cabrera pels atacs dels liberals als hospitals, amb les conseqüents destruccions i incendis,

que va enviar diverses cartes a l’exèrcit governamental sobre aquest fet, entre les que

destaca la tramesa a Van Halen, el 29 de desembre de 1838, amb motiu dels atacs als

hospitals de Xelva i Cantavieja, on diu que “El hospital de Chelva, teatro de ferocidad

democrática donde se despedazaron y quemaron vivos un considerable número de infelices

que yacian en la cama del dolor; el de Cantavieja, campo de destrozo y barbaridades,

donde se divertia la filantropía liberal clavando sus aceros en los cuerpos de los moribundos

que en él esperaban alivio á sus males, y entre las risas de sus verdugos, lanzando

dolorosos ayes, eran arrojados por elevadas y escarpadas peñas...”.11
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LES MALATIES DEL GENERAL CABRERA

Ramon Cabrera i Griñó, comte de Morella, tinent general dels exèrcits carlistes,

no va voler acceptar, com ja s’ha dit, el pacte entre Espartero i Maroto. El famós

“Abrazo de Vergara” del 29 d’agost de 1839, posava fi a la Primera Guerra entre

carlins i liberals. Cabrera es negà a acceptar aquest pacte o qualsevol altre possible.

Per a ell, la guerra no havia acabat, el pacte era del tot inadmissible i sobretot, una

traïció a la causa.

Cabrera va fer jurar als seus homes que no l’acceptarien mai i va continuar en

peu de guerra deu mesos més, fins que malalt i assetjat, va fugir a França amb 10.000

homes.

El projecte principal del general Cabrera havia estat l’organització, dins del

territori que controlava, entre les diverses poblacions del Maestrat, una estructura

d’estat autònom amb tribunals d’alçada, jutjats militars, direccions generals i

administratives, direcció general de sanitat, hospitals militars per a ferits de guerra,

fàbriques de pólvora i armes, impremtes, diaris i magatzems de subministres. Un

desafiament en tota regla, per al poder governamental.

El pacte de Bergara va suposar per a Cabrera, la necessitat imperiosa d’enfortir

encara més la seva zona de domini, davant l’amenaça imminent dels exèrcits

governamentals de la reina governadora. La regió del Maestrat s’havia convertit en

un refugi de carlistes que no tenien la més mínima intenció de deixar les armes. Com

era d’esperar, el govern liberal no va quedar-se parat i va iniciar una resposta

contundent. El propi general Espartero, que es considerava el guanyador de la guerra,

es posà al front d’un exèrcit de 40.000 homes i marxà cap al Maestrat.

La carrera militar de Cabrera havia estat meteòrica i les seves accions de

guerra brillants i perilloses, fets pels quals l’havien comparat amb Zumalacárregui.

Cabrera havia passat del seminari de Tortosa a voluntari carlí i dos anys després

s’havia convertit en comandant interí de les forces del Baix Aragó.

El desembre de 1839 hi havia una intensa activitat a la caserna general de

Cabrera, preparant la defensa del territori davant la imminent arribada de les tropes

d’Espartero. Cabrera va iniciar una marxa per reforçar les defenses al nord del Maestrat

i assegurar una comunicació continua i segura amb Catalunya. La marxa es va fer en

uns dies d’intensa pluja, fred i vent. A la localitat de Fresneda es va trobar malament i
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va haver d’allitar-se. Estava esgotat, sense gana, tenia estornuts i calfreds. El primer

diagnòstic va ser que s’havia refredat durant la marxa i que havia de reposar. Lluny de

millorar, va començar a complicar-se la malaltia amb tos més persistent, febre, mal de

cap i de gola, intolerància digestiva, amb vòmits, diarrees lleus i incomoditat general. De

fet, la simptomatologia que presentava Cabrera en aquells moments era la pròpia d’un

procés gripal.

Els seus ajudants van començar a preocupar-se i van enviar a buscar als seus

metges que es trobaven a l’Hospital de Cantavieja. El catedràtic Joan Sevilla i Simeó

González van acudir-hi immediatament i van mostrar un gest de preocupació en

atendre’l. Portava cinc dies al llit, amb febre, sense gana i el seu aspecte reflectia

una certa gravetat. El mateix Cabrera n’era consient, ja que digué als facultatius:

“Señores, mi enfermedad es grave según yo creo. Saben VV. que estoy al frente de

un ejército y en circunstancias muy críticas, y también conocen las consecuencias

que pueden resultar si el ejército queda sin dirección. Quiero pues con franqueza, y

sin temor de que yo me asuste, me digan VV. como si hablasen con el último volunta-

rio de ejército, el estado en que me hallo”. Els seus metges li contestaren que

observarien l’evolució de la malaltia durant tota la nit i a la matinada següent

l’informarien.12

Caldria deixar per a més endavant l’expedició de vigilància de fortificacions i

calia retornar el general a la vila de Morella, com més aviat millor.

En arribar al terme de Ràfales, van aturar la caravana perquè Cabrera no

podia aguantar-se damunt del cavall. Varen descansar durant tot el dia i la nit i a la

matinada següent va ser traslladat en llitera per quatre dels seus homes. Tot i que

faltava molt poc per arribar a Morella, al terme d’Herbers (Ports), Cabrera va fer aturar

l’expedició ja que no podia seguir: “señores, he sufrido muchísimo y estoy sumamente

débil. Por Dios ruego a VV. que me dejen quieto en Hervés, hasta llevarme muerto al

cementerio o sano a la cabeza del ejército”. Per acord de tots els presents, es va decidir

no moure més al pacient fins que el seu estat millorés per poder ser traslladat en un

mínim de condicions. La nit de Nadal la malaltia es va complicar fins al punt que el

general va perdre el sentit, arribant a un estat precomatós unes hores més tard. Fins i

tot se li administrà la Santa Unció.

Els seus metges, Joan Sevilla i Simeó González feien tot el que podien i es

sentien molt pressionats per l’entorn. La cara dels facultatius denotava preocupació

per la salut del general.
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Preguntats pel diagnòstic van contestar que patia “varias enfermedades al

mismo tiempo”. La principal i més greu era una “calentura nerviosa”. A més a més els

facultatius no podien descartar també el tifus, ja que patia diarrees, ni tampoc la

“tisis galopante” o la “tos ferina” per la tos rebel i angoixant, ni el “paroxismo abúlico”

per l’estupor.13 Fins i tot va patir convulsions i va córrer el rumor que havia mort.

Des de l’anàlisi històrica, molt probablement va patir una malaltia infecciosa

i una sepsi. Com s’ha comentat va començar amb un refredat que va evolucionar com

un procés gripal, que possiblement per les condicions climàtiques, es va complicar

amb una pneumònia i es va convertir en una infecció generalitzada (septicèmia).

Segurament les diarrees i la somnolència eran conseqüència d’un quadre sèptic

avançat.

El tractament de la pneumònia de Cabrera

A l’inici de la malaltia, quan Cabrera es quedà a la Fresneda a reposar, els

metges no van donar massa importància al procés, i l’alimentaren amb brous vegetals,

li administraren begudes diaforètiques per provocar-li sudoració i banys als peus. En

els dos dies següents, en no millorar el seu estat, li practicaren dues sagnies.

A Herbers, de tornada cap a Morella, on el general va demanar  que volia

descansar, li van canviar el tractament. Li administraren arròs cuit, aigua de civada i

xarop temperant. Van intentar provocar-li el vòmit amb un preparat d’aigua emetitzant

(dues unces de tartrat d’emetina dissoltes en cinc unces d’aigua), que li provocaren

vòmits biliosos, millorant-li el mal de cap. També li aplicaren cataplasmes a les cames

a base de pols de mostassa (sinapismes).

El general semblava realment intoxicat. El següent pas fou aplicar-li

“sanguijuelas en el cuello que extrajeron 4 o 5 onzas de sangre”. Hi afegiren com a

medicació complementària els anomenats tònics difusius.

L’evolució de la malaltia tenia mal pronòstic: pèrdua de consciència i un

quadre comatós superficial. Llavors van decidir canviar una altre vegada de

tractament. En aquest cas li administraren desesperadament beuratges

antiespasmòdics i revulsius externs, intentant provocar una resposta de l’organisme

que sembla que aconseguiren i que va canviar el curs de la malaltia. La nova

teràpia consistia en prendre una infusió d’arrel de valeriana, càmfora, làudan,
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èter sulfúric, vi i sucre i entre cullerada i cullerada una mica de brou animal. Com

a revulsiu extern li van aplicar “cantáridas” a la columna vertebral, preparat obtingut

per la trituració del coleòpter Lytta vesicatoria, anomenat col·loquialment “mosca

d’Espanya” i aplicat en forma d’ungüent, que provoca l’aparició de fístules a la pell.

També li aplicaren fregues d’èter sulfúric a l’abdomen i lavatives amb quina i quinina

per intentar baixar la febre, acompanyat de begudes antiespasmòdiques. Finalment,

després d’una millora aparent del seu estat de salut, el dia 9 de gener fou traslladat

en llitera fins a la seva residència de Morella. El comunicat mèdic dels metges que

l’atengueren, acaba dient que el dia 30 de gener de 1840 el general va poder anar a

missa. Havia passat un mes i mig des de l’inici de la seva malaltia.

Durant tot el temps que durà la primera malaltia de Cabrera, la seva

germana gran era l’encarregada de recollir les medecines a l’apotecaria de més

confiança, per tal d’evitar que es propagués la notícia sobre l’estat del general.

Tot és feia amb el màxim secret possible. El menjar i les medecines s’examinaven

meticulosament i fins i tot, moltes vegades, s’adquirien en llocs molt allunyats

d’on es tractava al pacient amb la finalitat d’evitar que ningú conegués a la

persona que les sol·licitava ni pogués sospitar per a qui eren.

La segona malaltia de Cabrera

Després de superar la pneumònia, havien passat més de dos mesos i Cabrera

havia marxat a reposar a Sant Mateu (Baix Maestrat), ja que a Morella s’havia declarat

una epidèmia de tifus que feia estralls a la vila. Estava trist, absent i desaparegut.

Els metges no aconseguien animar-lo i tornaven a estar preocupats per la seva

salut. Deien que havia tingut una recaiguda de la seva greu malaltia o bé que patia

una nova complicació del procés.

L’aspecte físic que oferia el general en aquells moments, no tenia res a veure

amb la figura del “tigre del Maestrat” que tots coneixien: “extremadamente flaco y

descolorido, sus ojos hundidos habían perdido la fascinación aterradora de su mirar

penetrante, y lánguidos y sepulcrales apenas se fijaban con indiferencia en los

objetos: cubierto de una larga capa blanca ceñida al cuello con cordones, apenas

se le veía mas que una parte del rostro cubierto en el frente por la boina inclinada

sobre ella. El marcial guerrero no era ya el que curvado y vacilante iba sobre el

caballo dócil mas bien como un esqueleto que sobre la silla hubieran atado, que

como una persona capaz de dirigir las bridas. Acompañado de sus ayudantes anda-
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ba al paso, sostenido en los vaivenes por dos asistentes que marchaban a pie junto

a él”.14 Les seqüeles del quadre sèptic que havia patit havien deixat a Cabrera

exhaust, però ara, el quadre clínic era diferent. No es tractava d’una nova recaiguda,

ja que el general no tenia febre, ni tos; en aquells moments estava en un estat de

profunda malenconia, dominat pel desinterès cap a tot. No volia parlar amb ningú i

ningú s’atrevia a parlar amb ell. Al general se li havien sumat moltes coses: la

debilitat del seu estat físic, el disgust per la traïció de Maroto i la incertesa sobre el

futur del territori que havia conquerit.

En opinió dels quatre metges que l’atenien, l’organisme de Cabrera, més

concretament la melsa, havia produït un excés de bilis negra, que enfosquia tot el

seu ànim i provocava un quadre clínic d’ensopiment, que ells anomenaven

“depresión reactiva” o “depresión catatónica”, o bé simplement depressió, un

estat de negativitat transitòria per intoxicació del seu cervell a causa de la bilis

negra, amb la posterior desconnexió del món que l’envoltava.

Van tractar el seu estat com van poder, sobretot amb brous substanciosos i

tònics difusius, que eren begudes preparades amb diferents ingredients (vi, xarop

de quinina, mel i codony). També li administraven infusions d’algunes plantes que

aportaven minerals com ara la cua de cavall o l’escorça de saüc. Fins i tot li van

donar fulles de coca per mastegar, esperant una reacció d’eufòria per part de Cabrera

que no es va produir.

Malgrat tots els esforços per solucionar aquella situació, Cabrera va passar un

altre llarg període de temps fins que van aconseguir que s’interesés per alguna cosa. En

aquells moment es trobava convalescent a Móra d’Ebre on “aumentáronse las dolencias

del caudillo realista hasta el estremo que creyendo morir pidió que se le administrasen

los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción”. Les persones més properes a ell,

la Junta Superior, amb Arnau, Felip Calderó i Domènec Forcadell, entre altres, estaven

realment preocupats i consideraven que la situació era insostenible i calia fer reaccionar

al general, que aleshores s’havia traslladat de Móra d’Ebre a la Sènia perquè l’exèrcit

governamental estava assetjant les poblacions properes.

De fet, aquest trasllat es va convertir en un greu problema pel fràgil estat de salut

del general. Així el seu cronista relata que es va fer “cabalgando algunos ratos y otros

tendido en una tartana, cuyo incomodo movimiento le ocasionaba vehementísimos

dolores, toses y náuseas. Para ponerle a caballo era necesario que le ayudaran dos

personas las cuales durante la marcha iban a su lado relevándose de trecho en trecho”.15
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A primer de maig de 1840, Cabrera va arribar a la Sènia i els seus metges van

observar una millora en el seu estat de salut: la tos disminuïa, tenia més gana i

adquiria forces; una millora que els facultatius atribuïen al canvi de clima ja que a

Móra d’Ebre, pràcticament, tots els dies hi havia plogut.

En aquestes circumstàncies, els membres de la Junta van creure convenient

asseure’s al seu costat per fer-se escoltar, i van decidir no sortir de la seva estança

fins que fos conscient del drama que s’acostava, dedicant-hi tot el temps necessari.

Li van explicar que pràcticament estaven sitiats per l’exèrcit d’Espartero, Oraá

i O’Donnell. El van informar que havien intentat nombroses accions de guerrilles per

despistar-los, però que no havien servit de res. Cabrera va començar a reaccionar

quan li van explicar que havien perdut Cantavieja, Segura, Aliaga, Alpuente i Alcalà i

es va excitar molt quan l’informaren que l’exèrcit liberal estava a les portes de Morella

i la invasió era imminent. Alguns dels presents, fins i tot, li plantejà al general la

possibilitat de una rendició pactada i una sortida honorosa de la situació.

Cabrera molt nerviós va patir un atac de còlera amb violència, crits i insults

per a tots els presents; va començar a treure escuma per la boca, va tenir convulsions

i va perdre el sentit durant uns minuts. Quan va tornar en sí, molt enfadat va dir:

“¿Qués es esto señores? yo he sido engañado: ¿con que derecho se me ocultan

tamañas novedades?”. Li contestaren: “La enfermedad de V. E. y la conservación

de su vida, tan cara para nosotros, nos han hecho guardar silencio hasta hoy”. Ja

que no es calmava, li van administrar d’amagat una infusió d’adormidera,

aconseguint tranquil·litzar-lo una mica.

La situació era d’extrema tensió i, Cabrera va començar a donar voltes a

l’habitació intentant trobar una solució, mentre la Junta estava en silenci i molt

espantada. Després d’uns minuts va dir al seu lloctinent “de rendició res de res. Ara

mourem fitxa nosaltres per enganyar a l’enemic canviant de lloc. Digueu a la tropa

que es prepari per una llarga travessia. Iniciarem un pla secret de mobilitat per

despistar-los. Si això no surt bé, buscaré la mort al costat dels meus camarades”.

No es va dir res més, però era més que suficient. Cabrera agafà camí cap a

Morella, on hi arribà el dia 4 de maig. A partir d’aquest moment comença de nou la

frenètica activitat militar y política de Cabrera, amb la mateixa actitud que tenia el

general abans de la malaltia. L’exèrcit de Cabrera va sortir de nit amb 10.000 homes

de les seves casernes i per sorpresa retrocedí en direcció nord cap a Catalunya.
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El comte de Morella, a mitjans de maig de 1840, dirigint-se cap a la Sènia,

turmentat per les seves dolences i preocupat per l’evolució de la guerra, va rebre el

següent comunicat:

“Secretaría de Estado y del despacho= Excmo. Sr.= Deseando el rey N. Sr.

manifestar á V. E. el interés que toma su salud, y temiendo que la falta de

facultativos esperimentados y hábiles retarde su restablecimiento, se ha

dignado resolver que D. Roque Hernández, consultor supernumerario y

cirujano mayor del ejército de Catalunya, se traslade á la inmediación de V.

E. y permanezca á su lado mientras V. E. lo considere necesario, debiendo

después continuar en su ejército ó volver á desempeñar su destino, segun

V.E. lo crea mas conveniente al real servicio. Se ha servido encargar S. M.

al mismo Hernández eleve á su real conocimiento el estado y progresos

que advierta en su convalescencia. Con esta fecha comunico esta

resolucion al general D. José Segarra, á fin de que no se lleve a efecto la

disposición que havia dictado de hacer salir de España á Hernandez, por

haber hecho dimision de su destino después de la muerte del Conde de

España. De Real orden lo comunico a V. E. para su satisfacción y efectos

consiguientes.= Dios guarde a V. E. muchos años. Bourges 9 de mayo de

1840. =José Tamariz.= Señor Conde de Morella”.16

Aquesta ordre no es va complir mai perquè Roc Hernández no es va desplaçar a

visitar Cabrera. De fet, el cirurgià va veure per primera vegada al comte de Morella el dia 9

de juny, quan abandonà la vila de Morella, es replegà i, travessant l’Ebre, marxà cap Berga.

La salut de Cabrera en aquells moments era molt delicada, amb episodis

d’extenuació total. Cabrera després de l’acció amb O’Donell a finals de maig de

1840, dirigint-se cap a la població del Rossell, molt preocupat per les seves malalties

deia que “era un cadáver, una sombra: ni podia andar, ni montar a caballo, ni dormir.

Ya no soy Cabrera, yo mismo no me conozco: momentos hay en que deseo la muerte”.17

El seu cronista, Buenaventura de Córdova, ens descriu moments tràgics en la

retirada del general cap a Catalunya: “Cabalgando algunos ratos y otros en camilla

atravesava el general realista aquellos lugares tan queridos, aquellas hermosas riberas

del Ebro, aquel pais natal que quizás no verá mas”.18

El dia 1 de juny, l’exèrcit carlí va arribar a Flix per travessar l’Ebre, operació

que va durar tota la nit. Cabrera fou l’últim en fer-ho, acompanyat per un dels seus
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ajudants, el dia 2 a les set del matí. Van caminar sense descans fins el dia 8 de juny

arribant a Berga en un estat lamentable.

Així doncs, en aquestes circumstàncies, el dia 9 de juny de 1840, Roc Hernández

visita per primera vegada al general Cabrera. La seves impressions sobre l’estat de

salut del general en arribar a Berga les descriu en una memòria signada a Bourg el 4 de

agost de 1840, que havia estat sol·licitada per Carles V, per mitjà del seu metge personal.19

Malgrat el seu estat de salut, Cabrera no va descuidar en arribar a la capital

berguedana cap les seves obligacions com a general dels exèrcits de Catalunya,

Aragó, València i Múrcia. Primer de tot, va fer cridar, un per un, tots els membres de la

Junta Superior Governativa, l’anomenada Junta de Berga, i en va fer empresonar la

meitat al Santuari de Queralt. També arrestà als membres de les juntes corregimentals

de Cervera i Vic i va jutjar i condemnar a mort alguns oficials i suboficials de la

guarnició de Berga sospitosos d’haver participat en la conspiració i assassinat del

Comte d’Espanya.20

Tanmateix, com ja s’ha comentat amb anterioritat, la preocupació de Cabrera

per la salut del seu exèrcit continuava sent un tema prioritari. Malgrat la manca de

recursos de l’exèrcit carlí al final de la guerra, es van destinar una part dels pocs

diners de què disposaven, per seguir mantenint els hospitals que encara continuaven

en funcionament. Tal com diu l’intendent Gaspar Díaz de Labandero:

“El estado de recursos en que se hallaba el ejército del Principado

cuando el general Conde de Morella llegó a Berga con las fuerzas de su

mando era tal, que en la pagaduría del espresado ejército no había

existencias de ninguna especie segun manifiestan las comunicaciones

y datos que obran en mi poder. Los caudales de la tesorería de

provincia para atender á todas las obligaciones consistian en unos

30 ó 40.000 reales, cuya suma se aumentó con 40.000 que de

orden del mismo general ingresaron en la citada tesorería

pertenecientes á una multa impuesta á la señora de Senespleda

por haber tenido oculto al general Segarra en su casa de campo,

desde la cual se pasó á los enemigos, en lo que se suponia cómplice

á dicha señora; y 20.000 rs. impuestos por igual concepto á los

dueños de un café de Berga, conocidos por desafectos á nuestros

principios, y en cuya casa se tenian reuniones de las que se

aseguraba salían voces alarmantes que se hacian circular en
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aquellos dias, y se mandaban confidencias á los enemigos; y otros

40.000 rs. impuestos como préstamo forzoso al escribano de Berga,

que igualmente ingresaron en tesorería de orden del general. De

las espresadas cantidades, que formarian unos 134.000 reales, se

dió una paga al general Cabrera y a su E. M., que importó 36.000

reales, se cubrieron las obligaciones mas precisas, como eran los

suministros diarios a los hospitales, y algun dia hubo que dar en

metálico el equivalente de las raciones á los batallones de Tortosa

y Valencia y demás fuerzas que se hallaban en Berga, por no

haberlas en especie, quedando el resto de dichas existencias en

poder del tesorero de la província Don Manuel Iñiguez á nuestra

entrada en Francia... = Paris 18 de febrero de 1845. Gaspar Diaz de

Labandero”.21

Cal recordar que a Berga s’havia creat la Reial Junta d’Hospitals, que fou

l’encarregada de posar en funcionament tots els hospitals que estaven sota el seu

control. Aquesta Junta estava formada pel propi intendent, Gaspar Díaz de Labandero,

a més a més dels eclesiàstics Mateu Sampons, vocal de la Junta Superior Governativa;

el reverend Francesc M. Pedrerol, doctor en cànons i professor de la Universitat Carlina

de Catalunya a Solsona i Sant Pere de la Portella. També en formava part Ramon Soler,

canònic de la col·legiata de Manresa i com a vocal secretari hi trobem documentat a

Joan Tomàs Sarasua, canònic de Burgos. Com a comptable del ram hi exercia Jaume

Miralles. A finals de 1839, sota el control de la Reial Junta d’Hospitals de Berga hi havia

set hospitals.

Gaspar Díaz de Labandero, en referir-se a l’organització sanitària de Berga

diu: “nada me dejaron que desear en este ramo, que llegó al mas alto grado de

perfección por parte que en él tomaron muchos distinguidos eclesiásticos y religiosos

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

de capellanes, contralores, comisarios de entradas y salidas, y algunos hasta de enfer-

meros, ejerciendo así la caridad cristiana mas conforme con su ministerio...”.

Des del primer moment, l’intendent Gaspar Díaz de Labandero es va encarregar

que l’Hospital de Berga estigués dotat de l’instrumental mèdic i quirúrgic necessari i va

procurar de portar-hi bons professionals com ara com el cirurgià en cap de l’Exèrcit de

Catalunya, Roc Hernández. Hernández era consultor supernumerari i cirurgià major de

l’exèrcit de Catalunya i fou un dels màxims responsables de la sanitat del bàndol carlí a

Catalunya, durant aquesta Primera Guerra Carlina. Aleshores era anomenat “distinguido
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profesor D. Roque Hernández”. Va exercir primer a l’hospital de sang dels Escolapis de

Solsona i després a l’Hospital de medicina de Sant Bernabé de Berga, on en fou director.

Roc Hernández, en l’època que Cabrera va patir la greu malaltia, ja havia presentat la

dimissió dels seus càrrecs com a conseqüència de la mort del comte d’Espanya i el

general Segarra li havia comunicat l’ordre de passar a França. Aquesta ordre fou revocada

quan es va saber l’intenció de Carles V de fer-lo desplaçar al Maestrat per atendre la

malaltia del general, fet que com hem comentat, no va succeir.

Com a farmacèutic en cap de l’Hospital de Berga hi exercia Joaquim Balcells i

Pascual, antic professor de la universitat de Cervera i que posteriorment va ser professor

de Física Experimental de la Universitat Carlina. Sembla que Balcells, mentre estava a

Berga, va aplicar els seus coneixements de física per millorar la fabricació de bales i

pólvora de l’exèrcit carlí. La col·laboració de Balcells amb el carlisme es reflecteix a les

pàgines d’un pamflet publicat després de celebrats els exàmens de l’oposició en que

va guanyar, el 1846, la Càtedra de Física Experimental aplicada a les arts de la Junta de

Comerç. Balcells es titllat de “padre Balcells”, “frailuno Balcells”, “Sr. de Berga”,

“beato de Berga”, “carlista de Berga”, “tránsfugo de Cervera”, entre d’altres. També

l’anomenen “preparador de bales i pólvora de Berga” i “director de la pólvora i de les

bales de Berga”.

Pel que fa a l’organització hospitalaria, a les acaballes de la guerra només

quedaven en funcionament, segons les diferents fons consultades, l’Hospital de

Sant Bernabé de Berga, els de la Vall d’Ora (a la masia el Pujol, la masia Casafont

i la parròquia de la Selva, a Navés), el Fornell (Navés), Fonollosa (Bages), Aguilar de

Segarra (Bages), el Cint (Berguedà) i Bagà (Berguedà), amb un total aproximat de

2.000 llits habilitats.

L’última batalla de la Guerra dels Set Anys va tenir lloc a Berga el dia 4 de juliol

de 1838, entre les forces del general Espartero i les del general Cabrera. Les seqüeles

de les malalties del general Cabrera són patents en aquesta última acció bèl·lica. Els

seus ajudants van haver de protegir-lo en més d’una ocasió, ja que va estar a punt de

perdre-hi la vida: “Cabrera en este día último de su campaña comprometió mil veces

su existencia y la de los que le seguían de cerca. Extenuado por sus males, rendido

de fatiga y ciego de cólera, se esforzaba a pelear como un voluntario y a no ser por el

arrojo de dos ordenanzas que arrancándole del parapeto le montaron a caballo, allí

habría muerto sin remedio, pues los enemigos estaban tan cerca que nos defendía-

mos a pedradas y bayonetazos...”. Acabada la confrontació, el comte de Morella,

malalt, turmentat i derrotat, agafarà camí cap a l’exili.22
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Evolució de la malatia a l’exili23

El dia 6 de juliol de 1840, a les tres de la matinada, Cabrera amb el seu exèrcit

va travessar la frontera amb França i van dirigir-se a la població de Palau, a l’Alta

Cerdanya, on un bon nombre de gendarmes els estaven esperant. Prèviament, el

comte de Morella havia negociat amb les autoritats franceses una sèrie de condicions

per tal que els seus exèrcits fossin acollits com a refugiats de guerra.24 Aquesta

promesa de les autoritats franceses no es va complir, i l’exèrcit de Cabrera fou

confinat en diferents camps en unes condicions infrahumanes. Des del moment que

Cabrera travessà la frontera, fou separat dels seus homes i conduït per les autoritats

cap a Perpinyà.

La tarda del dia 6 de juliol, Cabrera va desplaçar-se des de Palau cap a Prades

i des d’aquí, en posta, fins a Perpinyà on hi arribà el dia 7. Tal com diu el propi general

“llegué a Perpiñán sumamante cansado. Mi salud cada dia mas decadente...”. En

aquesta ciutat rep l’ordre del Prefecte de la ciutat de traslladar-se a París on havia de

ser interrogat per les autoritats franceses. Aquest trasllat va haver d’ajornar-se “por

el estado de salud en qué llegó, pues era tal su estenuación que no podia estar

derecho, andava doblado y estava sostenido por dos personas por debajo de los

brazos”.25 Davant d’aquesta situació, les autoritats franceses obliguen a Cabrera a

comprar i pagar-se un carruatge per fer el viatge fins a París.

En arribar a la capital francesa, fou interrogat pel ministre de l’Interior. Entre

d’altres questions li preguntaren: “¿Cuanto tiempo hace que V. está enfermo?.

Contestà: “Ocho meses”. Al dia següent torna a ser interrogat, aquesta vegada pel

ministre de l’Interior i el ministre de la Guerra i tornen a interessar-se per la seva

salut: “¿Cómo se encuentra V. de salud? Cabrera contestà que “mi estado de salud

es fatal. Sufro mucho del pecho”.

Una vegada finalitzat l’interrogatori, Cabrera fou traslladat i internat a la

ciutadella de Ham (departament de la Somme, regió de la Picardie), on el govern

francès va permetre a les seves germanes y cunyats anar a assistir-lo, “viéndose de

este modo mas asistido y cuidado en la larga enfermedad que sufrió todavía más de

un año después de su entrada en Francia”.26

De l’estada a la ciutadella de Ham, Cabrera diu que “el clima y el rigor de la

prisión tuvieron por efecto empeorar mi salud y ponerme á las puertas del sepulcro”.27
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Sortosament, les autoritats decideixen traslladar-lo a Lille (Departament del

Nord, regió del Nord-Pas-de-Calais), fet que es produeix el dia 10 d’agost, ja que la

cel·la que ocupava Ramon Cabrera, fou destinada al confinament del príncep Lluís

Bonaparte.

Una vegada internat a Lille, la malaltia del general cada vegada es complicava

més. Tal com ell mateix diu:“mi estado de salud se agravaba de dia en dia... El

médico que me asistia observó que mi pulmón derecho estava fuertemente atacado,

y á pesar del régimen que me habia ordenado y de la aplicación de una cantárida en

el pecho, continuava escupiendo sangre”.28

En aquells moments havia passat prop d’un any des de l’inici de la seva malaltia

i l’estat de debilitat en que es trovaba, com a conseqüència de refredats repetits i

d’una pneumònia greu en un home que pràcticament vivia a l’aire lliure, molt

probablement la patologia que inicialment presentava havia evolucionat cap una malaltia

pulmonar obstructiva cònica, fet que es veuria reafirmat pels metges que aleshores

l’atenien i que parlaven de pneumònia crònica. Malgrat tot, creiem que és difícil fer un

diagnòstic des de la perspectiva clínica actual de la simptomatologia que presentava

Cabrera. En aquell moment encara li quedaven trenta-i-set anys de vida, i per tant,

caldria descartar una malaltia greu.

En aquesta situació extrema, Cabrera va recórrer a amistats influents del

país per intercedir amb el govern de la República amb la intenció de traslladar-se

a un lloc on el clima fos més benigne per a la seva malaltia. Finalment es produí

aquesta concessió com a conseqüència de l’informe elaborat pel Dr. Dupui, metge

en cap de l’Hospital Militar de Lille, que fou l’encarregat d’atendre la malaltia de

Cabrera durant aquests primers mesos d’exili. L’informe que redactà el Dr. Dupui

deixa clar l’estat de salut de Ramon Cabrera:

“Desde mi llegada a Lila hace tres meses, he reconocido en el general

Cabrera todos los síntomas de una pneumonía crónica parcial, y desde

aquella época no ha cambiado mi opinión. ¿Hay grandes incovenientes en

dejarle en el Norte? Si, en razón del frio que reina una gran parte del año,

y que bajo su influencia no hay duda de que su enfermedad se agravará. En

consecuencia soy del dictamen que debe accederse á su deseo de

trasladarse al Mediodía, al menos á una provincia menos húmeda y fría

que el departamento del Norte. =Dupui, médico en gefe del hospital militar

de Lila”.
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De fet, segons paraules del general Cabrera, “durante el tiempo de mi prisión

en Lila estuve casi siempre en cama asistido por mi familia”.29

El 24 de setembre es trasllada de Lille a Hières (Departament de l’Isère, regió

de Rhône-Alpes). Durant el trajecte fa una curta estada a París de set dies i l’u

d’octubre inicia el cami cap a Lió, Nîmes i Montpeller, on aprofita per demanar consell

sobre la seva malaltia als professors de la Facultat de Medicina, que ja havien estat

advertits per les autoritats franceses, com també ho havia fet uns dies abans amb els

de la Facultat de Medicina París. Tots van coincidir en dir que la seva “dolencia era

grave; y se admiraron que mi naturaleza hubiese podido resistir tan largo tiempo. Sin

embargo fueron del parecer unánime que en Hieres, cuyo clima es muy templado,

podría reestablecerme”.

El dia 26 d’octubre inicia l’última etapa del viatge des de Montpeller fins a

Hières. Durant aquest període, els facultatius recomanen el seu trasllat, durant la

temporada estiuenca, a una població menys calurosa, ja que consideraven que seria

beneficiós per la seva salut. Després de demanar permís a les autoritats franceses, es

desplaça a mitjans de juny de 1840 fins a la ciutat Lió, on hi acabarà residint durant la

resta del seu exili.

COMENTARI FINAL

S’ha comentat des de posicions liberals que la manera d’actuar de Cabrera,

sobretot pel què fa al seu desinterès al final de la guerra, era una actitud tàctica per

guanyar temps i buscar una sortida favorable als seus interessos. De fet, quan es va

difondre la notícia de que estava agonitzant, era una invitació a l’exèrcit liberal per

actuar amb prudència i esperar la mort del general. La història ha demostrat que no

fou així, ja que realment Cabrera va patir una malaltia greu.

El general va confessar que després de la rendició de Maroto la rebel·lia no

tenia possibilitats d’èxit i que el sentiment de perdedor té uns efectes devastadors en

un personatge del caràcter de Cabrera.

Aquest sentiment de perdedor del qual ens parla Cabrera ens permet incidir

en el fet que, a més a més de la simptomatologia que presentava li hem de sumar

l’esfondrament psíquic per la derrota, que en el seu conjunt podia molt probablement,

magnificar la clínica somàtica.
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Malgrat tot, el que crida més l’atenció en el tractament de les malalties del

general Cabrera és la presistència de les doctrines hipocràtico-galèniques en ple

segle XIX. L’aplicació de les sagnies i de les cantàrides són pròpies de la terapèutica

clàssica. Així doncs, d’acord amb aquestes doctrines galèniques, els metges ens

parlen d’un excés de “bilis negra” produïda per la melsa. També l’aplicació del sedal

al clatell obeeix a les tècniques quirúrgiques galèniques per obtenir el “pus lloable”

que hauria de desintoxicar l’organisme. En canvi apostar per les sangonelles és una

clara influència de la doctrina fisiològica de Broussais, que aleshores estava en

plena vigència.

Molts anys després de la fí de les Guerres Carlines, còmodament instal·lat en el

seu retir a Anglaterra, algú li preguntà perquè no havia acceptat el Pacte de Bergara. Ell

sempre va dir que perquè el rei li havia demanat que continués lluitant. Va comentar

que si el rei li hagués demanat de rendir-se, ell ho hauria fet.

De totes maneres la història de Cabrera no acaba en la Primera Guerra Carlina.

Cal analitzar les vacil·lacions i col·laboracions en la Segona Guerra (1846-1849) i el seu

posterior període de retir i meditació a Anglaterra i la seva proclama a favor d’Alfons XII,

per la qual els carlins li otorgaren el seu darrer títol: el de traïdor a la causa.30
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Està datat a Lió (França) el 9 de novembre de 1845.

24. Les condicions pactades per Cabrera per tal de ser acollits com a refugiats de guerra foren
les següents: “1ª. que los generales, gefes y oficiales y soldados serán destinados a los
depósitos que señale aquel gobierno y recibirán los mismos subsidios que otros emi-
grados por causas políticas. 2ª.- que serán recibidos, tratados y respetados como
refugiados. 3ª.- que todos tendrán derecho a residir en Francia o pasar a otro país segun
les conviniese. 4ª.- que entregaríamos las armas y caballos, exceptuándose los de los
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26. Ibid, p. 572.

27. CÓRDOBA, Buenaventura de. Vida Militar y Política de Cabrera... op. cit., vol. IV, p. 415.

28. Ibid, p. 416

29. Ibid, p. 418.

30. Després d’ésser declarat traïdor a la causa per Carles VII, es va iniciar una intensa campanya
de desprestigi per part dels carlins cap a la figura de Ramon Cabrera, que sobretot es
materialitzà amb la publicació a la premsa carlina de l’època d’un bon nombre d’articles
on, entre d’altres expresions, es definia a Cabrera amb paraules com: “no hay en la rica
lengua castellana insulto que equivalga al nombre de Ramon Cabrera puesto al pié de
una proclama alfonsina. La indignidad y la calumnia no pudieron inventar algo tan
horrible y deshonroso con este nombre en este manifiesto”, o bé: “los antiguos
adoradores del ídolo Cabrera, los que más ciegos entre ellos han continuado estos
dias quemando incienso en sus ridiculos altares, descubriendo su traición sin nombre,
son los que con más energía atacan y con más severidad condenan al Judas de la
causa carlista, mil veces peor que Maroto...”. Vegeu entre d’altres: El Cuartel Real
[Tolosa], 188 i 195 (20 març i 8 abril 1875), p. 1-2.

ANNEX

INFORME DEL CIRURGIÀ ROC HERNÁNDEZ
SOBRE LES MALALTIES DE CABRERA

“En los meses de diciembre y de enero padeció el general Conde de Morella una grave
enfermedad, caracterizada de calentura nerviosa, y tal vez á este carácter debería atribuirse la
irregularidad de la marcha del padecimiento del enfermo, ó bien acoso á la discordancia habida
entre muchos médicos, que con deseo de procurar pronta salud al paciente le visitaron mientras
se creyó que su vida estaba en inminente peligro. Consultas y visitas diarias hubo de seis
médicos, y pocas veces estuvieron acordes en el verdadero carácter y estado de la enfermedad,
hasta que llegó una época en que el doliente quedó á la dirección esclusiva del médico D. Juan
Sevilla. La primera enfermedad, así llamada la referida, es enteramente distinta de otra que
posteriormente le afligió, y como fue de larga duración no se ha publicado diario que manifieste
el padecimiento del Conde ni el plan curativo empleado.

Empezó con un constipado, que no yendo acompañado de fiebre ni otro síntoma alar-
mante se creyó desaparecería con sudoríficos, arreglo en el plan dietético y abrigo. Algo cedió;
mas fuese porque la estación fria y húmeda, ó porque el general tuviera que pasar al través de
caminos cubiertos de nieve, volvió a sufrir una afección catarral intensa, pertinaz, con
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espectoración y aun vómitos, clasificada por el Dr. Sevilla de ‘tos ferina¨’. A los cincuenta días
de padecer horrible tos empezó a ceder la enfermedad, rebajándose la fiebre primero y
estinguiendose después con bastante lentitud, habiéndose empleado en su auxilio los
sudoríficos, los calmantes, la pomada estibiada á la región esternal, un sedal á la nuca, y
después una dieta compuesta principalmente de gelatinas. El enfermo que durante la intensi-
dad del mal había tenido un ‘anasarea’ que terminó á beneficio de un sudor natural copiosísimo;
el enfermo, que después quedó reducido á la armazón huesosa cubierta de débiles músculos
y piel, este enfermo fue nutriéndose y ejerciendo con mas libertad sus funciones, si se esceptuan
las del movimiento voluntario. Tal era el estado del señor Conde cuando el enemigo de nuestro
Rey amenazaba Morella después de haberse apoderado de Segura, Castellote y Aliaga. Hizo un
esfuerzo para presentarse al ejército débil y calenturiento, montó a caballo, y tuvo dos batallas.
La pérdida de Morella y la ocupación de Aragón por el ejército contrario motivaron su presencia
en Berga, y en esta villa es donde yo le vi por primera vez el día 9 de junio de último como un
sujeto que goza de completa salud.

Al examinarle fui informado de los antecedentes referidos, y además observé un sugeto
descolorido, en posición indiferente cuando vestido, que no podía permanecer echado de
ningún costado sin pena y sin tos, que sentado necesitaba apoyo para levantarse, y que tenia
edema en los pies. Advertí una completa integridad en las funciones intelectuales, en las
digestivas y en la circulación. Era libre y fácil el movimiento de las paredes torácicas en la
inspiración y expiración, y se percibía un sonido claro á la percusión verificada en diferentes
partes del pecho.

A su llegada á Berga hacia un uso general de un cortadillo de gelatina de liquen, y
se le curaba todavía el sedal en la parte superior y posterior del cuello, ya que no producía
supuración.

Teniendo presentes sus padecimientos anteriores creí que S. E. padecía una ‘bron-
quitis’, y se acordó continuarse usando la gelatina, leche de burra, alimentos fáciles de
digerir, quitar el sedal, aplicar un vejigatorio en la parte superior interna de los brazos, y se
le aconsejó el ejercicio á pie y á caballo segun lo permitiese el estado atmosférico, todo de
acuerdo con el Dr. Sevilla. Creí que el enfermo se hallaba convaleciente, y mejoraba en
efecto de día en día; pero la temperatura se manifestó fria y húmeda en Berga, y esto
produjo la renovación del catarro en dos épocas con calosfrios y fiebre de veinte horas el
día 17 de junio. La tos y los esputos no ofrecieron nada de particular, y fue mejorando de
color, desapareciendo el edema de los pies, siendo mas libres sus movimientos, y conser-
vando el apetito no obstante el mal humor en que decía lo tenia el aspecto de la guerra, sus
muchas atenciones, la escasez de recursos, la deserción al enemigo del ex-general Segarra,
cuyos incidentes le habían sorprendido y sobremanera disgustado. Tal era el estado de
salud del Conde de Morella el día 6 de julio al pisar el territorio francés.= Bourg 4 de agosto
de 1840.= Roque Hernández.
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En posdata escrita al médico de S. M., á quien fue dirigida la anterior relación, dije.= “Se
oye hablar con tanta variedad sobre todos asuntos, familiares, personales y políticos de los
sugetos que mas han figurado entre nosotros, que adquiriría mal de cabeza cualquiera que se
tomase la pena de oír á la mayor parte para formar juicio de los hechos, que á mi entender seria
por ahora erróneo. Digo esto aludiendo á que yo mismo he oído decir que el Conde de Morella
estaba envenenado. Ni lo creo, ni ofrece el mas pequeño recelo, estudiadas todas sus funcio-
nes, ni en mi concepto padece ninguna enfermedad reservada de influencia maléfica: al menos
yo no lo he sabido conocer. Es por lo que acabo de decirle que me he detenido un poquito mas
en la noticia que doy acerca de la última enfermedad que padeció el general Cabrera, á fin de
que en su vista forme V. un verdadero juicio, y reunidos antecedentes pueda V. informar con
verdad, cual corresponde, á nuestros muy amados señores.= Hernández”. (CÓRDOBA, Buena-
ventura de. Vida Militar y Política de Cabrera... op. cit., vol. IV, p. 332-335).

 Figura 1. Imatge idealitzada de Ramon Cabrera i Griñó rebent l’extremaunció
en el curs de la seva malaltia. (Foto: Ayguals de Izco, Wenceslao, p. 352).
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RESUM: La topografia mèdica de Mataró, del metge local

Dr. Antoni Franquesa i Sivilla, va ser presentada pel seu

autor, l’any 1888, al premi de la Reial Acadèmia de Medicina i

Cirurgia de Barcelona. El Dr. Franquesa, malgrat la seva curta

existència, fou un personatge destacat dels àmbits professional i

polític de la ciutat, i reconegut amb un carrer a nom seu.

RESUMEN: La topografía médica de Mataró, del médico local Dr.

Antoni Franquesa i Sivilla, fue presentada por su autor al premio
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1888. El Dr. Franquesa, a pesar de su vida efímera, fue un
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ANTONI FRANQUESA I SIVILLA

Antoni Franquesa i Sivilla (Figura 1) va néixer a Mataró el 9 de setembre de
1862, segons consta al llibre de baptismes de l’Arxiu de Santa Maria de Mataró. Era
metge forense al Jutjat de Primera Instància de la seva ciutat i una persona de gran
rellevància en el federalisme local.

Entrà a formar part dels republicans l’any 1882, quan tenia dinou anys, seguint la
tradició familiar, ja que el seu pare també era federal. Aviat publicà els seus primers
escrits al periòdic El Ideal Moderno: periódico democrático, republicano-federalista de
Mataró, amb el pseudònim de Harvey, el mateix que feia servir com a membre de la
maçoneria local. Els seus articles tenen com a eix la crítica a la religió establerta, defensant
de manera fervorosa la llibertat de pensament i la tolerància. Franquesa era teista però
considerava que la fe havia de ser controlada per la raó i que l’Església catòlica havia
pervertit el missatge cristià.

El setembre de 1884 escriu en el periòdic mataroní El Nuevo Ideal: periódico

democrático republicano-federalista l’article “Comentarios acerca las medidas

generalmente adoptadas para evitar la propagación del cólera morbo asiàtico”. L’agost
de 1885 es trasllada a Madrid per fer el doctorat de Medicina i escriu a l’Ajuntament
oferint els seus serveis de manera gratuïta en cas d’epidèmia de còlera. El juny de
1886 rep el títol de Doctor en Medicina i Cirurgia a Barcelona i aviat comença a exercir
de metge i de forense interí del jutjat de Mataró. Publica un article en defensa de la
cremació dels cadàvers, que llavors s’intentava a la ciutat amb l’oposició catòlica.

Dictà moltes conferències de caràcter polític i cultural, i també de divulgació
mèdica. Un moment important en la seva trajectòria política el trobem l’any 1886
quan, amb vint-i-tres anys, s’enfronta en un debat amb Pablo Iglesias, que va a
Mataró per discutir amb ell les diferències entre socialistes i federals. L’any 1887
entra a formar part de la redacció de El Nuevo Ideal. Aviat passa a dirigir el periòdic en
el qual escriu gran quantitat d’articles sobre les temàtiques polítiques i socials del
moment.

El 1904 recull en el volum Intimidades de un médico diverses narracions en
forma dialogada amb la seva filla Emília, publicades abans a la premsa. Davant
l’empenta dels radicals hi ha problemes al si del federalisme local i dimiteix de
director de El Nuevo Ideal.
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Mor de càncer el 29 d’agost de 1906, als 43 anys, i és enterrat al cementiri
civil. El Diario de Mataró publica: “Aunque adversario político (..) tenia talento natural,

que era muy ilustrado, que no carecía de valor cívico, y que en el trato particular e

íntimo era un excelente amigo”.1-4

L’any 1984, l’Ajuntament de Mataró decidí dedicar un carrer  a aquest metge i home
d’ideologia federalista, una de les figures senyeres de la política local del seu temps.5

LA “TOPOGRAFÍA MÉDICA”

D’ANTONI FRANQUESA I SIVILLA

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya instituí a les acaballes del segle
XVIII un premi per a distingir les millors topografies mèdiques rebudes cada any. Es
potenciava així estudis realitzats per metges de diferents localitats, amb la finalitat
de crear un mapa mèdic de Catalunya i de tota Europa.

A la Reial Acadèmia es conserven 145 topografies mèdiques. La més antiga
és la de Francesc Salvà titulada “Topografía del departamento destinado para las

mujeres en el Real Hospicio de Barcelona y epidemias observadas en él en 1787 i

1794”, que fou presentada al Premi de 1795. La més recent és la de M. Àngels Calvo,
titulada “Sant Just Desvern (Barcelonès)”, presentada a la convocatòria de 1977.6

L’any 1888, Antoni Franquesa i Sivilla presentà als premis de la Reial Acadèmia
de Medicina i Cirurgia de Barcelona la memòria titulada “Topografía Médica de Mataró

y su zona” dintre del tema “Estudio topográfico médico de cualquier punto del distrito

académico de Barcelona (Principado de Cataluña), excepto los de Vich, Tarragona,

Caldas de Malavella, Lérida, Olot, San Felio de Guixols, Gerona, Tarrasa, La Escala,

Masquefa, Seo de Urgel y Reus, ya premiados en concursos anteriores”. Es tracta
d’un treball manuscrit de 263 pàgines presentat de forma anònima (segons les bases
del premi). Concursà amb el “Lema: Debe importar mucho al médico en el ejercicio

de su profesión, el conocimiento de la comarca donde trabaja” (Figura 2).

Segons l’acta de 23 de novembre de 1888 de la Comissió que avaluà els
treballs presentats a la convocatòria, junt al treball de Franquesa es presentaren a
aquesta convocatòria altres dos manuscrits: “Estudio médico-topográfico de

Sentmenat” i  “Topografía médica de Manresa”  (Figura 3). El treball de Franquesa va
rebre un accèssit i no es va adjudicar cap premi.
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L’obra de Franquesa fou publicada de forma impresa l’any següent a Barcelona
per la Tipografia de J. Balmas Planas.7 El llibre consta de 295 pàgines i inclou una
pròleg de Rafael Rodríguez Méndez, catedràtic d’higiene a la Universitat de Barcelona
i fundador de la Gaceta Médica Catalana (Figura 4).

Si es compara l’obra original amb l’obra impresa,8 veiem que Franquesa hi
introduí alguns canvis i va millorar aspectes de contingut i formals (títols, subtítols...).
El principal canvi que trobem és el referent al capítol de “Flora i fauna”. En el manuscrit
fou el propi Franquesa qui realitzà aquest apartat, que va rebre una valoració negativa
per part de la comissió de la Reial Acadèmia. En el llibre imprès, Franquesa demanà
al doctor en farmàcia Joaquín Mariano Salvañá, que com Franquesa era nascut a
Mataró, que realitzés aquest capítol.

Un apartat de la Topografía que fou molt ben valorat per la Comissió fou el
referent a les aigües, on Franquesa estudia les rieres i els diferents projectes de
soterrament que s’havien succeït fins aleshores.

Franquesa atorga gran importància a l’aigua en relació a la salut pública.8

Estudia les rieres més properes al nucli urbà  ja que “poden afectar més directament

que les restants a la manera de ser de la població”, amb l’objectiu de mostrar “la

necessitat de que en un període de temps breu es procedeixi al desviament de les

seves aigües” ja que encara que l’aigua que hi discorre es pot considerar un mitjà de
neteja dels sòls, quan el cabal és més petit no pot arrossegar les matèries putrescibles
i queden llavors escampades pels carrers de la ciutat, putrefaccions que conserven
i multipliquen tota mena de gèrmens infectants.

De NE a NO descriu les següents rieres i torrents: riera de Sant Simó, torrent
del Pecat, riera de Cirera, torrent de la Pólvora (que posteriorment s’uneix al torrent
d’en Miró), torrent de Trissac (que, ajuntant-se al torrent de les Valls, després rep els
noms de torrent de la Coloma i torrent de la Gaetana) i torrent de la Gatassa.

Per a cadascuna de les rieres indica on es troba el seu naixement, els barris o
carrers per on discorre, el seu pendent, etc. i dona indicacions precises de distàncies
i localitzacions geogràfiques.

Un cop descrites les rieres argumenta per quina raó considera que és necessari des
del punt de vista de la higiene i la salut el desviament dels torrents que creuen Mataró:7
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“Es cierto que la pendiente de los torrentes que atraviesan la urbe, garantiza la
facilidad del desagüe. Pudieran hasta ser considerados como medios de limpieza
superficial del suelo, por cuanto las aguas, al empezar las avenidas torrenciales,
arrastran en su curso las materias que encuentran á su paso; pero por la
misma causa, cuando es menos caudalosa la corriente, no tiene fuerza para
llevar consigo otras materias putrescibles que de fuera conducen y quedan
entonces esparcidas por las calles de la ciudad. Más digna de atención sería la
ventaja que pueden los torrentes procurar, cuando las avenidas son caudalosas,
depositando en el piso las arenas que arrastran, con lo cual contribuyen
notablemente á la elevación del suelo sobre el nivel del mar. Reconocemos que
no es ilusoria esa influencia: el puente de la Riera de San Simón, en poco más
de un año, resultó cubierto hasta una altura superior á un metro por las arenas
de dicho torrente (...)

Pero si el agua, discurriendo libre por la superficie en despoblado, es casi
indiferente en el concepto higiénico, no lo es desde el momento en que entra en
una ciudad, en la que debe inspirar recelos por las causas que hemos señalado.

De ahí el que la Higiene, que tiende á garantizar las condiciones de vida de los
pueblos, no se conforme con sacrificar á la generación presente, consintiendo
en que continúe expuesta al peligro más probable de las infecciones, persistiendo
en el mismo estado los torrentes que en la actualidad cruzan á Mataró, ni aún
con el laudable propósito de beneficiar á las generaciones futuras, legándoles
una comarca de suelo elevado hasta el límite que parezca más apetecible. No
debe, pues, confiarse á la Naturaleza una obra que el hombre puede realizar
más aceleradamente que ella, sea terraplenando la ciudad en los barrios bajos,
sea deshabitándolos por completo.

Por eso nos declaramos partidarios decididos del desvío de los torrentes, no
tan sólo bajo el punto de vista del ornato, si que también por creerlo sumamente
necesario para la salud pública”.

Franquesa també analitza els diferents projectes que al llarg dels anys
s’havien proposat per fer el desviament de les rieres. Tots els considera
“defectuosos” ja que no acaben de resoldre el problema. Així, es refereix al projecte
de 1835 de Miquel Humbert de desviament de les aigües de la riera de Cirera i al pla
de 1843 que proposava desviar aquest riera i el torrent del Pecat cap a la riera de
Sant Simó. Continua exposant el pla d’Elies Rogent, de 1862, que proposava el
desviament de la riera de Cirera cap a la riera de Sant Simó, per finalitzar amb
l’anàlisi del pla de Melcior de Palau i Emili Cabanyes que estava, segons indica, en
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tramitació per a ser aprovat pel Govern (la proposta d’Emili Cabanyes i de Melcior de
Palau fou presentada el 1878, aprovada el 1884 i començada a executar el 1897).9

Referent a aquest últim projecte, del que adjunta un plànol al final del llibre
(Figura 5), Franquesa7 fa les següents consideracions (p. 31-32):

“La realización, del proyecto en cuestión importará, según cálculos aproximados,
doscientas veinticinco mil pesetas. Desearíamos, en bien de la población, que
la obra se llevara á término, y que luego fuera seguida de otra análoga para
desviar los torrentes del E., complemento indispensable que reclama la
salubridad y el embellecimiento de Mataró.

En las orillas de ese canal deberían plantarse árboles de hojas perennes, tanto
para impedir, ó cuando menos entorpecer, por la absorción de las raíces y el
obstáculo mecánico que su trabazón determina, la infiltración excesiva de
aguasen el suelo, como por constituir uno de los medios de saneamiento local.
Así realizada la obra, no tendría los inconvenientes de los canales que atraviesan
grandes centros de población, especie de cloacas al aire libre. La corriente de
las aguas, por otra parte, sería bastante rápida para no dar lugar á
estancamientos, de manera que el proyecto en cuestión deja muy poco que
desear bajo el punto de vista higiénico”.

BIBLIOGRAFIA

1.COSTA I OLLER, F. “Ressenya bibliogràfica”. A: Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, 1983;17:44-
6. Consultable a: https://raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115250/144145. [Consulta:
10 juliol 2019].

2.COSTA I OLLER, F. Antoni Franquesa i Sivilla, una nota biogràfica. X Sessió d’Estudis Mataronins (20 de
novembre de 1993). Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria i Patronat Municipal de Cultura, 1994. p.
171-8. Consultable a: https://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/
113364. [Consulta: 10 juliol 2019].

3.COSTA OLLER, F. El llibre de les famílies de Mataró. Mataró; 2017. Consultable a: https://
i a 8 0 1 6 0 6 . u s . a r c h i v e . o r g / 3 / i t e m s / E l L l i b r e D e L e s F a m i l i e s D e M a t a r o /
El%20llibre%20de%20les%20families%20de%20Mataro.pdf. [Consulta: 10 juliol 2019].

4.COSTA OLLER, F. Mataró. De la ciutat que creix. Mataró: Arxiu d’història I. Mataró; 2017. Consultable a:
h t t p s : / / i a 6 0 1 6 0 8 . u s . a r c h i v e . o r g / 1 0 / i t e m s / M a t a r . D e L a C i u t a t Q u e C r e i x /
Matar%C3%B3.%20De%20la%20ciutat%20que%20creix.pdf. [Consulta: 10 juliol 2019].

5.SALICRÚ I PUIG, R. Mataró carrer a carrer: nomenclàtor de la ciutat. Mataró: Patronat Municipal de Cultura -
Capgròs, 2006. 216 p.



GIMBERNAT, 2020; 72: 77-86 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 83

La  “Topografia médica de Mataró y su zona” d’Antoni Franquesa i Sivilla (1862-1906)

6.VALLRIBERA I PUIG, P. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona:
PPU, 2000. (Publicacions del Seminari Pere Mata; 86). 142 p.

7.FRANQUESA I SIVILLA, A. Topografía médica de Mataró y su zona. Barcelona: Tipografia de J. Balmas Planas;
1889. Consultable a: https://archive.org/details/b2485332x. [Consulta: 10 juliol 2019].

8.TORRES, B. “Les rieres i l’aigua a la “Topografía médica de Mataró” d’Antoni Franquesa i Sivilla (1888)”.
A: Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, 2018; 12:279-85. Consultable a:
https://www.raco.cat/index.php/TrobadaMaresme/article/view/353583/444593. [Consulta: 10
juliol 2019].

9. BARRIENDOS I VALLVÉ, M.; POMÉS I VIVES, J. L’aigua a Mataró: inundacions i recursos hídrics (Segles

XVIII-XX). Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 1993. 278 p.

Figura 1. Antoni Franquesa i Sivilla (1862-1906). (Font de la imatge: Costa i Oller)4
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Figura 2. Primera pàgina del manuscrit de la Topografía médica de Mataró y su zona,
d’Antoni Franquesa i Sivilla (1888).
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Figura 4. Portada de la “Topografía

médica de Mataró y su zona”,
d’Antoni Franquesa i Sivilla (1889)

Figura 3. Primera pàgina de l’acta de
la Comissió avaluadora del premi de

la Reial Acadèmia de Medicina i
Cirurgia (1888) (RAMC: 1170-1888).
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Figura 5. Projecte de Melcior de Palau i d’Emili Cabanyes, presentat el 1878.

Figura 6. Carrer de la Riera de Mataró, cap a 1910. (Foto: Àngel Toldrà i Viazo)
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a les aplicacions de l’aigua, i fent referència a la seva connexió i
emprempta deixada sobre la saga familiar Santiveri, emprenedors
catalans, els quals varen ser els primers en introduir els conceptes i
productes vegetarians i naturistes de Kneipp al nostre país.

RESUMEN: Revisión del libro editado en Barcelona en 1898 “Método de
Hidroterapia” de Sebastian Kneipp, pionero del renacimiento de la
hidroterapia, poniendo el énfasis sobre la primera parte de éste res-
pecto a las aplicaciones del agua, y haciendo referencia a la conexión y
huella dejada sobre la saga familiar Santiveri, emprendedores catala-
nes, los cuales fueron los primeros en introducir los conceptos y produc-
tos vegetarianos y naturistas de Kneipp en nuestro país.
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INTRODUCCIÓ

La revifalla en els darrers temps dels balnearis i centres termals han provocat
igualment la proliferació d’establiments d’hostaleria que ofereixen als seus clients,
dins dels seus serveis, uns centres de salut —Spa— equipats amb les darreres
tecnologies i les més modernes innovacions en tècniques de tractament d’aigua,
indicades per a pal·liar, no sols aquelles xacres que necessiten la seva aplicació
terapèutica, sinó també les corrents afeccions produïdes per l’estrès i, fins i tot, amb
programes d’aprimament.

Val a dir que aquests tipus de tractaments d’hidroteràpia havien estat utilitzats
a l’antiguitat —Hipòcrates (460-337 aC), per exemple, ja en fa esment d’alguns—,
però varen ser abandonats durant molt de temps i àdhuc deixaren una empremta
negativa en diferents aforismes populars que denoten l’aversió a dits tractaments
amb aigua, molt contraris a les ensenyances de la higiene moderna: “A quaranta
anys, deixat de banys”, “Home de banys, home de pocs anys” o “Als banys vas? Pocs
anys faràs”, com a mostra representativa.

No va ser fins el segle XVIII quan les tècniques hidroterapèutiques tornaren a
cobrar certa importància, gràcies als treballs dels doctors Sigmund Hahn (1664-
1742) i del seu fill Johann Sigmund Hahn (1696-1773); arran d’aquests treballs,
Vinceriz Priessnitz (1799-1851) va crear una teràpia amb aigua freda, associant-la a
aplicacions sudorífiques i a una grollera dieta alimentària mixta. Però qui realment va
renovar la hidroteràpia, no fou pas un metge, sinó el sacerdot Sebastian Kneipp.

Per això creiem que, de bell nou, avui resulta força alliçonadora per la
investigació en la història de la medicina i per la importància que va tenir en el seu
moment una curiosa obra  escrita a finals del segle XIX per aquest Sebastian Kneipp:
“Meine Wasserkur”,1 de la que n’oferim un resum bibliogràfic, si més no de manera
més extensa pel que fa a la primera part de la obra —“Aplicaciones del agua”—, en
aquesta comunicació.

Kneipp, nascut a Stefansried el 1821, seguí la carrera eclesiàstica, essent
ordenat capellà l’any 1852, obtenint la seva primera parròquia el 1855 i un determinat
benefici  a la ciutat de Wörishofen el 1881. Ambdues ciutats relacionades amb la vida
de Sebastian Kneipp han erigit sengles monuments en homenatge a la seva tasca
sanitària.
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Durant la seva joventut va patir diferents malalties, fins que, per atzar, va topar
amb un petit opuscle que parlava d’hidroteràpia —“Sobre la virtud medicinal del
agua fresca”— i va experimentar en la seva pròpia persona els seus efectes benefi-
ciosos, de manera que, un cop establert definitivament a Wörishofen, reflectí la seva
experiència personal creant primer en aquesta localitat diferents balnearis i centres
de salut on aplicar el seu mètode, i publicant després el llibre objecte de la nostra
comunicació, l’esperit humil del qual resta palès en el pròleg de la seva primera
edició: “Nada más lejos de mi propósito que salir á la palestra contra algunos de los
sistemas curativos conocidos, ó dirigir ataques á determinadas personas, con me-
noscabo de su reputación ó desprecio de su ciencia. ... Aunque profano á la carrera
médica ofrezco, pues, este trabajo á los hombres de ciencia para que les sirva de
auxiliar y guía...”.

El postulat bàsic de Kneipp era que les malalties apareixien en l’home quan la
seva força natural era minada per una alimentació inadequada i una manera de viure
antinatural, i els seu mètode terapèutic, conegut com la “cura de Kneipp”, inclou, a
més de la hidroteràpia, l’ús d’herbes medicinals o remeieres i una dieta saludable.

El mètode Kneipp, tot i tenir detractors i aferrissats adversaris —“... no he de
preocuparme de ataques inmerecidos ni de esta crítica superficial que arranca de
preocupaciones de escuela; antes bien dejaré chillar cuanto quieran á los empíricos
y charlatanes.”—, es va propagar molt aviat i en vida del seu inspirador entre els
metges, i no sols per distints balnearis d’Alemanya, sinó també per Àustria i Hongria,
a més de les versions de l’obra traduïda a d’altres idiomes.2

Quant al llibre, degudament titulat en l’esmentada versió emprada per nosaltres
“Método de Hidroterapia o mi cura de agua aplicado durante más de 35 años y
escrito para el tratamiento de los enfermos y guía de los sanos por Monseñor Sebastián
Kneipp, camarero privado de SS. León XIII y cura párroco de Wörishofen. Versión
española de la 33ª edición alemana por D. Francisco G. Ayuso, académico de la
española y catedrático. Séptima edición. 1898”, a més del pròleg de la primera
edició, del què ja n’hem fet alguna referència, reprodueix també els pròlegs de la
cinquena, del 27 d’octubre de 1888; sisena, “Año nuevo de 1889”; dotzena, del 3 de
desembre de 1889; vintena, del 26 de febrer de 1891 i trenta-tercera, de 14 d’agost
de 1891, i s’inicia amb una “Introducció” on l’autor  ens relata part de la seva biografia,
un avenç de l’índex de l’obra i els postulats bàsics del seu mètode resumits en quatre
qüestions fonamentals.
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La primera d’aquestes qüestions dona resposta al següent interrogant: “¿Que
se entiende por enfermedad y cual es el origen común de todas las enfermedades?”
i la segona respon a “¿De qué manera se verifica la curación?”; en la tercera de dites
qüestions —“¿De qué manera obra el agua en la curación?”— presenta les tres
principals qualitats de l’aigua, “disolver, lavar, y vigorizar” amb quatre efectes del seu
ús terapèutic: “1º Disolver los gérmenes del mal que existen en la sangre. 2º Separar,
eliminar las sustancias disueltas. 3º Restablecer la circulación normal de la sangre
así purificada. 4º Vigorizar el organismo debilitado, devolviéndole la actividad perdi-
da.”; i finalment la quarta qüestió, en què també sota un interrogant, “¿De dónde
proviene la gran sensibilidad de la generación actual, y su propensión extraordinaria
á contraer toda clase de enfermedades, algunas de las cuales no se conocían antes
ni de nombre?”, dona uns quants consells a l’entorn de l’alimentació, la vestimenta,
la ventilació i la respiració.

El gruix fonamental del llibre el constitueixen tres parts: “Aplicaciones del
agua”, “Botiquín ó Farmacopea” i “Enfermedades”, de les que dedicarem una espe-
cial atenció a la primera on, es destinen algunes pàgines a les generalitats de l’aigua
i a uns primers exercicis per enfortir el cos. “1º Andar descalzo. 2º Andar sobre la
yerba húmeda. 3ª Andar sobre piedras mojadas. 4º Andar sobre la nieve blanda ó
recién caida. 5º Andar por agua fría. 6º Bañar en agua fria los brazos y las piernas. 7º
Tomar baños de regadera locales”.

Comença detallant la forma com s’havia de realitzar l’exercici cinquè en
una banyera, inicialment amb aigua, com més freda millor, fins els turmells i afegint-
hi després més aigua fins a cobrir el tou de les cames; el primer dia d’exercici sols
s’havia de “passejar” durant un minut, per arribar successivament als sis minuts.
El resultat d’aquest exercici tenia com efectes l’enfortiment de tot l’organisme,
amb avantatges pels ronyons i l’orina, exercia una acció favorable pel pit, facilitava
la respiració, expulsava les flatulències de l’estómac, i combatia el mal de cap.

A partir d’aquí comencen ja les aplicacions hidroterapèutiques pròpiament
dites, distribuïdes en els següents vuit apartats: “A. Paños empapados ó compresas.
B. Baños comunes. C. Baños de vapor. D. Baños de regadera. E. Lavados. F. Envol-
turas. G. Uso interno ó en bebida.”.

Els “paños empapados o compresas” són uns draps xops d’aigua doblegats
en un nombre diferent de plecs que s’aplicaven en diferents parts del cos amb
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diferents resultats també beneficiosos: “I. Paño superior. II. Paño inferior. III. Paño
superior é inferior. IV. Paños en el bajo vientre”. Aquest apartat es clou amb unes
consideracions negatives vers l’aplicació de bosses o compreses amb gel —“Cuando
no basta el agua para apagar un incendio, son impotentes contra el voraz elemento
los témpanos de hielo”— i amb una reprovació de les sagnies i les sangoneres que
fins llavors havien estat procediment “unum necessarium”.

Del banys comuns o normals també en fa una primera classificació general
—“I. Baños de pies. II. Baños de medio cuerpo. III. Baños de asiento. IV. Baños
completos.”— diferenciant en cadascun d’aquests grup les parts dels cos a tractar,
la manera i la millor època per prendre’ls, la seva durada i els seus efectes. Així ens
trobem amb banys de peus amb aigua freda i amb aigua calenta, de vegades fins i tot
amb una infusió de flors de fenc, amb palla de civada o malt —“malta”— d’ordi; banys
de mig cos; banys de seient —“baños de asiento”—, que, a la vegada, poden ser freds
o calents, i que venen degudament il·lustrats amb tres dibuixos; els banys  de tot el
cos, freds, tebis, calents i alternats, per pacients sans i per malalts, també afegint-hi
les esmentades infusions vegetals a les que s’hi sumava la de les fulles de pi, i amb
la il·lustració d’un model de sala de bany; els banys minerals; banys parcials de
mans, braços, cap, i ulls.

Quant als banys de vapor, després d’una digressió a l’entorn de la seva utilitat
en hidroteràpia i el millor sistema per l’aplicació del vapor, amb les possibles
contraindicacions per a determinats pacients, n’especifica també algunes de les
formes més corrents d’aplicació —pel cap, pels peus i de seient—, i d’altres més
especials —pels ulls, l’oïda, la boca (gola), dits, peus, mans, braços, etc.—.

Respecte els banys de regadora, amb les diferents il·lustracions que
acompanyen el text ens podem fer una idea del sistema emprat pel cap, els braços,
les cames, cuixes, la part  inferior del cos i la part superior, l’espatlla i tot el cos
sencer, afegint-hi el model d’una elemental dutxa.

Poca cosa podem dir de l’apartat dels “Lavados” i del de les “Envolturas” o
compreses, tret del tractament hidroterapèutic anomenat del “chal” —xal o
guardaespatlles—, el de la “envoltura inferior”, el de la “envoltura corta” i el de la
“sotana española”, amb unes no gens menys curioses il·lustracions, que com totes
les reproduïdes en el llibre ajuden a entendre el mètode hidroterapèutic.

Finalment dedica el darrer breu apartat a l’ús de boca de l’aigua, d’acord amb
un senzill axioma: “¡Bebe cuando tengas sed; pero no bebas mucho!”.
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Tots aquests procediments del “Mètode de Hidroteràpia” venen explicats
amb alliçonadors exemples trets de les experiències pròpies de Kneipp i dels
coneixements d’altres casos, amb una munió de comentaris plens d’un sentit religiós,
com correspon a un prevere que per damunt de tot cercava també la salut espiritual
dels homes, d’acord amb aquestes paraules seves, extretes del mateix pròleg de la
trenta-tercera edició: “Como sacerdote estoy llamado á cuidar de las almas y tendría
un verdadero placer en que ninguna otra carga oprimiese mis hombros. Mas la com-
pasión que me inspiran los enfermos me ha movido á cuidar, al mismo tiempo, de la
salud de los cuerpos, desempeñando, con hechos y palabras, el oficio de samarita-
no. Esta doble obra de caridad que tiene por objeto, á un mismo tiempo, las almas y
los cuerpos, espero me ha de alcanzar en la otra vida misericordia, según la infalible
promesa de la Sagrada Escritura: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia”.

Com hem apuntat al començament, deixem per una altra ocasió l’exposició
de les dues últimes parts de l’obra ressenyada —“Botiquín” i “Enfermedades”— que
arrodonirien el millor coneixement de l’obra d’aquest inspirador d’un mètode tan
actual com és el de la hidroteràpia.

CONNEXIÓ CATALANA

Com hem assenyalat, hi ha una connexió amb els Països Catalans a través de
la coneguda saga Santiveri, concretament en el fet que Sebastian Kneipp va
curar Jaume Santiveri,3 que patia un problema pulmonar. Santiveri va demanar la
concessió dels productes de Kneipp. Entre 1885 i 1914 fou Santiveri qui els
comercialitzà a l’Estat espanyol.

Parlant dels inicis, el naturisme a Europa comença associat a una sèrie de
teràpies molt antigues, relacionades amb l’aigua. A Catalunya existia la Societat
Hidrològica Mèdica, que reunia els metges que exercien en balnearis. I a Barcelona
funcionava l’Institut Hidroteràpic de Barcelona del doctor Lluís de Castellarnau, oncle
de l’escriptor Josep Maria de Sagarra. Tanmateix, les primeres teràpies naturistes
que arriben a la ciutat són les del frare alemany Kneipp, que regentava un sanatori de
refinada clientela a Wörishofen, on es feien cures d’aigua freda i dietes vegetals.

Aquell mateix 1892, Víctor Suárez tradueix “Mi curación por el agua”, primer
llibre en castellà de Kneipp. L’èxit d’aquesta obra provocarà un llarg plet entre l’autor
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i el traductor, que l’havia treballat sense permís. Per aquelles dates, ja han visitat el
seu balneari els doctors catalans Félix Blanco i Collet i Gurguí. Aquest petit grup
publicarà a partir de 1894 la versió espanyola del conegut Almanac Kneipp.

Tanmateix, el gran impulsor d’aquesta doctrina serà Jaume Santiveri, jove que
el 1891 regenta una camiseria al carrer del Call, i que cau malalt de tuberculosi.
Buscant remei, acaba en mans de Collet, que l’envia a Wörishofen. Quan torna
comença a comercialitzar els productes Kneipp, i el 1897 obre una farmàcia al costat
de la seva botiga, on ven purés vegetals, extractes d’herbes, aliments naturals i
dietètics. Arriba a importar una dutxa d’Alemanya i fa una demostració a la Rambla,
que acaba a pedrades. El 1914 obre la primera fàbrica a can Tunis, on es crea la
Colònia Santiveri. En aquella època també comercialitza els primers cereals dels
germans Kellogg’s. El negoci continua dins de la família. En desaparèixer el funda-
dor, se’n va fer càrrec el fill Benito Santiveri, que morí durant un atracament el 1940.
El va seguir el seu germà Santiago, que va morir als 101 anys, l’any 2014. Amb tres
fàbriques a Espanya i prop de 50 botigues, avui exporten els seus productes a 29
països.

Jaume Santiveri va néixer a Benabarre l’any 1868. De molt jove, els seus pares
l’envien a treballar a Barcelona al petit comerç d’uns amics de la família situat al
centre de la ciutat. Al poc temps de treballar, funda el seu propi negoci, una camiseria,
en una petita botiga del carrer del Call, número 22. L’any 1885, Jaime Santiveri
transforma l’orientació comercial del seu negoci i funda la primera botiga de productes
naturals i dietètics d’Espanya, la Farmàcia Kneipp. En poc temps, ampliarà
l’establiment al carrer del Call, números 20 i 22. El primer contacte que estableix el
comerciant Jaime Santiveri amb el moviment naturista i el vegetarianisme és a través
del doctor Joaquín Collet. Jaume Santiveri contrau la tuberculosi i desnonat pels
tractaments de la medicina tradicional, visita el metge naturòpata Joaquín Collet,
que li recomana l’ingrés al sanatori de l’abat Sebastian Kneipp a Alemanya. Cap a
finals del segle XIX i principis del segle XX, el sanatori de Wörishofen es va convertir en
el balneari més important d’Europa. El seu fundador, l’abat Sebastian Kneipp, era
considerat pels seguidors europeus el pare del vegetarianisme i de les pràctiques
naturòpates. Un dels aspectes més importants era l’alimentació, sobretot en el cas
de vegetarianisme. En aquell moment, la definició que podem recollir seria la d’un
règim alimentari que prohibia la necrofàgia, és a dir, la ingesta de la carn de qualsevol
animal mort (a diferència dels vegetalistes, sí que es permetia la ingesta de llet i ous
perquè eren productes que s’obtenien d’animals vius). Aquest règim alimentari es
basava en les propietats terapèutiques, higièniques i dietètiques dels aliments
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vegetals. Els tractaments medicinals que es realitzaven consistien principalment en
teràpies amb productes naturals i d’hidroteràpia. Els principis terapèutics del sanatori
eren portar una vida tranquil·la, els agents curatius que oferia la naturalesa, una
alimentació vegetariana, la senzillesa en el vestir, portant peces de roba folgades,
realitzades amb materials naturals com la llana o el cotó. En general, donar prioritat
a la senzillesa en tots els aspectes de la vida. Un preu raonable, tant per als que
anaven de vacances com per als malalts, i uns resultats brillants en la curació de
malalties irreversibles van convertir aquest sanatori en un dels més visitats a Europa
en aquell moment.

Santiveri, avui en dia, està considerada com l’empresa pionera i impulsora de
la nutrició sana, natural i ecològica a España. Com hem vist anteriorment fou funda-
da a Barcelona l’any 1885 per Jaume Santiveri Piniés, un jove comerciant tèxtil que
afligit per una malaltia pulmonar, considerada en aquell temps com incurable, va
entrar en contacte amb la medicina alternativa i la nutrició sana i natural.

Després de passar 6 mesos al balneari de l’abat Sebastià Kneipp a Wörishofen,
Alemanya, va tornar a Espanya totalment curat i disposat a divulgar la teràpia natural.
Així que va transformar la seva camiseria en una botiga de productes naturals, la
majoria marca Kneipp, on es podia trobar des d’una dutxa portàtil, fins a brous
vegetals, tisanes, i tot tipus de reconstituents. Aquesta primera botiga, situada al
barri gòtic de Barcelona, va anar evolucionant i adaptant-se fins a convertir-se, en
l’any 1893, en una farmàcia amb un director farmacèutic al capdavant, que es
convertiria en l’origen de l’empresa Santiveri i en l’inici del comerç de productes
naturals i dietètics a Espanya (Figura 2). A principis del segle XX Santiveri inicia el
desenvolupament de productes propis amb la col·laboració dels més prestigiosos
metges naturistes de l’època, inaugura la seva primera fàbrica a Barcelona prop de
l’actual zona portuària, i inicia l’obertura de sucursals a les principals ciutats
espanyoles. En els anys previs a la guerra civil, un camió-degustació de Santiveri
anomenat “Águila verde” recorria la geografia espanyola, popularitzant l’ús del seu
Malta Natura com un succedani del cafè (Figura 3). A aquest primer producte estrella
marca Santiveri li seguirien altres com la Carnita, —carn vegetal a força de proteïnes
vegetals— o el pa integral Dextrin —amb un torrat especial més digerible—, i tots tres,
amb les necessàries adaptacions, segueixen ocupant les primeres posicions en el
rànquing dels gairebé 1.000 productes que Santiveri fabrica o comercialitza avui dia.

Superats els difícils anys de la postguerra civil espanyola, Santiveri obre l’any
1945 una segona fàbrica a Peñafiel (Valladolid), i inaugura una tercera a Puigvert
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(Lleida) el 1979, iniciant així una expansió nacional que li permet crear una xarxa de
franquícies que arriba a les 300 botigues i ampliar la distribució dels seus productes
a altres 7.000 punts de venda. El 1980 obre una societat a Itàlia i inicia la seva
expansió internacional. Avui Santiveri s’ha convertit en el fabricant de productes
dietètics més gran d’Europa (Figura 4).

En relació a la família Santiveri també hi ha un gendre que fou el fundador del
terme “quiromassatge” considerat l’introductor d’aquestes teràpies de nom Vicente
Lino Ferrándiz García (Figura 4). Va néixer a Orxeta (Alacant) el 22 setembre 1893. Fill
de Vicente Lli Ferrándiz Baldó, d’ofici sastre i Àngels García Berenguer. Era un dels
tres fills del matrimoni. Quan tenia 14 anys és enviat a un Sanatori del Llac Leman
(Suïssa) per tractar una malaltia pulmonar. Un cop curat (1913-1918) figura com a
alumne intern i inicia els seus estudis de naturisme amb el Dr. Forest (que havia estat
deixeble del Dr. Kellogg en el Sanatori de Battle Creek Michigan, EUA) al Sanatori de
Gland (Vaud) a Suïssa. Després viatja a EUA on obté el títol en la “Academy School of
Naturopaty”. El 1918 obté el títol de “Mestre de Primer Ensenyament”. El 1919 obté
el títol de “Practicant en Medicina”. El 1920 utilitza per primera vegada el terme
“quiromassatge” per referir-se al “massatge manual sense auxili d’aparells
mecànics”. El 1923  funda la Revista “SALUT I VIDA”, revista sobre medicina natural
(trimestral al principi). Exerceix com a practicant, massatgista i naturista sent denunciat
pel Sindicat de Metges de Catalunya. Va ser multat i fins i tot conduït a presó amb la
seva bata blanca i empresonat. Per evitar denúncies cursa els estudis de medicina a
les facultats de Gratz (Àustria), Madrid, Barcelona i Saragossa. Va finalitzar els seus
estudis per a la llicenciatura en Medicina a l’any 1929. La tesi de llicenciatura, al
costat del Dr. Gregorio Marañón, va ser: “Correlaciones endocrinas i alimentarias”.
El 1931, amb 39 anys, presenta la seva tesi doctoral titulada “La peste bubónica en
Barcelona” i amb la qualificació d’excel·lent obté el títol de doctor en Medicina i
Cirurgia. Casat amb Rosari Santiveri Margarit a principis dels anys 30 (filla del cèlebre
fundador de la “Casa Santiveri”, Jaume Santiveri Piniés, primera a Espanya en
productes alimentaris, fundada l’any 1888). El Sr. Santiveri li va donar suport
constantment. El 1933 funda l’Escola Espanyola de Quiromassatge al carrer Mallor-
ca, núm. 230, de Barcelona, aprovada pel Ministeri d’Educació Nacional amb el núm.
109 —Comissaria d’Extensió Cultural—. El seu consultori de Medicina Natural ja
funcionava al número 236 del mateix carrer. El matrimoni va tenir 4 fills: Ángeles
(morta tràgicament als 2 anys), Vicente, Àngels (en record a la 1a) i Santiago, aquest
últim metge i continuador dels seus principis quiropràctics. El 1940 intensifica la
seva prolífera tasca formativa en Quiromassatge i Naturopatia. En aquests anys ell i
Pedro Pons eren els metges de Barcelona —i potser d’Espanya— que més consulta
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tenien. Va arribar a ser el metge de Barcelona que més contribució pagava. El 1959
viatja a diversos estats dels EUA i visita diversos hospitals d’aquell país. El 9 de
novembre de 1973 rep un populós homenatge a Barcelona per les Noces d’Or de
l’Escola Espanyola de Quiromassatge en complir els 80 anys. El 18 d’abril de 1981,
per una caiguda casual, pateix una fractura de fèmur. El 6 de setembre de 1981 mor
a Barcelona uns dies després de complir els 88 anys.

Com podem veure i concloure, el llibre de Sebastian Kneipp objecte d’aquesta
comunicació, ha tingut una trascèndencia que ha perdurat al llarg del temps i al
nostre país no és una excepció; una mostra d’aquesta vinculació ha estat la perduració
de les seves ensenyances a través de l’empresa Santiveri, el fundador de la qual es
va guarir gràcies a les teories de Kneipp i posteriorment en va esdevenir un fidel
postulador.

NOTES

1. L’obra original en alemany és de l’any 1887, tot i que el pròleg de la primera edició porta la
data de l’1 d’octubre de 1886. Nosaltres en aquesta comunicació hem fet servir la 7a
edició de la versió espanyola de 1898, ja pòstuma, de la 33a edició alemanya de 1891,
traduïda pel catedràtic i acadèmic, Francisco G. Ayuso, i que porta un doble peu
d’impremta: Kempten (Baviera) Alemania. Tipografía y Librería de José Kösel, editor, i
Barcelona, Depositario para España y Ultramar, Juan Gili, Cortes, 223, Librería (sic).

De la importància d’aquesta obra només ens cal dir que en poc més de quatre anys, a
partir de la 5a edició, de la què en només cinc setmanes es van esgotar els 6.000
exemplars, i fins a la 32a, s’havien també esgotat tots els 6.000 exemplars en llengua
alemanya de cadascuna d’elles, i que l’any 1902 es feia encara la 70a edició.  En la 30a
edició  s’inclogueren algunes correccions i modificacions importants per tal de fer  més
entenedors alguns conceptes del mètode, tot i que en el pròleg de la 1º edició havia
deixat ben clar l’estil adoptat en la mateixa: “... estilo familiar y comunicativo, despre-
ciando ese lenguaje pretencioso de los sabios que de puro seco, científico y árido llega
á ser empalagoso.”.

2.  El maig de 1889 s’obriren ja els “Banys del Jordà” a Württenberg, prop de Biberach, sota
la direcció facultativa del Dr. J. Stützle, que aplicava ja el mètode Kneipp i després
seguiren  altres centres a Inmenstadt i a Ulma; a Rosenheim, dirigit pel Dr. Berhuber,
el qual havia estat abans al front del centre de Wörishofen, on també s’hi havien
exercitat els Drs. Bergmann i Tacke; a Traunstein amb el Dr. Wolf, també deixeble
de Wörishofen; a Veitshöchheim, prop de Würzburg, amb el Dr. Wendelino Loeser; a
Aistersheim (Àustria) amb el Dr. Oton  Ebenhecht i a  Brixeu (al Tirol), amb el Dr.
Oton de Guggenberg, etc.
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3. Jaume Santiveri i Piniés fou un empresari català, pioner en la recerca farmacèutica alterna-
tiva i l’impulsor de la dietètica als Països Catalans i al l’Espanya. L’any 1885 va convertir
la seva camiseria en un centre macrobiòtic. Per primera vegada, començava a haver-hi
productes per a diabètics, per a gent que no podia menjar gluten. La seva botiga era la
suma d’una herboristeria, farmàcia, consultori mèdic...  però el 1914, i a causa de la
guerra, Santiveri va perdre la concessió de Kneipp i creà una empresa familiar —la
marca Santiveri— que encara existeix. Va crear la seva pròpia fàbrica a la Zona Franca,
amb una colònia pels treballadors. Santiveri es va fer famós en buscar un succedani del
cafè, una malta, amb la què es va donar a conèixer arreu del món. Va comprar un camió,
l’“Águila verde”, el va obrir pels costats i va començar a vendre mostres gratuïtes de
malta. Va inventar, doncs, un nou sistema de màrqueting per tot l’Estat espanyol, i es va
fer molt ric. Va inventar noves formes de venda gràcies al cosmopolitisme que li
proporcionaven els viatges que feia. És l’introductor a Barcelona de la marca Kellogg’s
Company i va crear el producte Cerebrum, per reforçar la salut dels esportistes. El seu
va ser un dels primers laboratoris que va crear un control de qualitat perquè volia que
els seus productes fossin excel·lents. A més, Santiveri va ser un dels creadors de
l’Associació de Vegetarians de Barcelona.

4. Farmacèutic de carrera, Santiago Santiveri Margarit, va dirigir l’empresa Santiveri des de la
mort del seu pare, l’any 1938, i després de la seva jubilació es va dedicar a divulgar la
història de l’empresa —lligada a la història del naturisme i el vegetarianisme espanyol—
en entrevistes i conferències per tot Espanya. En els anys en què va ser responsable de
l’empresa familiar al costat del seu cunyat Jaume Torres, l’empresa Santiveri va aconseguir
un gran desenvolupament, obrint dos nous centres de producció a Peñafiel (Vallodolid) i a
Lleida, ampliant la fàbrica del carrer Encuny de Barcelona i consolidant l’obertura d’una
àmplia xarxa de franquícies a Espanya que va arribar a superar els 200 punts de venda.

Viatger incansable i amant de la natura, es va mantenir actiu fins als últims dies de la seva
vida, acudint a l’empresa cada dia conduint el seu propi cotxe i demostrant una salut,
energia i vitalitat envejables. La seva última aparició pública va ser el 2014 a la fira
Biocultura de Barcelona on va participar en una taula rodona sobre els secrets de la seva
llarga vida i on va rebre el premi ‘Personatge Conscienciat’ atorgat pel jurat dels Premis
Biocultura 2014 en reconeixement a una vida de compromís amb l’entorn i per la seva
convicció que l’alimentació és la clau del progrés. El mes de març d’aquell any, va rebre
també la distinció Creu Europea que concedeix l’Agrupació Espanyola de Foment Europeu
per la seva trajectòria en pro dels valors universals i els drets humans en la unió dels
pobles i les persones, i va participar en nombroses entrevistes i actes entre els quals es
destaca la seva intervenció en l’edició de 2014 de la fira Alimentària.
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Figura 1. Portada de l’edició de 1898 del “Método de hidroterapia o cura del agua”
de Sebastián Kneipp.
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Figura 2. En aquesta botiga, situada situada al carrer del Call de Barcelona, va començar la
història de Santiveri, el 1885, donant origen a la primera empresa de dietètica i productes
naturals d’Espanya. La foto data de 1930. Aquesta botiga va estar oberta fins a l’any 2010.

Figura 3. El 1930, Santiveri ja disposa d’un cotxe-degustació de malta amb el què recorria
tot el país per promocionar aquesta beguda succedani del cafè, molt popular a la pre-guerra

espanyola. De ment oberta i emprenedora, el fundador de Santiveri, sempre va destacar
per l’ús de tècniques de màrqueting atrevides i innovadores.
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Figura 5. La primera fàbrica de Santiveri a Barcelona va ser inaugurada l’any 1928.
L’edifici segueix existint avui dia, ampliat amb instal·lacions que ocupen 19.000 metres

quadrats. Al passadís central de la fàbrica es pot veure el consell d’administració
de Santiveri, davant d’un grup d’empleats. En primer pla, a l’esquerra, Santiago

Santiveri Margarit,4 que va morir als 101 anys, l’any 2014 , fill del fundador de Santiveri i
president honorífic de l’empresa. A primera fila, els membres de la família que formen part

del consell d’administració, de dreta a esquerra: Sonia Torres, Enrique Torres, Javier
Santiveri, Guillermo Torres, Jorge Torres, Sergio Torres, Santiago Santiveri i Rafael Santiveri.

Figura 4. Jaume Santiveri
i Piniés fundador de la

Casa Santiveri i el
Dr. Vicente Lino Ferrándiz García,

casat amb Rosari Santiveri
Margarit, a principis dels anys 30,

filla del fundador.
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RESUM: Descrivim els monuments d’homenatge , en forma d’estàtues
o plaques, dedicades al Dr. Alexander Fleming que hi han a Catalunya,
així com el nombre de vies urbanes, carrers i places que duen el seu
nom en les poblacions catalanes, com a manifestacions de l’afecte i
l’admiració que es té en el nostre país al descobridor de la penicil·lina.
Es compara la freqüència d’aquestes mostres físiques d’homenatge
amb la que hi ha en altres països, com Anglaterra i Itàlia.

RESUMEN: Describimos los monumentos de homenaje, en forma de
estatuas o placas, dedicadas al Dr. Alexander Fleming que hay en
Cataluña, así como el número de vías urbanas, calles y plazas que
llevan su nombre en las poblaciones catalanas, como manifestacio-
nes del aprecio y la admiración que se tiene en nuestro país al
descubridor de la penicilina, en comparación con las muestras físi-
cas de homenatge que hay en otros países, como Inglaterra y Italia.

ABSTRACT. MONUMENTS OF TRIBUTE AND STREETS AND PUBLIC
SQUARES DEDICATED TO SIR ALEXANDER FLEMING IN CATALONIA:
We describe the monuments of tribute in the form of statues or name
plates dedicated to Dr. Alexander Fleming in Catalonia, as well as the
number of thoroughfare, streets and public squares, which bear his
name in the Catalan towns, as manifestations of affection and
admiration in our country for the discoverer of penicillin. The frequency
of these physical demonstrations of tribute is compared to that in
other countries, such as England and Italy.
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INTRODUCCIÓ

Sir Alexander Fleming és, sense cap dubte, un dels homes més admirats i  a
qui s’han retut més  tributs  de respecte i agraïment pel seu descobriment de la
penicil·lina, però segurament en cap lloc com a Espanya se li han  fet  tants homenatges
ni hi ha més testimonis de l’afecte popular en forma de monuments erigits en el seu
honor i de carrers, en ciutats grans i pobles petits, que duen el seu nom.

Aquesta estimació i admiració a Fleming es va poder constatar  durant la seva
visita a Espanya del 28 de maig  al 15 de juny de 1948, vint anys desprès del seu
descobriment,  visita que va durar gairebé vint dies i va començar per Barcelona, que
es el lloc on s’hi va estar més temps, i va seguir per Sevilla, Córdoba i Jerez, i va acabar
a Madrid.1

Fleming, invitat per l’Ajuntament de Barcelona per iniciativa del  Dr. Lluís Trias
de Bes, que era el director de l’Hospital d’Infecciosos, actualment Hospital del Mar,
va ser passejat per les Rambles i pel Barri Gòtic, invitat a espectacles com una cursa
de braus, ball flamenc, partit de futbol internacional Espanya – Irlanda, i excursions a
Montserrat i Sitges. Se’l va fer doctor honoris causa de la Universitat de Madrid i
acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.2 Les multituds es
congregaven en els llocs que Fleming visitava, especialment per les Rambles de
Barcelona, aclamant-lo i expressant-li afecte i agraïment, alhora que la premsa es
feia ressò de la visita amb articles i reportatges fotogràfics.

En aquest article ens proposem descriure els monuments que van ser erigits
a Catalunya en homenatge al Dr. Fleming , així com determinar  el nombre i localització
dels carrers que porten el seu nom.

MONUMENTS D’HOMENATGE

AL DR. FLEMING

Per identificar els monuments que hi ha a Catalunya dedicats a Fleming hem
consultat  l’arxiu de Monuments Commemoratius de Catalunya —Secció històrico-
arqueològica  de l’Institut d’Estudis Catalans— en què consten l’autor, tipus de
material amb què està fet, les característiques escultòriques, l’any de la seva
inauguració, lloc on està instal·lat i com es va pagar.3
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Hi ha set monuments a Catalunya dedicats al Dr. Fleming. El primer es va
posar a Mataró el 1955 a la plaça del Dr. Fleming. És una làpida de marbre situada en
un mur, amb un medalló de bronze en relleu, amb el retrat de Fleming de mig perfil i
el d’una figura femenina que li fa un petó al front. L’autor va ser l’artista Jordi Arenas
Clavell, i l’obra encarregada per l’Ajuntament de la ciutat.

El següent es va posar el 1956 a Barcelona. És un bust de marbre del Dr.
Fleming dins d’una fornícula de pedra, damunt la qual i ha un escrit que diu “Barce-
lona a sir Alexander Fleming”. L’autor de l’obra es José Manuel Benedicto García.
Està situat en els Jardins del Dr. Fleming, darrere de l’edifici de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya (Fig. 2). El monument va estar sufragat pels bombers i empleats
de l’Escorxador de Barcelona.

L’any 1958 es va inaugurar un monument dedicat a Fleming, un bust de  bronze
sobre un peu de marbre de l’escultor Ricard Sala Olivella, a l’avinguda del Dr. Fleming
a la ciutat de Lleida (Fig. 3), amb la inscripció LLEIDA/AL/DR. FLEMING.

En els primers anys de la dècada dels seixanta es van inaugurar tres monuments
més a Catalunya, un monòlit de pedra amb l’efígie de Fleming, de l’escultor Camil
Fàbregas  Dalmau, a la plaça Dr. Fleming de  Sabadell, que va encarregar personalment
l’alcalde Marcet a l’autor (Fig. 4). Una estàtua de mida natural a Terrassa, que repre-
senta el Dr. Fleming en bata blanca, de Ferran Bach Esteve, situat a la plaça Dr.
Fleming, que fou pagada mitjançant subscripció popular (Fig. 5). També una escultu-
ra a Olesa de Montserrat, constituïda per un bloc de pedra de forma trapezoïdal on hi
ha col·locat un medalló amb el retrat de Fleming en relleu, de l’escultor Amadeu
Pastor Volta, situat davant de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, realitzat
l’any 1961, en commemoració del 80è aniversari del naixement de Fleming (Fig. 6).

Un setè monument, un bust de bronze del Dr. Fleming fet per Lluís Curós
Morató, fou robat del seu emplaçament al carrer de Sant Rafel (entrada a l’Hospital
d’Olot) i no s’ha recuperat (Fig. 7).

També ha desaparegut un bust del Dr. Fleming que hi havia a l’interior de
l’Hospital del Mar, on s’hi havia col·locat quan es va inaugurar el Departament
d’Investigació de l’Hospital, que actualment es l’Institut Municipal d’Investigació
Mèdica (M. López, comunicació personal). El bust encara hi va ser fins la darrera
remodelació de l’Hospital.
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Catalunya es la regió d’Espanya on hi ha més monuments dedicats a Fleming.
Set d’un total de 16, estan a Catalunya. Els altres nou estan ubicats a Astúries, on
n’hi ha dos, l’un a Gijón i l’altre a Oviedo; al País Basc n’hi ha dos més, un al barri de
Zabala de Bilbao, i l’altre a la Conxa de Donosti; i altres a Madrid, a Sevilla, a Santander,
a Alcañiz (Teruel) i a Villafranca de Arosa (Pontevedra).

El nombre de monuments dedicats a Fleming és molt superior a Espanya que
no pas al Regne Unit, pàtria de Fleming, on hi ha un bust a Ayrshire, la població en què
va néixer Fleming, i un altre de bronze al petit museu dedicat a Fleming al laboratori
que tenia el doctor a l’Hospital St. Mary’s.4

Les estàtues als carrers tenen la finalitat de recordar-nos personatges als què
se’ls hi té respecte i admiració per la seva obra artística, política, militar o professional.
D’estàtues commemoratives de persones se’n veuen a totes les grans ciutats europees
i foren molt apreciades al segle XIX i a principis del segle XX, però en els darrers anys se
n’ha reduït el nombre, potser perquè tenen un cost massa elevat o per altres raons,
com seria la d’obstaculitzar el trànsit, tan dens en totes les ciutats grans.

CARRERS AMB EL NOM DE DR. FLEMING

A LES POBLACIONS CATALANES

Una de les maneres usuals d’honorar els grans homes i les grans dones es
posar el seu nom a un carrer o a una plaça, perquè és una forma d’expressió viva, i
generalment permanent, d’agraïment per la feina que van fer i de respecte pel que
van ser.  Els metges estan força ben representats entre les personalitats en honor de
les quals s’ha posat el seu nom a un carrer, en reconeixement a la seva labor cientí-
fica. En la nadala del Col·legi de Metges de Barcelona de l’any 1999, dedicada als
carrers de Barcelona amb nom de metge, n’hi incloïem 62.5 Per quantificar el nombre
de carrers amb el nom de Dr. Fleming a Catalunya, hem consultat un estudi de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya que fa un inventari dels noms dels carrers de totes
les poblacions catalanes,6 i se’ls classifica a partir de noms geogràfics, de vegetals o
minerals, de sants, santes o marededéus, i de noms de persones, subdividint-les
entre científics, artistes, militars, eclesiàstics o monarques, fet que ens permet conèixer
no únicament el nombre total de carrers que duen el nom de la mateixa persona, en
el nostre cas el de Dr. Fleming o Alexander Fleming,  sinó que també permet comparar
la freqüència amb què diferents personatges tenen un carrer dedicat en el total de
poblacions catalanes.
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A Catalunya hi ha 88 poblacions que tenen una via urbana que porta el nom
de  Dr. Fleming, el que situa al Dr. Fleming en la setzena posició del llistat de persones
que tenen més carrers amb el seu nom i la primera entre els estrangers, seguit del
papa Joan XXIII, que és el número 28 de la llista general, amb un carrer al seu nom en
47 poblacions. Els personatges amb més carrers dedicats a Catalunya són Pau Casals,
amb 237 carrers, seguit per Jacint Verdaguer amb 236.

Per altra banda hem revisat, en el marc d’un estudi propi encara no publicat,
els nomenclàtors de carrers de totes les localitats de Catalunya de més de 20.000
habitants, un total de 105 poblacions, i hem seleccionat les vies urbanes, carrers,
places, avingudes o passatges, que tenen el nom d’un metge o d’una metgessa. En
aquest estudi es comprova que el Dr. Fleming és el que té més carrers amb el seu
nom, 63, seguit per Ramón i Cajal amb 46 i per Josep Trueta i Jaume Ferran, tots dos
amb 31 (Taula 1).

La tendència a batejar carrers i places amb el nom del Dr. Fleming no és
exclusiva de les poblacions catalanes, sinó que també succeeix a la resta d’Espanya.
Al mirar en quantes capitals de províncies espanyoles hi ha un carrer o una plaça o
una avinguda dedicada a Fleming, hem vist que en totes, menys en sis, Girona,
Tarragona, Logroño, Segovia, Huesca i Vitòria, hi ha el carrer, la plaça o l’avinguda del
Dr. Fleming. En total 44 capitals de província espanyola tenen una via urbana batejada
amb el nom del Dr. Fleming, el què representa el 88 % de les capitals de província.
Aquesta proporció es molt més alta que en les capitals de província italianes i en les
capitals dels comtats (counties) anglesos, que són el equivalent de les nostres
províncies.

TAULA 1 . METGES AMB MÉS CARRERS AMB EL SEU NOM
A LES CIUTATS DE CATALUNYA DE MÉS DE 20.000 HABITANTS

Fleming .................. 63
Ramón y Cajal ........ 46
Trueta .................... 31
Ferran ................... 31
Barraquer .............. 17
Robert ................... 16
Miguel Servet ......... 14
Puigvert ................. 10
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 La proporció  de ciutats espanyoles amb carrers amb el nom del Dr. Fleming
és molt superior a l’observada a les capitals de província italianes, 20 de 55 a Itàlia i
en les capitals dels comtats anglesos, 15 de 47 (Taula 2).

COMENTARIS

En aquest article es confirma amb dades objectives i mesurables la gran
admiració que es té per la figura del Dr. Fleming, superior a la que s’observa al seu
propi país o en un altre país europeu com és Itàlia.

Aquest respecte i admiració es va constatar en la visita que Fleming va fer a
Espanya, l’any 1948, en què se’l va considerar com un benefactor de la humanitat pel
seu descobriment. Les multituds es congregaven en els llocs que Fleming visitava,
alhora que la premsa es feia ressò de la visita, amb articles i reportatges fotogràfics.
Potser l’aïllament en què havia viscut Espanya desprès de la Guerra Civil, justificava
la il·lusió que feia als espanyols la visita d’una personalitat estrangera admirada,
que demostrava  interès en conèixer el nostre país. Potser el bany de masses que va
tenir Fleming en aquesta visita explica un moviment d’ajuntaments i altres entitats
per no voler quedar-se enrere en el seu homenatge a Fleming; així apareixen iniciatives
en diverses ciutats espanyoles per erigir monuments dedicats al personatge i retolar
carrers amb el seu nom.

Pot sorprendre el contrast entre el gran nombre de estàtues dedicades a
Fleming i de carrers que porten el nom de Doctor Fleming i la raresa amb que es troba
alguna manifestació d’homenatge als que realment fabricaren el medicament que
ha salvat tantes vides, els Drs. Howard Florey7 i Ernest Chain,8 que van compartir el
premi Nobel de 1945 amb Fleming, i que lideraven un potent equip de científics
dedicats a la producció de penicil·lina des d’Oxford. Només he trobat menció d’una
estàtua a Florey a Adelaida (Fig.8), la ciutat australiana en què va néixer, i cap dedi-
cada a Chain.

TAULA 2. CARRERS DEDICATS A SIR ALEXANDER FLEMING

PAÍS          NÚM. DE PROVÍNCIES     NÚM. DE CARRERS O PLAÇES DEDICATS AL DR. FLEMING

Espanya 50 44 (88%)

Itàlia 55 20 (36 %)

Anglaterra 47 15 (32 %)



GIMBERNAT, 2020; 72: 103-113 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 109

Monuments d’homenatge, carrers i places dedicats a Sir Alexander Fleming a Catalunya

Sembla que desprès de les primeres administracions de penicil·lina
subministrada per Howard Florey amb finalitat terapèutica, es va iniciar una potent
campanya mediàtica promoguda per la direcció de l’Hospital St. Mary’s per posar a
l’aparador a Fleming com a descobridor de la penicil·lina, sense mencionar els altres
investigadors, que segurament havien fet una feina molt més valuosa que la de
Fleming. La simpatia d’aquest personatge i la seva facilitat pel contactes amb la
premsa van determinar que s’acabés associant la imatge de la penicil·lina amb
Fleming i no amb els que la varen fabricar, als qui hi hauríem d’estar més agraïts.9
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Figura 1. Placa en homenatge

al Dr. Fleming a Mataró.

(Foto: Nieto, Jesús; Safont-Tria, Glòria.

Passejada per les escultures públiques

de Mataró. Mataró: Associació de Veïns

de Mataró-Centre, 2006).

Figura 2. Estàtua al Dr. Fleming a Barcelona. (Foto: Arxiu RAMC).
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Figura 3. Monument de Lleida

al Dr. Fleming .

(Foto: Arxiu Municipal de Lleida).

Figura 4. Monòlit dedicat

al Dr. Fleming a Sabadell.

(Foto: Andrino Muñoz, Miguel.

L’escultura urbana com a nexe de

convivència: identitat i reflex de el

lloc en l’àrea del Vallès. Tesi

doctoral inèdita, Universitat de

Barcelona, 2002).



GIMBERNAT, 2020; 72: 103-113 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Miquel Bruguera i Cortada

112

Figura 5. Estàtua del Dr. Fleming a Terrassa.

(Foto: Andrino Muñoz, Miguel. L’escultura urbana

com a nexe de convivència: identitat i reflex de el

lloc en l’àrea del Vallès. Tesi doctoral inèdita,

Universitat de Barcelona, 2002).

Figura 6. Medalló del Dr. Fleming a Olesa.

(Foto: Mapa del Patrimoni Cultural de la

Diputació de Barcelona).
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Figura 7. Bust que estava a Olot i va ser

robat. (Foto: Borrell i Sabaté, Miquel. Les

terres gironenes. Escultures a la via pública.

Girona: Diputació de Girona, 2006).

Figura 8. Bust en homenatge a Howard

Florey, North Terrace, Adelaide, 5000

North Terrace, Adelaide, 5000.

(Foto: Wikimedia commons).
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RESUM: La història de les institucions acadèmiques i les
biografies de personatges solen deixar a banda moltes
anècdotes que les matisen i en donen una visió més propera.
Aquest és un breu recull de les que he pogut conèixer o
viure directament durant la meva trajectòria docent a la
Facultat de Medicina i a l’Hospital Clínic de Barcelona.

RESUMEN: La historia de las instituciones académicas y
las biografías de muchos personages suelen dejar al mar-
gen muchas anécdotas que los rodean y que complemen-
tan su visión. Este es un breve florilegio de las que he reco-
gido o vivido durante mi trayectoria docente en la Facultad
de Medicina y en el Hospital Clínico de Barcelona.

ABSTRACT. ANECDOTES RECORD OF MY FACULTY OF

MEDICINE: The history of academic institutions and the
biography on many individual characters have left many
anecdotes aside that surround them and that complement
the vision we have of them. The present article is a brief
anthology of the anecdotes the author have collected or
lived himself during his academic career in the Faculty of
Medicine and Hospital Clinico of Barcelona.
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Els anys que passàrem a la nostra Facultat de Medicina de Barcelona ens han
deixat molts records, a vegades agradables i altres vegades no tant. En el meu cas, hi
ha hagut de tot, però he de reconèixer que els bons moments han superat amb
escreix els menys bons. M´he proposat de fer-vos passar una estoneta agradable (el
que duri la lectura d´aquest article) per recordar-vos els anys d´estada en aquesta
Facultat mentre us estàveu formant per a ser uns bons metges. Aquí van algunes
anècdotes que he pogut recollir al llarg dels temps.

BREU INTRODUCCIÓ HISTÒRICA

Abans d´entrar de ple a contar les anècdotes, m´agradaria situar una mica a
la nostra Facultat en el context històric.

Com a lleidatà que sóc, no puc deixar de referir-me a una figura medieval de
gran relleu, l´Arnau de Vilanova. No sabem amb seguretat la seva procedència. Sembla
que nasqué als voltants de l´any 1238, any en què en Jaume I el Conqueridor entrà a
València. Es fa difícil assegurar de quina població venia ja que el nom de Vilanova és
molt freqüent a Catalunya. Alguns creuen que nasqué a València, ja que tant ell com la
seva família i el seu patrimoni radicaven en aquesta ciutat. Pot ser que entre els centenars
de lleidatans que van repoblar València hi fossin també els seus pares. No hi ha cap
dubte de que l´Arnau de Vilanova, en qualitat de metge i conseller d´en Jaume II de
Catalunya i Aragó, fou un dels que fundà la Facultat de Medicina Ilerdense (l’Estudi
General de Lleida). El privilegi fundacional el donà aquest monarca a Saragossa el
primer de setembre de l´any 1300.

Segurament, d´aquest Estudi General ve una frase molt comuna en aquelles
terres: “Ja ha begut oli”, aquesta expressió es deia i es diu d´una persona que ha
mort i que fa referència al fet de conservar els cadàvers banyats amb oli d´oliva per
ser dissecats, més tard, pels estudiants de Medicina.

Els que heu format part de tribunals de tesis sabeu que quant s´ha acabat la
cerimònia de lectura, el nou doctor ens convida a dinar o sopar; a Lleida era obligat regalar
uns guants de pell als avaluadors i en el dinar o sopar no hi podia faltar un plat de perdiu.

L´any 1401 Martí I l´Humà crea a Barcelona l´Estudi de Medicina i de les Arts
en un hospital nou: l´Hospital de la Santa Creu que es construeix al costat dret de la
Rambla i allí es perpetua fins a principis del s. XX (1906) quan s´inaugura la nova
Facultat i el nou Clínic al carrer de Casanova.
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L´any 1450 Alfons V el Magnànim crea l´embrió de la Universitat de Barcelona,
que no comença a funcionar fins l´any 1536, durant el regnat de Carles I i alhora que
s´incorpora l´Estudi de Medicina al Estudi General de Barcelona, l´any 1539. Felip V,
el 1714, amb el seu Decret de Nova Planta, tanca tots els centres del Principat:
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic i Solsona, creant una única Universitat, la
de Cervera. A partir d´aquí, a Barcelona, només hi haurà el Col·legi de Cirurgia,
fundat per Pere Virgili l´any 1760. Aquest tenia la seva seu vora les dependències de
l´Hospital de la Santa Creu fins que l´any 1843 es crea la Facultat de Ciències
Mèdiques de Barcelona, englobant les disciplines de Medicina, Cirurgia i Farmàcia.
Això significa la fi dels Col·legis de Medicina i Cirurgia. La Facultat de Medicina s´instal·là
en el Reial Col·legi i les classes pràctiques es feien a l´Hospital de la Santa Creu, fins
al trasllat definitiu al nou Hospital Clínic del carrer de Casanova, l´any 1906.

Una vegada situats en el context històric de la nostra Facultat passo al tema
d´aquest article.

DR. MARIÀ BATLLES I BERTRAN DE LIS

El Dr. Batlles (1845-1922) fou catedràtic d´Anatomia i degà de la Facultat. El
Dr. Conill Montobbio, alumne seu, explicava que durant el curs 1904-1905 havia
repetit diverses vegades: “Ese Ramón y Cajal de quien tanto se habla...si yo lo trituré,

lo anonadé, lo destruí, lo vencí en unes oposiciones a càtedra!”. Es referia a la
càtedra de Granada, a la que es presentava un jove Ramón y Cajal. Entre els estudiants,
es deia que Cajal va fallar en el tema d´Histologia i a partir d´aleshores li entrà
l´afició per aquesta matèria que el portaria al premi Nobel. En Ramón y Cajal va ser
catedràtic a Barcelona des de  l´any 1887 fins que es traslladà a Madrid l´any 1892.

El Dr. Batlles protagonitzà una polèmica que arribà a la premsa. Un alumne el
criticà per les seves absències acadèmiques per dedicar-se a la política; això va fer
que l´alumne, més tard el Dr. Soler Roig, tement el suspens, obligà al Dr. Batlles a
examinar-lo davant notari. El Dr. Soler Roig va treure un notable.

Es veu que era molt peculiar ensenyant, retallava papers per dibuixar la mus-
culatura humana, però la gent apreciava el seu magisteri; això és el que va escriure
l´estudiant Joan Ventura Riera l´any 1903:

“Explicant la Descriptiva (l´Anatomia Descriptiva)
amb el seus procediments
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tant alumnes com oients

la trobàvem atractiva

malgrat el fred dels seients (es refereix als bancs de pedra de l´amfiteatre
Gimbernat de ĺ antiga Facultat del carrer del Carme).

DR. JOAQUIM BONET I AMIGÓ

El Dr. Bonet fou un personatge important des de l´Exposició Universal de
Barcelona de l´any 1888 fins a la Primera Guerra Mundial. Nasqué l´any 1852 i
morí el 1913. El Dr. Bonet feia els parts de moltes de les famílies acomodades de
la societat. Va ser rector de la Universitat de Barcelona. Se li concedí un títol
nobiliari, el de Baró de Bonet. Fou també degà de la Facultat. Bonet fou un
professor interessat en que els alumnes tinguessin un coneixement pràctic dels
parts i per això era obligatori haver fet una guàrdia per poder presentar-se a
examen. Feia bé els parts, coneixia l´ofici i resolia bé les distòcies. En una ocasió
se li espatllà el cotxe i durant uns dies va haver d´agafar el tramvia per anar a la
Facultat; quan passà el cobrador va pagar el bitllet a tres estudiants. Aquest fet
fou molt comentat a l´hospital de manera que el nombre d´estudiants que
viatjaven en tramvia augmentava, ja que el Dr. Bonet els hi pagava el viatge a
tots. A partir d´aleshores aquell tramvia fou denominat “el tramvia dels
estudiants”. Li agradava molt l´òpera i era propietari d´una llotja al Liceu.
Casualment, al 1893 visqué l´explosió d´una bomba llençada per un anarquista
que causà diversos morts i ell quedà ferit per la metralla. Va planejar la primera
cesària a l´Hospital de la Santa Creu a una gitana amb una pelvis molt estreta;
es fixà l´hora de la intervenció però hi hagueren dificultats per tenir l´instrumental
a punt (es feu responsable d´aquest retard al Dr. Salvat, aleshores alumne intern)
i durant aquest temps d´espera, la gitana parí sense més dificultats, cosa que
als obstetres no ens ve de nou, ja que sense saber perquè el part es pot desen-
callar i es produeix la sortida ràpida del nadó per via vaginal. La primera cesària
la practicà poc temps després el Dr. Miquel Arcàngel Fargas, catedràtic de
Ginecologia, del que en parlaré tot seguit.

DR. MIQUEL ARCÀNGEL FARGAS I ROCA

El Dr. Fargas nasqué l´any 1858 i morí el 1916. Fou el pare de la Ginecologia
catalana. Volia fer l´especialitat de Pediatria però hi va haver un fet que el portà
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cap a la cirurgia. Va visitar una malalta caquèctica a causa d´un quist
d´ovari molt voluminós i decidí operar-la en un pis del carrer de les Basses
de Sant Pere, en una habitació convertida en sala d´operacions. Extirpà el
quist amb quaranta un litres de líquid al seu interior. El Dr. Salvador Car-
denal no s´ho acabava de creure. Des de l´any 1878, el Dr. Cardenal era
director de l´Hospital del Sagrat Cor, que pel prestigi que obtingué la dita
institució se l´anomenava la Meca de la cirurgia catalana. A la mort del Dr.
Fargas, el Dr. Cardenal llegí l´oració necrològica a l´Acadèmia de Medicina
i explicà la seva sorpresa a propòsit del fet que va tenir lloc l´any 1882:
“...me dicen un dia que un joven colega, acabado de salir de la Escuela de

Med ic ina ,  donde  no  hav ia  v is to  p rac t i ca r  nada  de  la  g ran  c i rug ía

ginecològica, acababa de inaugurar su carrera lanzándose a practicar una

ovariotomía; y aún no repuesto del estupor de la sorpresa, sin saber toda-

vía si calificar de audacia inconsciente o de manifestación legítima del

conocimiento del propio valer el acto del joven rival, se repite el ensayo

una y dos y más veces, con el mismo éxito que la primera”. La veritat és que
podem dir que en Fargas, en aquella època fou un agosarat.

DR. SEBASTIÀ RECASENS I GIROL

El Dr. Recasens nasqué a Figueres l´any 1863; estudià a Barcelona i
fou alumne intern de l´Hospital de la Santa Creu sota la tutela del Dr. Fargas.
Es llicencià el 1883 i es doctorà a Madrid el 1885. L´any 1884 fou nomenat
metge auxiliar de l´Hospital del Sagrat Cor, que fou fundat l´any 1879 per
una gran mecenes, la Sra. Dorotea Chopitea i allí va conèixer el seu segon
mestre, l´anteriorment citat cirurgià Dr. Cardenal. El Dr. Recasens és inclòs
en aquesta revisió perquè després va fer una gran carrera a Madrid; l´any
1902 guanyà la càtedra d´Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medici-
na de la Universitat de Madrid. El 1916 fou nomenat degà de la Facultat de
Medicina de Madrid i el 1928, president de la Real Academia de Medicina de
Madrid,  on morí  l´any 1933. Fou el  g inecòleg de més anomenada de
l´aristocràcia de la capital i assistí els parts de la reina Victoria Eugenia de
Battenberg, esposa d´Alfonso XIII. Va estar molt implicat en el projecte de la
Ciutat Universitaària de Madrid. La seva principal aportació a l´especialitat
la va fer conjuntament amb el Dr. Víctor Conill i Montobbio, introduint a Espa-
ña la radioteràpia pel tractament del càncer ginecològic.
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DR. MATEO BONAFONTE NOGUÉS

El Dr. Bonafonte, catedràtic de Ginecologia, era aragonès. Nasqué l´any
1862 a Cadrete (Saragossa) i morí a Conca l’any 1940. Era un excel·lent clínic i
un bon mestre, però no tenia pèls a la llengua i deia el que pensava sense
embuts. Fou metge titular de Batea, l´últim poble català a tocar de la frontera
amb l´Aragó; allí va participar en nombroses lluites i discussions, algunes de les
quals acabaren a trets, totes derivades del seu caràcter explosiu. D´alguna
d´aquestes batusses encara perviuen en el poble impactes de bala a la Plaça
Major. Es queixava, amb freqüència, de que els assumptes no li anaven com ell
mereixia i cantava les veritats a tothom sense excepció. Les cantava clares a les
pobres prostitutes que en el interrogatori pretenien passar per dones honestes
i criticava a les monges per no tenir sensibilitat ni compassió per les malaltes:
“Estas mujeres, no pierden ni el apetito ni el sueño por nada”, deia.

Va estar a Sevilla de catedràtic abans de venir a Barcelona i allí topà en
totes les iniciatives de modernitzar que li dictava la seva joventut i per això demanà
el trasllat; l´acomiadament dels seus companys de claustre fou així: “Adiós, me

voy a Europa”. Un dia, ja a Barcelona, una dona li preguntà: “¿Es ésta la clínica

del Dr. Terrades? (que era el seu ajudant i un home educadíssim)”; ell, molt
molest, li contestà: “Señora, esta es la clínica del Dr. Cojones y el Dr. Cojones

soy yo”. Un dia va dir “Los catedráticos vienen en coche, los internos en moto y yo

jodiéndome con mis callos”. No és estrany que quan li preguntaven com es
trobava contestés: “Se vive, aunque con vilipendio”.

DR. VÍCTOR CONILL I MONTOBBIO

El Dr. Conill nasqué a Barcelona l´any 1886. Estudià a Barcelona i amplià
estudis a Suïssa i Alemanya. L´any 1933 guanyà la càtedra d´Obstetrícia i
Ginecologia de la Facultat de Medicina de Santiago de Compostela. Abans, l´any
1929, havia intentat accedir a la càtedra de Saragossa que no va guanyar, i l´any
1934 ocupà , per trasllat, la càtedra vacant del Dr. Bonafonte a Barcelona. Era
considerat un excel·lent vaginalista. Fou deixeble del Dr. Fargas al qual admirava
perquè aquest havia operat a la seva mare amb èxit. Els Conill es van canviar el
cognom pel de Cònill amb accent i es diu que en una ocasió i visitant la finca que
tenien amb la corresponent masia, prop de Girona, al ser saludat pel masover,
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aquest es va fer un embolic i li digué: “Dr. Conill, els cònills s´han menjat l´enciam
que acabava de plantar”. El Dr. Conill morí el 1970.

DR. ANTONI SALVAT I NAVARRO

El Dr. Salvat fou catedràtic d´Higiene. El seu pare era metge militar originari
del Camp de Tarragona, la seva mare era aragonesa i ell havia nascut a Saragossa.
Estudià Medicina a València i l´any 1913 guanyà la càtedra d´Higiene a Sevilla.
Es definia com: “un ciudadano del siglo XX con la ropa interior de un hidalgo del

siglo XVI”. Era un home que li agradava molt de parlar i com que era molt enginyós
i amb una gran cultura, les seves classes estaven plenes d´acudits, de cites
erudites i d´indirectes. Va escriure un tractat d´Higiene. Del seu bidell, que es
deia Majó i que abans de treballar a la Universitat havia sigut cambrer en un
cabaret del Paral·lel i la seva conducta sexual no era massa ortodoxa, deia que
era: “un sátiro impenitente que causa furor entre las comadronas afligidas”.

Un dia, molt avançat el curs i ja començada la classe aparegué un estudiant
vestit de soldat i que no havia freqüentat l´aula; el Dr. Salvat aturà la seva
explicació i adreçant-se als alumnes va dir: “Señores, todos en pie, vamos a

guardar un minuto de silencio por el soldado desconocido”.

En una altra ocasió, s´examinava un alumne amb parla sud-americana; el
Dr. Salvat li preguntà d´on era i l´alumne li respongué: “De México”; Salvat li
contestà: “Querrá Ud. decir de Méjico”, l´estudiant  li replicà: “No, no, ahora

decimos México”, aleshores en Salvat li va dir amb tota naturalitat: “Coxones, no

lo sabía”.

A l´assignatura d´Higiene hi anaven també estudiants de Farmàcia. Un
dia hi havia unes estudiantes de Farmàcia, entre elles dues monges. El Dr. Salvat
va dir que a l´antiga colònia espanyola de Guinea Ecuatorial, els homes tenien el
penis més gran que a la Península. Al sentir aquesta afirmació les futures
farmacèutiques s´aixecaren dels seients i abandonaren l´aula; el Dr. Salvat els
hi digué mentre obrien la porta: “Reverendas y Señoritas, no corran que el barco

para Guinea no zarpa hasta mañana al mediodía”.

Preparava una vacuna contra la febre tifoidea a base de microbis morts
per la calor. A França un tal Vincent en preparava una altra en la què els microbis
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només estaven atenuats. Vincent assegurava que la seva vacuna era segura
perquè col·locada en un mitjà de cultiu aquests no es reproduïen. El Dr. Salvat
afegia: “El Dr. Vincent dice: no se reproducen, ergo están muertos” i seguia: “El

mundo està lleno de frailes y de curas que no se reproducen, o no debieran reprodu-

cirse,  y sin embargo están muy vivos y con unos cogotes bien llustrosos”. Un altre dia
va deixar caure que en cap lloc de l´Evangeli estava escrit que Jesús hagués dit que
era Déu. S´aixecà un estudiant que es deia Noguera i que era molt religiós i li digué
que en aquell moment precís no li podia dir en quins passatges de l´Evangeli Jesús
afirmava que era Déu, però que el proper dia li facilitaria una llista i així va ser; en
Noguera es tragué un paper de la butxaca i començà a recitar: ”Marcos, versículo tal

y cual, Lucas, etc.”; aleshores el Dr. Salvat li contestà:” Muy bien, pero yo no lo creo”.
A l´acabament de la carrera en Noguera es va fer jesuïta i fou assassinat  l´any 1936.

El Dr. Salvat era un gran patriota espanyol; s´entristia molt quan es parlava de
la derrota de Cuba que ell va viure, ja que l´any 1898 estava acabant el Batxillerat a
Santiago de Cuba on el seu pare era metge militar, i no va acceptar aquesta humiliació,
de manera que quan l´any 1933 amb motiu d´un creuer va fer escala a la ciutat de
New York, es negà rotundament a baixar a terra.

Tenia una altra fòbia, era al Dr. Andrés Martínez Vargas, catedràtic de Pediatria.
Les causes d´aquesta enemistat serien molt llargues de contar però es basaven
essencialment en que el Dr. Martínez Vargas havia denunciat a diversos professors
de la Facultat (Pi i Sunyer, Joaquim Trias i a ell mateix per separatistes i enemics de
la dictadura d´en Primo de Rivera) i s´assabentaren per l´Agència Peris Mencheta de
que el dictador els volia desterrar a Guinea Equatorial. Hi enviaren el degà, el Dr.
Bonafonte, que intercedí i aconseguí que arxivessin l´assumpte.

Del Dr. Martínez Vargas es deia que un alumne tenia una carta de recomanació
d´un personatge important del règim d´aquell temps amb l´objectiu de que li aprovés
la Pediatria. Els exàmens eren orals, amb presència de tots els alumnes que hi
volessin assistir. El recomanat no li va poder entregar la carta en privat i començà
l´examen, que va ser un autèntic desastre. No va encertar cap resposta. El Dr. Martínez
Vargas se´l va treure del damunt malhumorat. L´alumne, que es veia totalment perdut,
li entregà la carta; la va obrir, la llegí i mentre l´anava llegint, els assistents, veieren en
el professor una cara d´indignació progressiva. S´aixecà de la cadira i digué: “Seño-

res, esto es el colmo de la desfachatez, entregarme en presencia de todos, una carta

de recomendación; si no fuese por el brillante examen que acaban Uds. de presen-

ciar, suspendería a este alumno, pero en fin, váyase, está Ud. aprobado”.
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El Dr. Salvat fou depurat l´any 1939, apartat de la càtedra i traslladat a la
Universitat de Granada. Allí es consumia per poder tornar a Barcelona. En una ocasió,
el ministre franquista d´Educación y Ciencia visitava la Universitat de Granada i volia
fer-se l´amic del Dr. Salvat; aleshores, el ministre, amb un to molt afable se´n va anar
a trobar-lo, el saludà efusivament i li va dir: “¿Cómo está, don Antonio?”, el Dr. Salvat
sense dubtar ni un segon  -com ja era habitual en ell- li contestà de mala gana:
”Menos don Antonio y más Barcelona”. Una vegada jubilat tornà a Barcelona, on
morí l´any 1977.

DR. SALVADOR GIL VERNET

D. Salvador(1893-1987) fou un gran uròleg i catedràtic d´Anatomia de la nostra
Facultat; tenia un caràcter dur. Es deia que en arribar a l´Hospital, a vegades preguntava
a la germana de la sala (en aquella època quasi tota la infermeria l’exercien les monges):
“Hermana, ¿qué Santo es hoy?”, la germana li contestava: “D. Salvador, hoy es San

Fulano de tal”. “Pues me cago en S. Fulano de tal”, contestava rient. A finals dels anys
40 i en una de les seves classes cridava a dos alumnes perquè li projectessin les
imatges a la pantalla de l´aula. Eren temps en què, de tant en tant, hi havia restriccions
elèctriques; el cas és que un dia s´apagaren les llums i D. Salvador interpretà que
aquells alumnes li havien fet boicot i digué al seu ajudant que els hi posés un senyal a
la llista i que se´n recordaria d´ells al mes de juny. Els nois ja es consideraven suspesos
però es presentaren als exàmens finals. Quan va ser l´hora de posar les notes s’adonà
de que hi havia dues persones amb un senyal vermell i no recordava  del perquè
d´aquesta creueta; aleshores preguntà si algú en sabia el significat. Del fons del despatx
sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests alumnes són recomanats del
bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent a tots dos”.

Una vegada caminava pel pati de l´Hospital juntament amb un col·laborador
seu; ell era més aviat baixet i l´ajudant era alt. Passaven en direcció contrària dues
monges infermeres i una li diguè a l´altra: “Hermana el Dr. más pequeño, ¿verdad que

es el Dr. Gil Vernet?”, “ Sí hermana, es el pequeño”. En Gil Vernet ho va sentir i al creuar-
se els digué: “Germanes, saben perquè soc baixet?: doncs perquè lo pes dels meus
collons no m´han deixat créixer més”. Ho va dir emprant l´article “lo”, que com els de
Lleida també es feia servir a la seva terra, a Vandellós. Aquesta anècdota ja s´havia
repetit abans quan el general Weiler, que era molt baixet, li va dir una cosa semblant a
l´Alfons XIII, que era molt alt. La reialesa, a vegades, tenia obsessió pel sexe, veieu sinó
el que es conta de la reina Isabel II quan va anar a inaugurar un monument a València,
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dedicat al rei Jaume I muntant un cavall. La reina va preguntar a les autoritats si aquell
animal era un cavall o una euga perquè deia que no veia “los atributos del sexo mascu-

lino“.  Li van dir que era un cavall i que els atributs els hi posarien immediatament.

DR. AGUSTÍ PEDRO I PONS

EL Dr. Pedro i Pons (1898-1971) fou catedràtic de Medicina i un mestre que
deixà una gran escola que produí gran quantitat de professors i caps de Servei aquí
i fora de Catalunya. Els seus llibres de Patologia Mèdica foren estudiats a la majoria
de Facultats de Medicina, tant espanyoles com sud-americanes. Es veu que era un
home que li agradava la vida nocturna i no era estrany veure´l estudiar en una sala
de festes. En una ocasió ens va venir a donar una xerrada al Col·legi Major St. Jordi
(residència d´estudiants universitaris) i li vam preguntar com podia estudiar en
aquests ambients de música i soroll, i ens contestà: “El silenci fa molt soroll”.
L´any 1954 fou nomenat degà de la Facultat. Aleshores començaven a construir-se
nous hospitals en diversos districtes universitaris i el nostre Clínic anava quedant
obsolet i amb l´agreujant  de que al ser un edifici catalogat no eren permeses més
obres; el cas és que es plantejà de fer un nou edifici en un altre lloc de la ciutat i es
proposà el terreny que ocupava l´Hospital de Sant Joan de Déu a la Diagonal, on
ara hi ha el centre comercial de l´Illa. D. Agustí va dir: “Mirin, senyors, aquests
terrenys ens cauen massa lluny”. Els meus companys de curs i els d´altres
promocions encara tenim una especial veneració i respecte pel Dr. Pedro i Pons.

DR. ANTONIO TEJEDO I MATEU

Ara va de noblesa. El Dr. Tejedo fou catedràtic d´Anatomia Humana en el
Departament del Dr. Domingo Ruano Gil i abans havia estat professor adjunt a la
càtedra del Dr. Salvador Gil Vernet. Des de que l´any 1981 el tinent coronel Tejero
assaltà el Congrés dels Diputats a Madrid, molta gent s´adreçava al Dr. Tejedo com a
Dr. Tejero i això el sulfurava. Un dia va estar ingressat al Clínic, a la Unitat Coronària,
per un problema cardíac; mentre una infermera li posava una via endovenosa, una
altra infermera li feia una fitxa. Al demanar-li el nom i cognoms, el Dr. Tejedo li diu a
la noia: Dr. Antonio Tejedo con “D” de Dinamarca i Mateu acabat amb “U” d´Úrsula,
ja que molta gent li deia Mateo acabat en “O” i això tampoc li agradava. L´altra
infermera que li posava la via quedà sorpresa del nom i li digué: Dr. Tejedo, mai havia
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sentit parlar d´aquest títol, CONDE DE DINAMARCA, expliqui’m una mica d´on li ve. A
partir d´aquí va córrer aquesta anècdota per la Facultat i cada vegada que ens
trobàvem amb el Dr. Tejedo el saludàvem dient: com estàs, CONDE DE DINAMARCA?

Es va casar un ginecòleg del nostre Departament i es tractava d´una boda de
l´alta societat. Quan arribaves a la porta de l´Església et trobaves amb un mestre de
cerimònies. Aquest et preguntava qui eres a fi d´anunciar la teva entrada. Li tocà el torn
al Dr. Márquez, que era el nostre patòleg de tota la vida. El Dr. Márquez li diu: “Yo soy el

Dr. Márquez” i el mestre de cerimònies li contesta: “Si, si, perfecto doctor, pero ¿mar-

qués de qué?”.

DR. AUGUST COROMINAS I VILARDELL

El Dr. Corominas, catedràtic jubilat de Fisiologia de les universitats de
Múrcia i de l’Autònoma de Barcelona, va guanyar la càtedra gràcies a un gat i ara
veuran per què. L´any 1974, tant ell com jo opositàvem a les places de Múrcia i
de Saragossa. Abans d´anar a Madrid (aleshores les oposicions es feien sempre
a Madrid) vam parlar de les possibilitats de guanyar-les; ell em digué que el
tribunal no li era gens favorable perquè hi havia un altre candidat que era el
favorit. Jo vaig guanyar la plaça de Saragossa i sorprenentment l´August va
guanyar la plaça de Múrcia. L´aspirant del què he parlat suara, va fer uns exercicis
teòrics molt bons però a l´arribar al pràctic li van manar de treure-li el pàncrees
d´un gat. Això comportava dormir l´animal, treure el pàncreas i cosir la ferida.
L´aspirant li diu al bidell que li posi una dosi “x” de barbitúric i al intentar obrir la
panxa del gat, aquest va saltar de la taula escales avall; la dosi no havia estat
l´adequada per dormir-lo bé. El tribunal va dir al bidell que portés un altre gat per
donar-li a l´opositor una segona oportunitat i així va ser. Es va administrar una
nova dosi de barbitúric per dormir la bèstia, amb tan mala fortuna que el gat morí
immediatament després de la injecció. El pobre opositor sagnant-se en salut, es
passà de dosi. Així fou com en Corominas guanyà la plaça.

DR. FRANCESC SALAMERO I REYMUNDO

El Dr. Salamero va ser ajudant dels doctors Conill pare i fill. Quan
estudiava a la  Facul tat ,  va  guanyar  les oposic ions a a lumne intern
d´Obstetrícia i Ginecologia de la Clínica del Dr. Conill Montobbio a l´Hospital
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Clínic. Aquestes places ja no existeixen ara. Estaven pensades només per
alumnes, es guanyaven per oposició i l´alumne quedava adscrit a la càtedra
i fins i tot cobrava un sou ridícul però sou, fins i tot amb retenció; una vegada
acabada la carrera s´acabava el contracte. El primer dia que es presentà a
la guàrdia per incorporar-se, el seu cap li va dir que es presentés a la germana
de la sala i a la cap de les llevadores. Aquesta última li digué que era benvingut
i que a les 8 de la tarda es presentés al cos de guàrdia per “resar el rosari”,
ell pensà que allò era una enredada i a l´hora convinguda i ben mudat es
presentà al lloc que li havien dit. Doncs era veritat, va haver de resar el rosari
amb les avemaries, parenostres i lletanies corresponents. Us imagineu resar
un rosari a la guàrdia, avui?

ALTRES ANÈCDOTES

Un dia sortíem de classe per anar a prendre un cafè al bar de la Facultat;
anava amb el Dr. Ramon Segura, company de curs i catedràtic jubilat de Fisiologia.
Ens vam adonar que en una de les finestres del Servei de Psiquiatria hi havia una
dona en actitud sospitosa de voler precipitar-se al buit. Li vam dir “Senyora, no faci
res, venim de seguida, no es preocupi per res” tot intentant guanyar temps. La nostra
sorpresa va ser quan la dona ens diu: “Va, vosaltres a estudiar que jo tinc feina
netejant els vidres de la finestra”.

A finals dels anys cinquanta i a la càtedra de Psiquiatria del Dr. Sarró, s´estava fent
un treball sobre un al·lucinogen, era el LSD (dietilamida de l´àcid lisèrgic). Als alumnes
que volessin participar en el projecte se´ls pujaria la nota i alguns ho van fer. L´estudi
formava part d´un treball del tinent metge Ruiz Ogara per obtenir el títol de doctor. Als
voluntaris se´ls tancava en una habitació de l´hospital, se´ls injectava el producte i
s´observava el seu comportament. Alguns van reaccionar bé, amb un augment exagerat
de l´autocrítica, mentre que d´altres ho van passar pitjor amb una sensació de pujar per
les parets i altres al·lucinacions. Penso en el que hauria passat si quelcom semblant amb
això s´hagués fet avui. Com haurien reaccionat els pares i tots els mitjans de comunicació?

L´any 1982, el Sr. Jorge Fernández Díaz, fins fa poc ministre de l´Interior i molt
conegut per les filtracions d´unes converses que va tenir amb el magistrat De Alfon-
so, de l´Oficina Antifrau de Catalunya, aleshores era governador civil de Barcelona. El
mes de gener s´inaugurava el nou edifici d´Urgències del nostre Hospital. En aquells
moments jo era vicerector a l´equip del Dr. Antoni M. Badia i Margarit; el rector Badia
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era fora de Barcelona i per tant no va poder assistir a l´acte d´inauguració i em va dir
que jo hi anés en representació seva. A l´hora assenyalada em vaig presentar en el nou
edifici i només entrar vaig sentir unes discussions acalorades en una de les habitacions.
El degà de la Facultat era aleshores el Dr. Jacint Corbella, catedràtic de Medicina Legal
i company meu de curs. Em digué que les persones que discutien de forma tan intensa
eren el governador civil Fernàndez Díaz i el conseller de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya —aleshores presidida per Jordi Pujol—  el Dr. Josep Laporte i Salas. El tema
de la discussió era qui havia de presidir l´acte, si el representat del govern central o el
del govern autonòmic. Es veu que ambdós personatges havien estat advertits, pels
seus respectius governs, de que ells havien de presidir l´acte. Cap dels dos volia cedir
fins que el degà Corbella ho solucionà d´una manera salomònica; va dir: “no presidireu
ni l´un ni l´altre, aquest edifici és propietat de la Universitat de Barcelona i per tant li
toca presidir al rector”. Total, que em tocà a mi de presidir-lo tenint a cada costat en
Fernàndez Díaz i en Laporte, un a la meva dreta i l´altre a la meva esquerra.

Ja que parlem de polítics, hi ha una anècdota de quan l’expresident Aznar visità
ĺ Hospital Clínic en qualitat de cap de govern. A ĺ arribar saludà a tots els caps de Servei i
aleshores l´acompanyàrem a visitar algunes dependències del centre. Aznar havia dit en
una ocasió que parlava el català en la intimitat cosa que ho volia demostrar davant del
gerent, el Sr. Joan Grau. Quan veia un cartell com per exemple “porta” li deia a en Grau:
“¿Esto quiere decir puerta, verdad?”, “Si, Presidente ‘porta’ quiere decir puerta en catalán”,
li contestava. “Escala, ¿esto quiere decir escalera, verdad?” i així va anar fent fins que es
trobà un cartell que deia ”ronyó”; Aznar li digué al Sr. Grau: “Ayúdeme gerente, que a esta

palabra no llego, ¿ qué significa ronyó?”.  I el gerent li digué que aquella paraula volia dir
“riñón” i vet aquí que ĺ Aznar va aprendre una altra paraula per a practicar-la en la intimitat.

Quan la nostra promoció, la del 1960, complia 50 anys, ens trobàrem tots a la
Facultat de Medicina i vam organitzar una missa que es celebrà a la capella del Clínic.
Tothom felicità als organitzadors perquè l´altar estava farcit d´unes roses vermelles
precioses. S´imaginaven que allò havia sigut l´obra dels organitzadors entre els quals
m´hi trobava jo. Vaig anar a parlar amb el capellà, D. Eusebio, molt amic nostre,
perquè em digués qui havia omplert la capella d´aquelles roses tan maques perquè
nosaltres no ho havíem fet i em contestà: “Ah!, las he puesto yo, las he birlado de la

habitación del rey Juan Carlos, que le dieron el alta ayer”. Juan Carlos havia estat
operat d´una dolència pulmonar en el Servei de Cirurgia Toràcica de l´Hospital.

Una altra sobre Juan Carlos I: El Dr. Josep M. Gil -Vernet Vila, catedràtic jubilat
d´Urologia de la nostra Facultat i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medi-
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cina i company meu de claustre, era fill de D. Salvador i nebot del meu primer mentor,
el Dr. Emili Gil Vernet, catedràtic d´Obstetrícia i Ginecologia de la nostra Facultat.
Crec que va ser per la primera o per una de les primeres tesis doctorals que es
llegiren a la nova Facultat de Medicina de Reus, vam ser nomenats el Dr. Gil Vernet i
jo mateix per formar part del tribunal que l´havíem de jutjar. Vam quedar amb el Dr.
Gil Vernet que aniríem junts a Reus per la cerimònia. El dia abans em telefonà dient-
me que li era impossible anar a Reus aquell dia i que en comptes d´ell vingués el
substitut reglamentari; jo vaig preguntar-li si estava malalt i em digué que no i que ja
m´explicaria el motiu. El dia següent portava el diari que el Dr. Gil Vernet havia operat
el rei Juan Carlos I d´un problema a la cavitat pelviana. Vaig entendre que per motius
de seguretat no m´havia pogut explicar la veritable raó per no poder assistir a la
lectura de la tesi.

I arribats en aquest punt, finalitzo aquest recull que no pretén res més fer-vos
passar una bona estona recordant anècdotes i procurar que en quedi record. N´hi
deu haver milions i algunes les recordem amb nostàlgia; la nostàlgia de tantes i
tantes hores passades, una bona part de la nostra vida, entre els murs del Clínic.
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Figura 1. Façana de l’antiga Facultat de Medicina del carrer del Carme,
avui seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu RAMC)
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Figura 2. Façana de la nova Facultat de Medicina i Hospital Clínic al carrer de Casanova.
(Foto: Arxiu RAMC)
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RESUM: Transcrivim el que considerem com un primer anuari de
metges actius a la ciutat de Barcelona a l’any 1797. Això ens permet
conèixer els seus noms, domicilis, categoria professional i càrrecs
professionals ostentats així com l’organització i funcions de
l’Acadèmia Mèdico-Pràctica” de Barcelona.

RESUMEN: Transcribimos el que consideramos un primer anua-
rio de médicos activos en la ciudad de Barcelona en el año
1797. Esto nos permite conocer sus nombres, domicilio, cate-
goría profesional y cargos profesionales ostentados. También
conocer la organización y funciones de la Academia Médico-
Práctica de Barcelona.

ABSTRACT. MEDICAL DOCTORS YEARBOOK OF BARCELONA OF

THE YEAR 1797:  We transcribe what we consider a first yearbook
of active medical doctors in the city of Barcelona of the year 1797.
It allows us to know their names, address, category professional
and professional positions held. It allows too to know the
organization and functions of the Academy Medical-Practice of
Barcelona at that time.
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INTRODUCCIÓ

Entre la col·lecció de fullets de la donació d’Isidre Bonsoms a la Biblio-
teca de Catalunya, n’hem trobat un d’interès històrico-mèdic, el número 3.251.
És una “Lista de los Medicos de la Ciudad de Barcelona, con expresión de su

antigüedad, habitaciones y empleos”.

Es tracta d’un petit llibret, de 200x125 mm, de 13 pàgines, imprès a
Barcelona per Francisco Suria y Burgada a l’any 1798, per compte i ordre de la
Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona.

Això obeïa a una Reial Cèdula de S.M. del dia 7 de juny de l’any 1797,
que manava publicar anualment, per part de la dita Acadèmia, el llistat complet
dels seus membres i altres metges legalment autoritzats per a l’exercici de la
professió a la ciutat de Barcelona. Aquests metges estaven obligats a prestar
assistència sanitària gratuïta als pobres de solemnitat de Barcelona. Així mateix,
per una Reial Ordre del 9 de febrer del mateix any, l’Acadèmia i els seus
membres eren obligats a assistir, en cas d’epidèmia, a tot el Principat de
Catalunya.

Ens trobem davant d’un primer precedent dels actuals directoris o guies
mèdiques, que havia de tindre una edició o actualització anual. No hem trobat,
ni a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ni a la Biblioteca de Catalunya,
cap altre exemplar d’anys posteriors, el què ens fa pensar que no hi hagué
continuïtat, possiblement pel trasbals de la Guerra del Francès.

La finalitat d’aquesta “Lista” era informar al públic i als gremis i col·legis
professionals i a les germandats de la ciutat de Barcelona, dels metges
legalment autoritzats per a l’exercici de la medicina, prescriure medicaments
d’ús intern, o signar certificats mèdics, tant en la pràctica pública com privada.

Encara que la majoria dels metges citats en aquesta “Lista” ja són
coneguts i estan recollits en el Diccionari Biogràfic de Metges Catalans de J.M.
Calbet Camarasa i J. Corbella Corbella, creiem d’utilitat la transcripció d’aquest
llibret per les dades oficials que conté respecte a la composició i funcionament
de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica i la seva relació amb el conjunt de metges de
Barcelona. Observem que no es fa cap esment als cirurgians ni als apotecaris.
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“LISTA DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA,

con expresión de su antigüedad, habitaciones y empleos.

Arreglada conforme á lo mandado por S.M. en la Real Cedula de Adiciones

á los Estatutos de la Real Académia de Medicina Practica de la expresada

Ciudad con fecha de 7 Junio 1797.

Sirve para este año de 1798.

Barcelona: por Francisco Suria y Burgada. (Impresor)

(I) ADVERTENCIA.

La Facultad de Medicina de Barcelona insiguiendo la Real Cedula de

S.M. de 7 de Junio de 1797, se compone actualmente de tres clases de

Individuos; esto es, de Socios Residentes de la Real Académia de Medi-

cina Practica, de Medicos Asociados á dicha Académia, y de Medicos no

asociados á ella. Los Socios Residentes (según consta en la citada real

Cedula) están limitados á veinte, y son los únicos que componen la

Académia. Deben ser todos Doctores en Medicina, domiciliados en di-

cha ciudad de Barcelona ó Barceloneta, y de continua residencia á todas

las Juntas Académicas. A estos solamente pertenecen y pertenecerán

siempre privativamente la propiedad y uso de las salas donde se cele-

bran las Juntas sobredichas, los bienes, honores, gracias, preeminen-

cias y prerrogativas habidas y por haber en nombre de la citada Real

Académia Medico-Practica de Barcelona.

Los Medicos Asociados son aquellos que se han asociado á la expre-

sada Académia, insiguiendo lo dispuesto en la citada Real Cedula en

los términos siguientes. Para unir del todo la Facultad Medica, en ade-

lante la Real Académia Medico-Practica de Barcelona admitirá asocia-

ciones de todos los Medicos ya establecidos en la misma Ciudad, ó

que en lo sucesivo pretendan establecerse en ella para exercer la

practica de la Medicina, y se llamarán Medicos Asociados á la Académia.

Los Medicos no Asociados son aquellos que sin ser Socios Residen-

tes, ni Medicos Asociados pueden exercer la Medicina en Barcelona,
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porque estaban ya establecidos y domiciliados en la misma Ciudad

antes de la fecha de la mencionada Real Cedula.

(III)

Sin embargo de que la citada Real Académia por los párrafos treinta

y dos, treinta y tres, y treinta y quatro de sus Estatutos está obligada

siempre que hubiese alguna epidemia, ú otro incidente contrario á la

salud publica, á dar su dictamen, é indicar y practicar los medios con

que pueda remediarse, y ademas de esto á dar su parecer sobre

casos arduos que ocurran á los Socios; no obstante todos los Medicos

Academicos Residentes ó Asociados estarán obligados á asistir de

limosna á los pobres de solemnidad, cada uno en su respectivo ba-

rrio, llamando á consulta en los casos graves á los Medicos que pa-

rezca bien, y sean del agrado de los pobres, quienes concurrirán

puntualmente, aunque vivan distantes, y sin honorario, teniendo

ademas obligación la citada Académia de asistir por medio de sus

Individuos con el debido zelo y prontitud á todas las epidemias que

se verifiquen en dicha Ciudad de Barcelona y Principado de Catalu-

ña, con arreglo á lo resuelto por N. R. P. en Real Orden de nueve de

Febrero de este año.

(IX)

Para que el Publico tenga noticia de los sugetos que en Barcelona

estan autorizados por las leyes del Reyno, y Cedula de Asociacion para

exercer la Medicina Practica sin incurrir en pena alguna, á imitacion del

Real Colegio de Medicina de esta nuestra Corte, se imprimirá anual-

mente una lista que contenga el nombre y apellido de cada uno, nume-

ro de casa y calle en que habita. Esta lista se arreglará empezando por

los Socios Residentes según su antigüedad academica, seguirá des-

pués otra serie distinta con el titulo de Medicos Asociados á la Académia,

segun el orden de antigüedad de grado.

Esta lista, que se repetirá todos los años á principios de Enero, se

repartirá entre los Profesores de Medicina, Cirugía y Farmacia, y entre

los Priores y Prohombres de los Colegios y Gremios de dicha Ciudad de

Barcelona para que enterados de su contenido puedan valorar las

Certificaciones de Medicos, que con tanta frequencia circulan entre

ellos, y las Hermandades. A los que se asocien entre año se les despa-
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chará por el Secretario una certificación con que puedan hacerlo cons-

tar hasta que se imprima y reparta la lista del año venidero.

(XIII)

Ninguna persona, de qualquiera clase ó condición que fuere, no sien-

do Socio Residente, ó Medico Asociado, ó domiciliado en dicha Ciudad

de Barcelona y sus Arrabales antes de la fecha de esta nuestra Carta,

podrá en manera alguna exercer la Practica de la Medicina en la expre-

sada Ciudad de Barcelona y sus Arrabales, ni prescribir publica ni pri-

vadamente medicinas determinadas al uso interno para la curación de

las enfermedades, de la preñez, el puerperio, de la infancia, de las

erisipelas, escorbuto, viruelas, sarampiones, hidropesías, garrotillos,

fiebres intermitentes y remitentes, y todas las demás enfermedades,

cuyo tratamiento es propio y peculiar de los Medicos, pena de cincuen-

ta libras catalanas de multa por cada vez que contraviniere.

Los trozos de la Real Cedula de 7 Junio, que encierra la advertencia

antecedente, están trasladados á la letra de lo que en la misma consta

en las paginas 6 y 8 y en los párrafos III, IX y XIII. Barcelona 18 de

Diciembre de 1797.

Dr. D. Francisco Sanponts, Socio Secretario.

SOCIOS RESIDENTES, que componen la Real Academia de Medicina

Practica, según el orden de su antigüedad académica.

D. Ignacio Montanér, Medico honorario de Camara de S. M., Vice-

Presidente de la Académia, Inspector de Drogas Medicinales. C. den

Gignás, num. 7.

D. Luis Prats, Medico honorario de Familia de S. M., y Medico de Sani-

dad, C. dels Banys vells, num. 1.

D. Buenaventura Casals, Medico honorario de Familia de S. M., Teso-

rero de la Académia, é Inspector de Drogas Medicinales. Carreró de la

Baixada de Sant Miquel, num. 2.

D. Francisco Salvá, Medico honorario de Familia de S. M., Secretario

primero de la Académia, y Medico de la Real Casa de Hospicio y Hospi-

tal de Misericordia. C. den Petritxol, num. 21, ausente.



GIMBERNAT, 2020; 72: 131-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Ferran Sabaté i Casellas

136

D. Francisco Sanponts, Medico honorario de Familia de S. M., Secre-

tario segundo de la Académia, y encargado interinamente de la prime-

ra Secretaria. C. de la Boqueria, num. 6.

D. Joseph Steva, Medico honorario de Familia de S. M., Examina-

dor de la Asociacion, y del Real Protomedicato. C. Nou, num. 7.

D. Vicente Grassét, Medico honorario de Familia de S. M., Censor

de la Académia, Examinador del Real Protomedicato, y Medico de

Sanidad. Plassa de Palacio, num. 24.

D. Lorenzo Grassét, Medico honorario de Familia de S. M., Ins-

pector de Epidemias de Cataluña delegado por la Académia, y

Medico de Sanidad. En la Barceloneta, C. de Sant Andreu.

D. Narciso Roses, Medico honorario de Familia de S. M., y Medico

segundo del Hospital General. C. de la Palla, num. 7.

D. Joseph Coll, Medico honorario de Familia de S. M., Secretario

de la Académia para la correspondencia extranjera, y Examinador

del Real Protomedicato. C. de Baséa, num. 19.

D. Vicente Mitjavila, Medico honorario de Familia de S. M., Socio

Procurador de la Académia, é Inspector de Epidemias de Catalu-

ña delegado por la misma. Plassa de Sant Just, num. 26.

D. Thomas Ventosa, Medico honorario de Familia de S. M., Medico

de Numero de los Reales Exercitos, y Medico de la Real Carcel y Casa

Galera. C. de la Palma de Santa Catharina, num. 20.

CONTINUAN LOS SOCIOS RESIDENTES.

15 D. Rafael Steva. C. dels Escudellers blanchs, num. 27.

14 D. Joseph Solá, Medico de residencia del Hospital General. En la

misma casa.

17 D. Joseph Antonio Rigáls. C. den Gignás. Num. 9.

22 D. Pedro Tenas. Riera de Sant Joan, frente Santa Martha.

3 D. Salvador Ventosa. C. de la Palma de Santa Catharina, num. 20.

6 D. Francisco Pons, Examinador de la Asociacion, C. de la

Enseñansa, num 1.

1 D. Gaspar Balaguer, Teniente de Proto-Medico de Cataluña.

C. den Petritxol, num. 18.

23 D. Francisco Carbonell. C. de Sant Pere mes baix, num. 19.
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MEDICOS ASOCIADOS A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

PRACTICA.

2 D. Martín Valls. C. de Sant Pau, num. 51.

4 D. Lorenzo Font. Cerca la Plasseta del Regomí, num. 22.

5 D. Joseph Prat y Gual. C. dels Gegants, num. 11.

7 D. Antonio Millét, Medico de Numero de los Reales Exercitos. C.

Nou, ausente.

8 D. Juan Janér. C. dels Banys vells, num. 17.

9 D. Francisco Colóm, Medico del Hospital General. C. de Sant

Domingo, num. 4.

10 D. Raymundo Taulér. C. Mitjá de Sant Pere, num. 2.

11 D. Christoval Marimon, Medico de Numero de los Reales Exercitos,

y Examinador de la Asociacion. Carreró de la Baixada de Sant Miquel.

12 D. Joseph Revert. C. Condal, num. 3.

13 D. Manuel Durán. Frente de Santa Catharina, num. 12.

16 D. Ramon Guasch. Plasseta de Marcús, num. 33.

18 D. Joseph Riera y Rafart, Medico de residencia del Hospital

General. En la misma casa.

19 D. Juan Vahí, Medico de Numero de los Reales Exercitos. Plassa

del Rey, num. 5.

20 D. Juan Brignét. En la Rambla, num. 1.

21 D. Narciso Planas, Examinador de la Asociacion. C. den Jaume

Giralt, num. 15.

24 D. Dalvador Mas. C. den Robador, num. 60.

25 D. Juan Arenas. Plassa del Corréu, num. 7.

26 D. Antonio Molins. C. de la Boqueria, num. 6.

27 D. Domingo Prat. C. dels Gegants, num. 11.

28 D. Francisco Vila. C. dels Mercaders, num. 27.

29 D. Juan Doladér. C. de la Oliva de la Trinitát, num. 11.

30 D. Carlos Ronquillo. C. del Conde del Asalto, casa sin numero.

31 D. Abdon Saball, Medico de Numero de los Reales Exercitos. En

la Barceloneta, C. de San Anton.

32 D. Joseph Carreras y Forns. C. del Carme, num. 13.

33 D. Alberto Riera. C. den Tarascó, num. 39.

34 D. Luis Costa. C. del Conde del Asalto, casa sin numero.
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NOTA

Aunque no estén continuados en la antecedente lista, por hallarse

establecidos antes de la publicación de la Real Cedula en esta Ciudad,

pueden también exercer en ella la Medicina los Profesores siguientes:

D. Antonio Marcelí. C. de Sant Honorat, num. 3.

D. Jayme Menós, Primer Medico de los Reales Exercitos. C. del

Governador, num. 4.

D. Benito Pujol, Primer Medico del Hospital General, y Catedratico

del Real Colegio de Cirugia. Plassa de la Trinitát, num. 12.

D. Juan Buscarons. En la Barceloneta, C. den Gamót.

D. Ignacio Ametllér, Medico de Numero de los Reales Exercitos. En

la Boria, num. 1.

D. Miguel Carreras. C. de Jerusalém, num. 90.

D. Manuel Codorniu. Plassa de la Cucurulla, num. 31.

D. Salvador Pla. C. den Petritxol, num. 17.

D. Francisco Junoi, Catedratico del Real Colegio de Cirugia. C. den

Petritxol, num. 13.

D. Francisco Poch. C. den Xuclá, num. 1.”

(BIBLIOTECA DE CATALUNYA. “Lista de los Medicos de la Ciudad de

Barcelona, con expresión de su antigüedad, habitaciones y

empleos”. Fons Isidre Bonsoms. Col·lecció de fullets, núm, 3.251)

COMENTARIS

Dels noms aquí mencionats, podem extreure que alguns d’ells ocuparen
càrrecs destacats en l’administració sanitària d’aquell moment: Bonaventura
Casals i Ignasi Montaner. Altres eren membres o examinadors del “Real

Protomedicato”: Joseph Steva i Vicente Grasset. Alguns eren “Inspector de Epide-

mias”: Vicente Mitjavila i Fisonell, editor del “Semestre Medico Clínico” o Lorenzo
Grasset. I encara, d’altres destacaren en l’àmbit de la recerca mèdica, elèctrica o
meteorològica com Francesc Salvà i Campillo. També trobem que l’Acadèmia tenia
un secretari per a la correspondència estrangera, en Joseph Coll; això ens informa
que estaven al corrent dels avenços del coneixement que s’anaven produint arreu
del món.
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Alguns d’aquests metges foren pioners del periodisme mèdic o tingueren un
cert relleu científic a nivell hispànic i internacional, i deixaren una obra escrita d’un
cert mèrit científic, que cal tindre en consideració.

Atenent al seu origen, la majoria dels metges eren catalans. En trobem un de
castellà, com: Juan Arenas, i un probable occità: Joan Brignét.

Observem que el secretari de l’entitat, Francisco Sanponts, mantingué la grafia
original en català de les adreces mencionades dels metges llistats.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Fons Enric Bonsoms. Col·lecció de fullets, núm. 3.251.

CALBET I CAMARASA, Josep M.; CORBELLA I CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de Metges

Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana-Seminari Pere Mata
UB, 1981-1983. 3v. 772 p.

CORBELLA I CORBELLA, Jacint. “La Academia de Medicina de Barcelona”. A: Historia y Vida

[Barcelona], 1988; 21 (extra 49): 88-96.

CORBELLA I CORBELLA, Jacint; CALBET I CAMARASA, Josep M. “La funció de l’Acadèmia de Medi-
cina en la Renaixença científica de Catalunya”. A: Actes del Primer Congrés d’Història

Moderna de Catalunya. Vol. II. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona, 1984, p. 597-602.

CORBELLA I COBELLA, Jacint. Memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

1a ed. Barcelona: PPU, 1993. (Publicacions del Seminari Pere Mata; 52). 120 p.

FABRÉ, Jaume; HUERTAS, Josep M. Carrers de Barcelona: com han evolucionat els seus noms.
Barcelona: Edhasa, 1982. 247 p.

IGLESIES, Josep. La contribució catalana al telègraf elèctric: Francesc Salvà i Campillo (1751-1828).
1a. ed. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1965. 60 p. (Episodis de la història; 67).

LÓPEZ GÓMEZ, José. M. “Contribución al conocimiento de los inicios de la vacunación antivariólica
en Cataluña”. A: Gimbernat [Barcelona], 1989; 12: 167-177.

RIERA I TUÈBOLS, Santiago. “Salvà, precursor de Monturiol?”. A: Gimbernat [Barcelona], 1985;
5: 321-330.

RIERA I TUÈBOLS, Santiago. Ciència i tècnica a la Il·lustració: Francesc Salvà i Campillo (1751-1828).

1a. ed. Barcelona: La Magrana, 1985. 265 p.



GIMBERNAT, 2020; 72: 131-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Ferran Sabaté i Casellas

140

Figura 1. Primera pàgina de la  “Lista de los Medicos de la Ciudad de Barcelona,
con expresión de su antigüedad, habitaciones y empleos”.

(Font: Biblioteca de Catalunya. Fons Bonsoms. Col·lecció de fullets, núm. 3.251).
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ABSTRACT.  PHYSICIAN CANDIDATES FOR THE PARTY “ACCIÓ
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as the Bases of Manresa. They were integrated into political parties
and some of them, in the twenties of the twentieth century in the
party Acció Catalana Republicana. The newspaper “La Publicitat”
publishes the profile and the caricatures of those standing for the
elections for Barcelona in 1931 by the Acció Catalana Republicana.
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 INTRODUCCIÓ

A les darreries del segle XIX l’Estat va ser dirigit per governs corruptes que
estaven sota la protecció de l’exèrcit.  Al mateix temps els catalans, malgrat la
seva important contribució econòmica sofrien fortes pressions per a que
renunciessin a la seva identitat.1 I fou en aquesta situació que es va reforçar un
catalanisme polític que va procurar vertebrar l’economia i la identitat catalana, i
que va tenir la seva projecció més important en l’assemblea coneguda com a
Bases de Manresa (1892).2

A partir d’aleshores ja hi hauria un programa polític i econòmic per redreçar
la nació catalana en totes les seves vessants. I els professionals de la sanitat,
com a coneixedors més directes de les circumstàncies en què vivien els seus
clients i de les seves aspiracions es van convertir, no solament en testimonis
d’aquesta situació, sinó també en defensors d’un canvi que millorés la seva
situació econòmica i política.

Però els avenços no van ser fàcils. Tot el poder de l’Estat es va posicionar en
contra de la voluntat dels catalans. I això es plasmaria en diversos fets que registra la
nostra història. Però al mateix temps, com a reacció, es van consolidar diversos
partits polítics en defensa dels drets dels catalans.

El Centre Nacional Català des del 1899 generà una política anticentralista i
junt amb la Unió Regionalista va demanar un pacte fiscal amb Madrid, cosa que
l’Estat no podia ni volia concedir. Ben al contrari, la repressió contra les aspiracions
catalanes es van endurir.

Però el 1901 sorgia la Lliga Regionalista que tingué un llarg i fructífer
protagonisme en defensa de Catalunya.3

Amb aquests antecedents i amb tots els entrebancs difícils de superar, es va
constituir el 1914 la Mancomunitat de Catalunya, que seria dirigida per Enric Prat de
la Riba. Però la seva eficàcia política i econòmica va significar la seva dissolució.

En acabar la Primera Guerra Mundial sorgiren una sèrie de conflictes socials,
que juntament amb l’ascendent solidesa que mostrava el moviment catalanista van
provocar una duríssima reacció centralista que vingué representada per la Dictadura
(1923-1930), i que va constituir un fre pel catalanisme.4
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Però una creixent conflictivitat econòmica i social va donar ales a diversos
partits, i entre ells Acció Catalana,5 que tenia com a portaveu el diari “La Publicitat”,
i tingué una notable influència. Les idees republicanes es van imposar lentament
fins que el 1930 desapareix la Dictadura, i malgrat els esforços de reivindicar-la, van
ser els elements republicans els que finalment es van imposar.

Era el 1931 quan Acció Republicana es va presentar a les eleccions a Barce-
lona, i entre els seus membres hi hem trobat cinc metges, que presentem en
aquesta nota.

LES CARICATURES PUBLICADES AL

DIARI LA PUBLICITAT
6

Batlle de Miquelarena, Rafael

Nascut a Sarrià (Barcelona) l’1 d’octubre de 1894, morí a Barcelona el 30 de
desembre de 1985. Fill del metge Ramon Batlle i Prat. Batxiller a Barcelona el 1905
i llicenciat en medicina el 1911. Va ser el darrer alcalde de Sarrià (1918-1922) i
posteriorment regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Té un carrer amb el seu nom a
la nostra capital.

Mas i Oliver, Pere

Nascut a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 24 de gener de 1895, morí a
Barcelona el 2 de març de 1983. Fill del metge Joan Mas i Ministral. Batxiller a Girona
el 1914 i llicenciat en medicina el 1921. Secretari de l’Institut Ginecos, que es va
transformar en la Clínica Victòria. Membre fundador i president del Sindicat de Metges
de Catalunya. Professor auxiliar de Medicina del Traball. El setembre de 1936 fou
membre de la junta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Participà en la
creació de la revista “Ars Medica”.

Nogués i Gurri, Lluís Gonçaga

Nascut a Barcelona el 5 de febrer de 1885. Batxiller a Barcelona el 1900 i
llicenciat en medicina el 1908. El 1939 fou sancionat amb cinc anys d’inhabilitació.
Consta la seva baixa col·legial el 6 de juny de 1941.7
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Santinyà i Bragulat, Joan B.

Nascut a Barcelona el 4 de febrer de 1887, morí a Barcelona el 27 de gener de
1955. Batxiller a B. el 1902 i llicenciat en medicina el 1910. Presidí la secció de
medicina de l’Associació General d’Estudiants de la Universitat de Barcelona. Membre
fundador de la Societat Barcelonesa d’ORL (1911). Vicepresident de l’Institut Mèdico-
Farmacèutic. Participà en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. Col·labora
a la “Revista de Información Terapéutica”, “Gaceta Médica Balear”, i redactor de la
“Revista Médico Sanitaria”.

Vivancos i Ferrés, Santiago

Nascut a Sant Gervasi de Cassoles el 17 de maig de 1895 , morí a Barcelona
el 21 de juny de 1939. Batxiller a Reus el 1915 i llicenciat en medicina el 1920.
Doctorat a Madrid el 1929. També va fer estudis de Pedagogia a la Facultat de
Filosofia i Lletres i les carreres de Dret i Farmàcia.8 El 1925 ingressà a la Mutual
Salus. El 1926 era membre de la lògia “Justícia”, i més tard passà a la lògia “Themis”

(1935), i va ser escollit com a Gran Maestre de la Gran Lògia de Catalunya el juliol de
1936. Membre d’Esquerra Republicana de Catalunya, simpatitzà amb Estat Català.
En esclatar la guerra el 1936 dirigí la Mutualitat Catalana Mercantil i Industrial
d’Accidents de Treball. El gener de 1938 era director del Sanatori d’infants “Àngel
Guimerà”. Professor a l’Escola de Treball. El novembre de 1936 era cap del Laboratori
Químic de la secció d’espionatge de la Conselleria de Defensa. Quan passà el seu
domicili a la Rambla de Catalunya, 114, principal, s’anuncia com especialista de
malalties dels infants.9 Col·laborà a les revistes “Infantia Nostra”, “Butlletí del Sindicat
de metges de Catalunya”, i “Revista Médico Professional”. Fou detingut poques
hores després d’haver entrat les tropes franquistes a Barcelona, i morí afusellat.

NOTES

1. OLLÉ ROMEU. Josep M. (dir.) Homes del catalanisme: Bases de Manresa, diccionari biogràfic.

1a ed. Barcelona: Rafael Dalmau editor, 1995. 285 p. (Camí Ral; 6), pàg. 11.

2. A les Bases de Manresa hi van assistir els metges: Domènec Agustí i Salmons, Jaume
Baltasar i Matas, Ramon Enric Bassegoda i Amigó, Francesc de Paula Calbetó i Roget,
Joan Capell i Solé, Jaume Ferran i Clua, Florentí Garcia i Fossas (també era farmacèutic),
Agustí Maria Gibert i Oliver, Jaume Lacoma i Aliá, Jacint Laporta i Mercader, Salvador
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Massa i Passapera, Francesc Miravet i Garcés, Oleguer Miró i Borràs, Feliu Noguera
Casabosch, Pere Poblet i Andreu, Miquel Pons i Riera, Enric Octavi Raduà i Oriol, Josep
Reventós i Amiguet, Josep Narcís Roca i Farreras, Joan Sala i Papell, Pere Sala i
Vendrell, Josep Saltor Montagut, Frederic Serra i Crehuet, Marià Serra i Font, Cels
Surroca i Salvador, i Pere Vergés i Vernís. I els farmacèutics: Antoni Anyon i Cortiella,
Josep Corominas i Font, Miquel Draper i Batllori, Gaietà Florensa i Jové, Martí Genís i
Aguilar, Bonaventura Gombau i Lleonart, Antoni Lamich i Governa, Josep M. Martí i
Terrada, Marià Pedrol i Balart, Tomàs Raguer i Fossas, Jaume Soler i Farré, i Josep M.
Valeta i Castelló.

3. En la Lliga Regionalista hi van destacar els metges Bartomeu Robert i Yarzábal, i Miquel
Arcàngel Fargas i Roca.

4. La cara amable de la Dictadura es va voler demostrar amb la inauguració del monument a
Jacint Verdaguer a Barcelona amb la presència del Rei i del general Primo de Rivera, el
qual va llegir una poesia en català del poeta.

5. Posteriorment contribuí a crear Esquerra Republicana de Catalunya.

6. La Publicitat [Barcelona],  (12 febrer 1931), p. 6.

7. Informació verbal facilitada per Mercè Viger.

8.  El Diluvio [Barcelona],  (2 juny 1929), p. 30.

9.  La Publicitat [Barcelona],  (18 agost 1931), p. 5.

1 2

Figura 1. Rafael Batlle de Miquelarena.

Figura 2. Pere Mas i Oliver.
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Figura 3. Lluís Gonçaga Nogués i Gurri.

Figura 4. Joan B. Santinyà i Bragulat.

Figura 5. Santiago Vivancos i Ferrés.

5

3 4
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SABATÉ I CASELLAS, Ferran; CALBET I CAMARASA, Josep M. Metges de l’Alt

Urgell i d’Andorra. Topografía médica de la Seo de Urgel (1886).

Barcelona: Kit-book Servicios editoriales, 2017. 204 p.

L’edició d’aquest llibre ha estat possible mercès a la col·laboració del
Govern d’Andorra, de la Societat Andorrana de Ciències, i de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina. Ha escrit el pròleg Àngels Mach i
Buch, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències.

A través de les pàgines del llibre es presenta un llistat de professionals
de la sanitat, principalment metges, cirurgians i farmacèutics que van
exercir a l’Alt Urgell i a Andorra.

També s’hi fa una transcripció de la topografia mèdica de la Seu d’Urgell
presentada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el 1886. (J.M.C.)

GIRAULD, Antoni. Utilíssim, prompte y fàcil Remei e memorial per a preservar-

se i curar de la pesta (1587). Transcripció, introducció i glossari:
Francesc Cremades. Estudi lingüístic: Joan Veny. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017. 182 p.

Aquest llibre aporta a la literatura mèdica catalana una notable
contribució al coneixement històric de les pestilències. Aparegut a la
segona meitat del segle XVI demostra en primer lloc la vitalitat de la

scripta manent
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llengua catalana en aquell moment. I en segon lloc assenyala una sèrie
de mesures per prevenir les terribles epidèmies de pesta que van afectar
el nostre territori des de l’Edat Mitjana.

És molt interessant el glossari de mots rellevants que hi fa Francesc
Cremades (p. 145-182). Entre les pàgines 19-28 hi trobem una utilíssima
bibliografia. Sense cap dubte es tracta d’un llibre clàssic molt important
i feliçment recuperat. (J.M.C.)

GOMIS, Ramon; PARDO, Rafael; TRILLA, Antoni. Homenaje a Juan Rodés.

Trayectoria y facetas de un visionario. 50 testimonios. Bilbao:
Fundación BBVA, 2017. 198 p.

Aquest llibre consta d’una introducció a càrrec dels tres autors (p. 8-11).
Segueix un segon capítol de Jacint Corbella: “Algunas notas sobre la vida y la
obra del doctor Joan Rodés” (p. 12-19), i després hi ha el testimoni de
cinquanta metges i amics que valoren el personatge homenatjat (p. 23-96),
que inclouen una dotzena de pàgines amb imatges. L’obra de Joan Rodés,
per dir-ho amb paraules de Jacint Corbella tingué un impacte divers en la
medicina catalana: d’organització, d’estudis clínics i d’investigació. Participà
activament en la transformació de l’Hospital Clínic des del moment en què
es va iniciar el 1972. La seva aportació a l’hepatologia és avui molt valorada.
Per tot això Rodés era mereixedor d’aquest reconeixement i aquest llibre és
testimoni de la seva vida i de la seva obra. (J.M.C.)

CORBELLA I CORBELLA, Jacint; GALLEGOS I PANIELLO, Àngels; XIFRÓ I
COLLSAMATA, Marc. La Medicina a la Vall d’Aran des de l’Arxiu de la

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona: Seminari Pere
Mata-Trialba, 2017. 232 p.

La més que bicentenària corporació Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya custòdia un important arxiu que de fet és d’obligada consulta
per a tot aquell interessat en la història de la medicina catalana.

En aquest treball es reuneix un conjunt de documents relacionats amb
la medicina aranesa. Entre les pàgines 11 i 18 es fa un estudi de la



GIMBERNAT, 2020; 72: 147-156 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 149

Ressenyes bibliogràfiques

topografia mèdica de Vielha i la Vall d’Aran escrita el 1913 pel metge
Joaquim Vilar i Ferran. També es fa una referència al Crist de Salardú, que
ha estat evocat per Manuel Camps i Clemente en la seva tesi sobre la
medicina de l’edat mitjana. Entre les pàgines 63 i 75 es fa una interessant
relació dels sanitaris que van exercir a la Vall d’Aran. A partir de la pàgina
77 es presenta un catàleg i transcripció dels documents de l’Arxiu. Un
llibre de consulta obligada per a tots els historiadors aranesos. (J.M.C.)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. Mujer y Medicina en Aranda de Duero (del siglo

XV al XXI). Burgos: Ayuntamiento de Aranda de Duero- Gráficas Aldecoa
S. L., 2017. 90 p.

En els nostres dies assistim a la creixent i progressiva feminització de la
professió mèdica. Però al llarg de la història les dones no han tingut fàcil
l’ingrés a la professió. En aquest llibre es destaca el cas de dues dones
que van pugnar pel seu accés a la professió mèdica.

El primer fa referència a la jueva Mencía González, que a les darreries del
segle XV va reivindicar el seu dret a exercir la pràctica de la medicina i la
cirurgia. Va obtenir una sentència bastant favorable.

Quatre segles més tard l’autor explica l’esforç de Felisa Martínez Ruiz
per obtenir la llicenciatura de medicina. Fou la primera de la província de
Burgos en aconseguir el títol de graduada, el 1924.

La investigació que ha fet l’autor és francament meritòria. Com efecte
col·lateral les dues metgesses han vist que la primera tingui un carrer
dedicat a Burgos, i la segona un altre a Aranda. (J.M.C.)

VIADER GUIXÀ, Ramon. Viader, nissaga de metges i apotecaris. Barcelona:
Rubes Editorial, 2017. 202 p.

Llibre en gran format 240x280 mm, bellament editat i amb nombroses
il·lustracions. S’inicia amb dos pròlegs. El primer el signa Miquel Bruguera
Cortada, i el segon Joan Esteva de Sagrera. Segueix un pòrtic a càrrec
d’Anna Maria Carmona i Cornet, que també ha assumit la supervisió
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històrica del text. L’autor ens presenta la genealogia del llinatge
Viader, i entra en matèria amb tres capítols: els Viader metges
(p. 27-41), els Viader farmacèutics (p. 43-114), i el Museu Viader
(p. 117-140). Clou el llibre la bibliografia, i un índex de figures i de
taules. Se’n fa un resum en castellà i en anglès. Facilita la lectura la
bona qualitat del paper. (J.M.C.)

BOATELLA, Josep. Els orígens de la indústria dietètica catalana (1880-1935).

Farmacèutics i metges. Barcelona: Edicions de la Universitat de
Barcelona, 2017. 156 p.

En fa la presentació Jordi Dalmases Balañà, president del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona. En el text s’aporten un total de dinou
personatges que es van distingir per la seva elaboració de productes
dietètics i llets maternitzades. L’autor ha fet una important i profunda
investigació, i el seu esforç ve a enriquir el coneixement de la indústria
farmacèutica catalana.

Cal agrair que recuperi per a la nostra història sanitària els perfils
biogràfics de diversos professionals de la sanitat catalana que havien
quedat mig oblidats. La recerca realitzada ens permet recobrar
nombroses, curioses i originals il·lustracions.

Clou el llibre una àmplia i específica bibliografia, i en conseqüència
estem ben segurs que interessarà a tots els nostres lectors. (J.M.C.)

TORRES GALLARDO, Begonya. La caricatura médica en Cataluña a comienzos

del siglo XX. Un análisis de la revista ¡Cu-cut! (1902-1912). Santiago
de Chile: Editorial Cuadernos de Sofía, 2017. 176 p.

Signa el pròleg el Dr. Alessandro Monteverde Sánchez, de la Universitat
de Playa Ancha, de Valparaíso (Xile).

La importància de la caricatura és la de saber resumir en un dibuix una
idea. En totes les cultures i en tots els temps hi ha hagut caricatures que
expressaven una opinió sobre diverses qüestions, que o bé no es podien
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manifestar obertament, o que servien per posar un punt d’ironia en un
tema d’actualitat.

L’autora del llibre ha recollit unes 313 caricatures de la revista ¡Cu-cut!
(1902-1912), i algunes són d’una rabiosa actualitat, cosa que significa,
la universalitat del pensament que reflectia la petita caricatura. La sàtira
social i política sobre la medicina i els metges té una llarga història, i
sempre ha estat compartida per amplis sectors.

A Catalunya i durant el primer terç del segle XX aparegueren un grup de
revistes que impulsaren la visió irònica de la societat. De fet era una
autocrítica digna d’una gran cultura.

L’autora del llibre hi fa una excel·lent introducció, així com també ha
sabut oferir una magnífica selecció de les caricatures. (J.M.C.)

CALBET I CAMARASA, Josep M. Tesinas de Medicina del siglo XIX. Barcelona:
Kit-Book Servicios editoriales, 2017. 184 p.

A mitjan del segle XIX i amb la recuperació de la Universitat per la ciutat
de Barcelona, assistim a un interès col·lectiu de professors i alumnes
per redreçar els estudis i coneixements mèdics.

Per a estimular els alumnes de Medicina que havien de graduar-se, se’ls
hi oferia una terna de temes dels què n’havien de desenvolupar un i
presentar-lo públicament.

En aquest llibre s’han reunit una dotzena de tesines, sense prèvia elecció,
que ens informen sobre l’interès que hi havia pels temes escollits. (J.M.C.)

MONTAÑÀ BUCHACA, Daniel. Els hospitals carlins de la Selva i la Valldora

(1837-1840). Avià: Centre d’Estudis d’Avià, 2018. 96 p.

En signa el pròleg Josep Rafart Canals, del Centre d’Estudis d’Avià
(p. 13-15), i l’epíleg Toni Gol Roca (p. 87-89). El prolífic autor d’aquest
llibre és un reconegut expert en la història del carlisme. La seva professió



GIMBERNAT, 2020; 72: 147-156 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Josep M. Calbet i Camarasa

152

de metge ha fet que ara s’aproximés a preocupar-se per l’existència i
funcionament dels hospitals on assistien a malalts, ferits i lesionats
durant els conflictes bèl·lics. Molts d’aquests hospitals de sang eren
ubicats en llocs improvisats i estremeix pensar com podien desenvolupar
la seva activitat en unes condicions tan arriscades. Al començament de
les hostilitats en la Primera Guerra Carlina els hospitals eren nomenats
secrets ja que només coneixien la seva situació personal de confiança.
Malgrat tot, els metges i cirurgians que hi exercien obtingueren resultats
millors que els aconseguits en l’exèrcit liberal. També alguns santuaris
foren habilitats com a hospitals.

En altres capítols es fa referència a la infermeria que anava a càrrec
de les monges Anna Maria Janer Anglerill, i a Joaquima de Vedruna,
amb les seves auxiliars i col·laboradores. Finalment inclou algunes
biografies (p. 81-83). (J.M.C.)

CARRAU I BUENO, Ida. L’Hospital Militar de Barcelona (segles XIX i XX).

Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la
Salut, 2018. (Col·lecció PAHCS; 23). 202 p.

N’escriu la Salutació Lluís Guerrero i Sala, director de l’Arxiu Històric de
les Ciències de la Salut (p. 11-12), i en fa la Presentació Queralt Soler i
Barjau, professora d’Història de la Universitat de Barcelona (p. 15-17).

El llibre va dividit en vuit capítols. S’inicia amb l’ocupació francesa durant
la Guerra de Francès. Destaca en un primer moment l’hospital ubicat al
carrer Jonqueres. Després fa un ampli estudi de l’Hospital Militar del
carrer Tallers, que tindria  continuïtat fins el 1943. Al carrer Tallers hi
havia hagut un gran edifici que fou convent de sacerdots seculars de
Sant Vicenç de Paül. Després es convertí en fàbrica de tabac, fins que el
1840 es convertí en Hospital Militar.

L’any 1936 la Generalitat inaugurà el nou hospital de Vallcarca que
substituiria el del carrer Tallers.

El llibre aporta diverses notícies sobre l’assistència als malalts, i al cos
de metges que en diverses èpoques el van regentar. Completa el treball
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una sèrie de notes extretes d’arxius i de la premsa (p. 167-182), una
acurada bibliografia, i un extens índex onomàstic. (J.M.C.)

YLLA-CATALÀ I GENÍS, Miquel. Pa de pessic. Aproximació a les memòries d’un

apotecari de Vic. Lleida: Pagès editors, 2018. 376 p.

El pròleg del llibre és signat per Genís Sinca, i resumeix perfectament
l’evolució de la confecció del text agrupat en disset capítols.

El títol del llibre Pa de pessic, respon al respecte als antecedents familiars
de l’autor que es van distingir amb l’elaboració d’aquest reconegut
postres, que li permet presentar uns minuciosos antecedents
genealògics.

L’autor és un científic de renom de la ciència farmacèutica que ha exercit
en diversos països, i al llarg de les pàgines de l’obra ens mostra un
resum de la seva trajectòria vital, tenint sempre l’entorn com a contrapès.
Al marge del seu interès per la Farmàcia, ens mostra la seva militància
vigatana, i és per això que el llibre es converteix en un instrument per
conèixer l’evolució de l’activitat intel·lectual a la capital d’Osona. (J.M.C.)

ALMIRALL I PUJOL, Jordi; GRANERO XIBERTA, Xavier. Aportació de Catalunya

a la història de la penicil·lina. Barcelona: COMB-Gràfiques Olsa, 2018.
264 p.

Un llibre que mancava en la historiografia mèdica catalana. El llibre
s’inicia amb un pròleg que signa Miquel Bruguera i Cortada, i una
introducció (p. 11-16). Segueixen vuit capítols i finalment faciliten la
bibliografia utilitzada. En plena postguerra (1939) encara van quedar a
Catalunya algunes figures mèdiques que amb el seu il·lusionat esforç
van aconseguir avenços en la investigació en el camp de la terapèutica
antimicrobiana.

En el llibre es valora l’obra de Pere González i del seu equip. També s’hi
fa una valoració del context polític i social en la postguerra, i la seva
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influència en la distribució i administració quotidiana de la penicil·lina.
Sense oblidar l’admirable capacitat dels laboratoris LETI en l’obtenció
de la penicil·lina. (J.M.C.)

CALLABED CARRACEDO, Joaquín. Una mirada a Santiago Ramón y Cajal en su

perfil humano y humanista. Barcelona: Real Academia Europea de
Doctores, 2018. 352 p.

Llibre que amplia el discurs d’ingrés de l’autor a la Reial Acadèmia de
Doctors pronunciat el 16 de gener del 2019. A l’extensa i dilatada
bibliografia sobre la figura de Ramón y Cajal, s’hi afegeix aquest llibre
que analitza la persona i l’obra de l’il·lustre metge anatamo-patòleg
aragonès des d’un perfil humanístic. Ve dividit en dinou capítols. En els
tres primers s’hi fa una acurada atenció a la infància i estudis primaris i
acadèmics, fins a obtenir la llicenciatura mèdica a Saragossa. Segueix
una minuciosa referència al seu magisteri a les Universitats de València,
Barcelona i Madrid.

En el capítol setè presenta el Cajal humanista i el seu interès per la
pintura, el dibuix i la fotografia. La bibliografia ocupa les pàgines 269-
279.

Podem afirmar que és una aportació notable i que els estudiosos de
l’obra de Cajal l’hauran de consultar. (J.M.C.)

BELTRAN, Toni. Ensenya’m la llengua. Girona: Editorial Gregal, 2018. 424 p.

El llibre ve prologat pel president del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona Jaume Padrós, i amb il·lustracions de Josep M. Pous-Culí. El
seu objectiu és contribuir a la recuperació del vocabulari i llenguatge
popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties.

Ve classificat segons els òrgans, els aparells, els sentits o funcions del
cos humà. Un índex de paraules (pàg. 409-421) contribueix a localitzar
qualsevol tema o qüestió.
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Ressenyes bibliogràfiques

Davant la pressió de les llengües dominants aquest llibre aporta un
important material per a revaluar els vocables populars en relació a la
medicina i el seu món. A la bibliografia i hem trobat a faltar el “Diccionari
de Medicina” que el 1936 va dirigir el Dr. Corachan. (J.M.C.)

SABATÉ I CASELLAS, Ferran; CALBET I CAMARASA, Josep M. El còlera de

1854 a Vic, segons el doctor Joaquim Salarich i Verdaguer. Barcelona:
Kit-Book Servicios editoriales, 2018. 102 p.

Conjuntament escriuen el pròleg d’aquest llibre els doctors Josep Arimany
i Manso, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, i el doctor Miquel
Bruguera i Cortada, director de la Galeria de Metges del COMB.

El manuscrit de Joaquim Salarich i Verdaguer fa referència a l’epidèmia
de còlera que el 1854 va afectar a la ciutat de Vic, i que ell visqué en
primera línia.

La seva actual edició respon a l’interès per conèixer els estralls demogràfics
d’aquell episodi, i la interpretació i testimoniatge que en fa Joaquim
Salarich, en un moment de transició del pensament mèdic. (J.M.C.)

CALBET I CAMARASA, Josep M.; SABATÉ I CASELLAS, Ferran; SABATÉ I PÉREZ,
Elisenda N. Josep Subirana i Vila (1808-1870). Farmacèutic i defensor

de la llengua catalana. Barcelona: Kit-Book Servicios editoriales, 2018.
234 p.

Llibre editat en col·laboració amb la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia i de la Societat Catalana d’Història de la Medicina.

En signa el pròleg el doctor Miquel Ylla-Català i Genís, president del XX
Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Vic el juny del
2018, on es va fer la presentació del llibre.

Proscrita la llengua catalana de qualsevol projecció pública des de la
derrota del 1714, seguiria un camí de desgavell que l’hauria portat a la
seva desaparició.
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Quan a partir de l’Oda a la Pàtria (1833) s’inicia la Renaixença, Josep
Subirana i Vila, Víctor Balaguer i Joaquim Rubió i Ors, foren els principals
activistes en lluitar per a la recuperació de la nostra llengua. Subirana
destaca principalment en reivindicar escrits en prosa, ja que en la primera
meitat del segle XIX, no s’havia publicat res en prosa catalana. En aquest
sentit Subirana és un personatge mig oblidat però que va jugar un gran
paper en la rehabilitació de la llengua i de la cultura catalana. (J.M.C.)

PÉREZ NESPEREIRA, Manuel. Jaume Aiguader. La nació popular. Barcelona:
Gràfiques Cuscó, 2018. 240 p.

L’alcaldessa de Barcelona Ada Colau en fa la presentació amb la nota
“L’alcalde de la Barcelona republicana”. Segueix el pròleg signat per
Ramon Alquèzar “Un panglossià conscient de la realitat”.

Després d’una introducció, el llibre desenvolupa la vida i l’obra del metge
Jaume Aiguader en deu capítols, amb nombroses notes a peu de pàgina.
Després d’haver ocupat l’alcaldia de Barcelona en temps atzarosos i
amb el desenllaç de la guerra civil, marxà a l’exili i morí en terres
mexicanes. Aiguader fou un defensor de l’obrerisme i del catalanisme.
El llibre es clou amb bibliografia àmplia i un índex onomàstic. (J.M.C.)

Pérez Nespereira, Manuel: “Jaume Aiguader. La nació popular” (Barcelona,
Gràfiques Cuscó, 2018, 240 pp.)

L’alcaldessa de Barcelona Ada Colau en fa la presentació amb la nota
“L’alcalde de la Barcelona republicana”. Segueix el pròleg signat per
Ramon Alquèzar “Un panglossià conscient de la realitat”.
Després d’una introducció, el llibre desenvolupa la vida i l’obra del metge
Jaume Aiguader en deu capítols amb nombroses notes a peu de pàgina.
Després d’haver ocupat l’alcaldia de Barcelona en temps atzarosos i
amb el desenllaç de la guerra civil, marxà a l’exili i morí en terres
mexicanes. Aiguader fou un defensor de l’obrerisme i del catalanisme.
El llibre es clou amb bibliografia àmplia i un índex onomàstic. (E.G.P.)

J.M.C.: Josep M. Calbet i Camarasa    �    E.G.P.: Elena Guardiola i Pereira
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POLÍTICA EDITORIAL

I MANUAL DE PROCEDIMENTS

1. FOCUS I ABAST
2. POLITÍCA D’ACCÉS OBERT
3. DRETS D’AUTORS
4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ
7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ
8. ANNEX: MODELS DE DOCUMENTS

1. FOCUS I ABAST

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una
publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i
la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any
1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència. A partir de 2019, amb el número 71, inicia la segona
època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de
medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària,
odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es
tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats.

L’idioma oficial de la revista és el català, amb l’occità com a llengua cooficial, i el seu
àmbit de recerca són els territoris que representen aquestes llengues, tot i que també s’admetran
treballs en castellà, anglès, francès, portuguès i italià que facin referència a aquesta àrea
geogràfica.



158

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2020; 72: 157-182 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

2. POLÍTICA D’ACCÉS OBERT

Aquesta revista proporciona accés obert immediat de forma digital al seus continguts
a través de <http://raco.cat/php/gimbernat>, basant-se en el principi que posar la recerca a
disposició del públic de manera gratuita afavoreix l’intercanvi global de coneixements.

La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles ni per a les
gestions (avaluació, tramitacions, edició, etc.).

Atès l’ús de la llicència CC BY per a la publicació dels continguts de la revista Gimbernat,
els autors poden reproduir els seus articles en qualsevol repositori temàtic o institucional
sense restriccions. Quan es reprodueix l’article cal fer constar la menció a la primera publicació
mitjançant un enllaç a la revista Gimbernat i el manteniment d’avís de la llicència CC BY.

3. DRETS D’AUTOR

L’autor que publica en aquesta revista està d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de
primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons

CC BY. L’obra pot ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer
obra derivada, deixant clar qui és l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els
seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de
Barcelona el dret de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin
d’interès per a aquestes institucions i incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades

d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative

Commons 4.0 Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/> [Consulta: 1 de setembre del 2019]

4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Universitat de Barcelona, responsa-
bles de l’edició de la revista Gimbernat, es comprometen a garantir l’ètica en la pràctica de la
publicació tenint com a referència la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes
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científiques editades per la Universitat de Barcelona que defineix el Comitè d’Ètica de
Publicacions de la Universitat de Barcelona (COPE).1

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors,
avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi. La present declaració
pretén ser una guia de conducta dirigida a les parts implicades en la gestió i difusió dels
resultats científics a través de la revista Gimbernat.

L’equip editorial

— Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la
revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació
sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació
política dels autors.

— Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les
característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge
utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors
externs han d’aplicar.

— Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes
necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts
per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

— Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels
avaluadors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i
qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i
científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles
aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès
de la revista o als avaluadors de l’article.

— Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que
ja s’han publicat.

— És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin
com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista
actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

1. L’abreviatura COPE correspon a Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/files/
Code_of_conduct_for_journal_editors_0.pdf
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Els autors

— Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

— Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un
error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin
les correccions oportunes.

— Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no
infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar
que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de
l’article es publiqui en un exemplar de la revista.

Els avaluadors/revisors

— Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i
imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la
rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les
normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

— Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de
comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

— No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a
revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals s’han de presentar en suport informàtic en format Microsoft Word i la
tipografia en Times New Roman, cos 11. L’extensió dels originals no pot superar els 45.000
caràcters, inclosos espais (aprox. 13 pàgines de text a cos 11). Aquesta extensió inclou les
il·lustracions, taules, gràfiques, notes, fonts documentals i bibliografia. Excepcionalment la
direcció, d’acord amb el consell de redacció, podrà considerar la publicació d’articles que
ultrapassin aquesta extensió. L’original ha d’incloure en l’inici de l’article un resum en català, en
castellà i en anglès i un llistat de fins a 5 paraules-clau per article, també en català, castellà i
anglès. L’extensió del resum serà de 450 caràcters amb espais (aprox. 5 línies de text a cos 11).

En cas d’incloure il·lustracions, taules o gràfiques (un màxim de 5 en total per article),
aquestes hauran de ser en blanc i negre, han d’anar incloses directament al seu lloc en la versió
informàtica de l’original i a més a més cal adjuntar-les en un fitxer a part en format PDF o TIFF amb
qualitat suficient per a ser reproduïdes (amb unes mides mínimes de 12 cm d’amplada i 300 ppp.
de resolució). No s’acceptaran amb una resolució inferior i serà motiu de retorn del treball.
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El consell de redacció podrà considerar excepcionalment publicar il·lustracions en color. En
qualsevol cas, s’hauran d’entregar juntament amb l’original de l’article. Els aspectes de drets
d’autor relacionats amb les il·lustracions, gràfiques, taules o altres documents que estiguin protegits
per la llei de Propietat Intel·lectual, han de ser resolts i garantits per l’autor de l’article, tal com
s’esmenta en l’apartat de Declaració d’autoria, bones pràctiques i cessió de drets (vegeu Annex).

A banda del títol (que no pot excedir de les 15 paraules) i el nom dels l’autors
(recomanat no més de 3 ja que en cas contrari només hi constarà el primer autor, seguit de
l’expressió [et. al.]), a l’article s’ha de fer constar la localització geogràfica (població i
comarca, no província), correu electrònic i la institució acadèmica o de recerca a la qual està
vinculat l’autor (en cas de més d’una, només es publicarà la primera). Si es tracta de d’un
autor estranger, s’hi inclourà només la ciutat i l’Estat.

Exemple:

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona (Barcelonès).

correu@ramc.cat

El nom dels fitxers informàtics ha de ser indicatiu. El fitxer que contingui el text de
l’article ha d’estar identificat de la següent forma:

[Cognom autor] – [títol (o inici títol)].[doc]
Exemple: Corbella – La Reial Acadèmia de Medicina.doc
Els fitxers subsidiaris (annexos, imatges, etc.) tindran com a nom el del fitxer de

l’article, o una versió escurçada suficientment identificable, amb la informació addicional
corresponent:

Exemple: Corbella – Reial Acadèmia (figura 1).pdf

NORMES TIPOGRÀFIQUES

5. 1. Normes a seguir en les referències bibliogràfiques

5.1.1. Cita d’una monografia o llibre

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, anys. Nombre
de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la col·lecció; número dins la col·lecció) [En premsa].
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Exemples:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de

Metges Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona, 1981-1993. 3 v. 772 p.

CALBET i CAMARASA, J. M.; CORBELLA i CORBELLA, J. Diccionari Biogràfic de Metges

Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere Mata de la
Universitat de Barcelona, 1981-1993. 3 v. 772 p.

5.1.2. Capítols de monografies

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o
abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de la part de la monografia”. A:
COGNOM, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número del volum: Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-
2: Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les pàgines en
les quals apareix aquesta part. [En premsa].

Exemple:
BALAGUER PERIGÜELL, Emili. “L’aportació valenciana als Congressos de Metges de
Llengua Catalana”. A: RAMIS, Joaquim. Els congressos de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana: gairebé un segle. 1a ed. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996. (Monografies,
5), p. 367-383.

5.1.3. Publicacions en sèrie

— Títol de la publicació en sèrie [lloc de la publicació], número del volum, número de
l’exemplar (dia mes any), números de les pàgines.

Exemples:
Anales de Medicina y Cirugia [Barcelona], 60, 262 (1982), p. 13-15.
La Medicina Catalana; portantveu de l’Occitania Mèdica [Barcelona], 5, 25 (13 octubre 1935), p. 10.

5.1.4. Articles de revista

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de l’article”.  A: Títol de la publicació en sèrie,
[lloc de publicació], any; número del volum: números de les pàgines en què apareix aquesta part.

Exemples:
CALBET CAMARASA, Josep M.; ALONSO CARNERO, José Ramon. “Iconografia de l’Hospital
Clínic de Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.

CALBET CAMARASA, J. M.; ALONSO CARNERO, J. R. “Iconografia de l’Hospital Clínic de
Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.
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5.1.5. Cita d’un diccionari o enciclopèdia

— COGNOMS, Nom sense abreujar o INSTITUCIÓ. Títol del diccionari o enciclopèdia. Número
d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, any. Nombre de volums,
volum, números de les pàgines.

Exemples:
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed., 2 reimp. Barcelona:
Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 68.

ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma
de Mallorca: Moll, 1978. 10 v.

Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 2013. 10 v., vol.
8, p. 45.

5.1.6. Recursos electrònics o en línia

Documents en línia:
— AUTOR o DESENVOLUPADOR. Títol [En línia]. Edició o versió. Lloc de publicació:

editorial o distribuïdora, any de publicació. <adreça web> [Consulta: dia mes any].

Exemple:
ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia].
Versió 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer
de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm>
[Consulta: 1 juny 2019].

5.1.7. Notes i abreviatures

– Si hi ha més de tres autors, cal possar-hi només el primer, seguit de l’expressió
[et al.], en cursiva, però els símbols dels claudàtors s’han de compondre en lletra rodona. Les
notes han d’anar compaginades, dins del text, en superíndex, correctament numerades i
correlatives, i el seu redactat al final del treball i no a peu de pàgina.

Exemples:
... Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a crear l’any 13501 el càrrec de
metge del comú,2 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).3 Aquest càrrec unipersonal
va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent, la Junta del morbo,4-6 que s’ encarregava
de dictar les mesures de prevenció davant dels contagis.7

1. GASCON, Mireia [et. al]. “Medi ambient, globalització i salut”. A: Actes del XX

Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Vol. 1. 1a ed. Andorra: Societat
Andorrana de Ciències, 2018, p. 223-246.



164

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2020; 72: 157-182 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

2. CORNET, R. N.; TORRAS, M. El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció

(segle XIV). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2005 (PAHCS, 8), p. 67-70.

— No s’acceptarà el següent format i serà motiu de retorn del treball:

... Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent,
la Junta del morbo,4,6,9 que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant dels contagis.1-3,7

– Disposicions gràfiques de la data d’edició:

(12 gener 1992) / (març 1985) / (1988)  / (1978-1980)  / (1990-    )

En totes les cites bibliogràfiques següents a la primera vegada que es cita un treball n’hi haurà prou
amb l’esment del(s) COGNOM(S), Nom(s) dels autor(s) del treball i L’inici del titol... op. cit., pàgina inicial i final
de la nova cita.

Exemple:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic... op. cit.,
vol. 3, p. 178-180.

5.2. Altres consideracions tipogràfiques

Les crides de nota (en forma de números volats o superíndex) han d’anar al darrere del mot que provoca
la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.

Exemples:
— Era natural de Barcelona1 i va exercir a Girona.
— Va néixer a Barcelona l’any 1843,1 i va exercir a Girona.2

Les citacions dins del text es faran entre cometes i en lletra rodona. En el cas que siguin en llengua
diferent a la catalana o occitana aniran entre cometes i en lletra cursiva.

Exemples:
— ... Del fons del despatx sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests
alumnes són recomanats del bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent
a tots dos”.

— ... 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!)”.

Les xifres romanes s’han d’editar en versaletes. No s’ha d’afegir mai cap lletra darrere una xifra
romana per indicar que es tracta d’un ordinal.
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[sic] Transcripció literal d’un original, a vegades amb
escriptura no normativa sic, verbatim  (en llatí)

A: Cita d’origen d’un article en el context
d’una obra més àmplia: A In  (en llatí);  A  (en català)

aC Abans de Crist
anòn. Anònim

ap. Apèndix
art. Article
av. Avinguda
c. Data aproximada circa  (en llatí)

c. Carrer
cap. Capítol
col·l. Col·lecció
coord. Coordinador/a/s/es

curs. Lletra cursiva
D Decret
dept. Departament
dip. leg.; DL Dipòsit Legal

dir. Director-a; Direcció
DL Decret Llei
doc. Document
Dr.; Dra. Doctor-a
ed. Editorial, edició

et. al. Altres (i altres) Et alii  (en llatí)
ex. Exemple
exp. Expedient
f. Foli, folis

fig. Figura
hosp. Hospital
Ibid. Mateix lloc que la cita prèvia Ibidem (en llatí)
Id. Mateixa cosa Idem (en llatí)

Impr. Impremta
ll. Llibre
Llic. Llicenciat-da
llig. Lligall

ms. Manuscrit
n. Número
n.b.; NB Atenció, pareu atenció Nota bene  (en llatí)
negr. Lletra negreta

op. Opuscle

TAULA D’ABREVIATURES*
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Exemple:
— 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.

— XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. (No s’accepta XXIè...).

Els numerals escrits en xifres aràbigues han de portar el punt a partir de les unitats de
miler. Malgrat tot, hi han algunes excepcions; per exemple, els anys i els números de les
pàgines d’un llibre que van sense.

Op. cit. Mateix lloc ja citat, però no
l’immediatament anterior Opus citatum, opere citato (en llatí)

Or. Ordre
orig. Original
p. Pàgina, pàgines

P.d.; p.s. Nota afegida després d’acabat el text Post data (en llatí);
postdata (en català);
post scriptum (en llatí)

p.e.; v.gr. Per exemple Verbi gratia  (en llatí)
par.; § Paràgraf
pg. Passeig

pl. Plaça
prof. Professor-a
RAMC Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RD Reial Decret

rev. Revista
rod. Lletra rodona
s. Segle
s.d.; s/d; s.d. Sense data Sine die  (en llatí)

s.l.; s.l. Sense lloc Sine loco  (en llatí)
sep. Separata
sèr. Sèrie
subt. Subtítol
t. Tom

tít. Títol
UB Universitat de Barcelona
V. t. Veure també (recomanació consecutiva de veure)
V.; Veg. Veure, vegeu, vegi’s Videre, videte, videt, vide  (en llatí)

* En cas de dubte sobre les abreviatures no incloses en aquesta relació, vegeu: MESTRES Josep M. [et. al.]. Manual d’estil:

la redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial - Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009. 1086 p.; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari

de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007. 1762 p.
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Exemples:
— A la pàgina 2331 ho trobaràs.
— El llibre té 1.180 pàgines.
— L’any 1992 es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona.
— Va costar 15.325,50 pessetes i en va rebre 3.000 per a despeses.

5.3. Normes a seguir en els títols, subtítols i epígrafs

S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

— Títol de capítol: En lletra NEGRETA, MAJÚSCULA, RODONA I CENTRAT A COS 12.

— Títol de subtítol: En lletra negreta, minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Títol 3: En lletra minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Les taules s’han d’enviar en un fitxer no tancat, manipulable, dels utilitzats
habitualment (Microsoft Word o Microsoft Excel) i no poden sobrepassar els 12
cm d’amplada.

— Les il·lustracions, taules i gràfiques han d’anar acompanyades del corresponent
peu, centrat, en cursiva i correctament numerades. No pot excedir les dues linies
de text i ha de ser suficientment explicatiu i concís. En el cas de que la il·lustració
no sigui d’autoria pròpia, cal especificar la font d’on s’ha obtingut.

Exemples:

- Autoria pròpia:

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

(Foto: Arxiu familiar).

Figura 2. Imatge de Cambrils en l’actualitat.

- Autoria de procedència aliena:

Figura 3. Oli sobre tela d’Antoni de Gimbernat que es conserva a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

PEL QUE FA A LES NORMES A SVEGEU L’EXEMPLE DEL PUNT 8 D’AQUESTES NORME
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ

6.1. De la recepció i acceptació d’articles.

Els articles hauran de ser tramesos a l’adreça de la revista complint totes les normes
de presentació d’originals. En cas de mancances, la consell de redacció podrà sol·licitar els
elements que faltin abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.
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El període de temps que va des de l’admissió d’un article al procés d’avaluació fins a
l’acceptació o rebuig, no és superior a tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que la direcció
hagi notificat per escrit a l’autor l’acceptació de l’article, aquest pot considerar-se com a no acceptat.

La direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerada la temàtica, la
metodologia, les aportacions i la conveniència de l’article, pot optar per sotmetre’ls al consell
de redacció o retornar-los a l’autor.

En cas de números monogràfics podran ser tramesos al coordinador del número, que
farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al consell de redacció.

6.2. Número monogràfic: coordinació.

Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, el
consell de redacció pot proposar a la revista un coordinador per cada un dels números
monogràfics de la revista.

En el cas de números monogràfics, el coordinador té la doble condició de gestor i d’autor. És
gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en tant que presenta
i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera condició de gestor, actua segons els
criteris particulars que per a cada un dels monogràfics determinin la direcció i el consell de redacció
de la revista. Per la condició d’autor, està sotmès als criteris que estableix aquest protocol.

6.3. De l’avaluació per part del consell de redacció.

L’article proposat serà revisat i avaluat pels membres del consell de redacció, i en
especial pels de les àrees més afins a l’article. Avaluarà la qualitat dels articles proposats, el
seu interès i la conveniència de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al
procés d’edició o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en
especial consideració el criteri del coordinador.

Un cop acceptat l’article per part del consell de redacció, s’iniciarà el procés d’avaluació
per part dels experts.

6.4. De la revisió dels experts.

Un cop aprovat pel consell de redacció, la direcció de la revista sotmetrà cada article a la revisió
per part de dos experts externs al consell de redacció. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel
consell de redacció d’entre les persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat ja
sigui per la seva condició d’autors, la seva autoritat acadèmica o la seva relació directa amb el tema de
l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en consideració el criteri del coordinador.
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Quedaran exempts de revisió dels experts les seccions de la revista que no són aportacions
científiques, com ara presentacions, introduccions generals, memòries, glosses, ressenyes...

6.5. De l’informe dels experts.

L’informe dels experts sempre serà per escrit seguint la pauta d’avaluació que se’ls
farà arribar des de la direcció de la revista, que pot ser modificat d’acord amb l’especificitat de
cada un dels números. Ha de contenir, en essencial, els següents punts:

1.- És un article adequat a la temàtica i a la línia editorial de la revista Gimbernat?

2.- Presenta una recerca, aplicació o contribució acadèmica noves i/o
rellevants?

3.- Està escrit i organitzat d’una forma clara i adequada? S’entén bé? El títol
respon amb prou exactitud al contingut? S’hi adeqüen les imatges i taules?

4.- S’hi referencia d’una forma adequada el treball d’altres? Suggereixes de
fer-hi referències bibliogràfiques addicionals o complementàries?

5.- Creus que és un article (molt, força... gens) interessant? En conseqüència
en recomanes la publicació...?

– Sí, tal com ha estat presentat.

– Sí, però amb modificacions mínimes (indicar quina/quines) (No cal tornar a
passar l’avaluació).

– Sí, però amb modificacions (indicar quina/quines) (Cal tornar a passar l’avaluació).

6.- Comentaris específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de forma objectiva,
tenint en compte que seran trameses a l’autor de forma anònima. El nom del revisador es
mantindrà sempre en l’anonimat.

6.6. Del retorn de l’informe de l’expert.

Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la direcció de la revista
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta d’avaluació.

En cas que passat aquest temps l’expert no trameti la seva avaluació s’entendrà que,
per silenci, aprova sense objeccions l’article i dóna llum verda a la seva publicació. La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i la direcció de la revista sempre podran invocar aquesta
clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de l’expert. L’acceptació per silenci es
considerarà un procediment no habitual.
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Només en cas de flagrant inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament
sobre l’informe presentat per l’expert, la direcció, escoltant el consell de redacció, podrà
desestimar una avaluació, i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.

En cas que l’expert recomani correccions, l’autor pot seguir-les, pot presentar
al·legacions per escrit a la direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del procés de correcció.

Només que un dels experts recomani justificadament la no edició, la direcció de la
revista en farà saber els motius a l’autor i retirarà l’article del procés d’edició. Des d’aquest
moment, l’autor quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà.

7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ

7.1. De la revisió lingüística dels articles:

Un cop acceptats els articles seran sotmesos a revisió per part d’un corrector que, a més de
corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les normes de presentació d’originals.

La revisió anirà a càrrec de les persones que designi la direcció havent escoltat el
consell de redacció.

Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor de l’article, el corrector es
posarà en contacte amb ell per resoldre el conflicte.

Un cop acabada, la persona responsable de la revisió trametrà els articles corregits a
la direcció de la revista per la seva compaginació.

7.2. Del procés tècnic d’edició:

Un cop l’editor rep l’article, s’inicia el procés d’edició. En cas de sorgir problemes o
dubtes, tant pel que fa a aspectes de text com problemes tècnics amb il·lustracions o amb la
seva ubicació, l’editor podrà adreçar-se a la direcció de la revista, que podrà transmetre la
demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà
posar directament en contacte l’autor amb l’editor.

Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés d’impressió.
Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la direcció la incorporació de modificacions
en el contingut, sempre que siguin puntuals i justificades. Si les modificacions afectessin una
part rellevant de l’article seran sotmeses al consell de redacció, que podria decidir sostreure
l’article del procés d’edició, que hauria de refer-se reiniciar tot el procés d’avaluació.

S’imprimiran dues galerades, que seran revisades per la persona responsable de la
correcció lingüística i pel consell de redacció.
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8. ANNEX

MODELS DE DOCUMENTS

— Formulari de declaració d’autoria
— Comunicació motivada de la declaració editorial (destinació

prèvia a la revisió d’experts)
— Comunicació motivada de la decisió editorial
— Informe d’avaluació externa
— Responsables de la revista Gimbernat

DECLARACIÓ D’AUTORIA,

BONES PRÀCTIQUES I CESSIÓ DE DRETS

La direcció de la revista i l’equip editorial recorden als autors que el seu contingut ha
de ser original i inèdit. Només excepcionalment els editors de la revista poden considerar la
publicació de material que no reuneixi aquests requisits. Els autors que presentin material
publicat totalment o parcial amb anterioritat, han de fer constar sempre aquesta circumstància,
així com la causa de la duplicació, i facilitar la font en què ha aparegut l’article en qüestió.

Els autors firmants del treball han de ser el mateixos que han contribuït a concebre’l
i a realitzar-lo, que han participat en l’obtenció de les dades i la interpretació dels resultats, i
que l’han redactat i revisat.

L’autor de contacte o primer signant ha d’emplenar correctament tot el formulari que
trobarà a continuació. Tots els coautors de l’article han de signar al final d’aquest document,
en el lloc previst. Aquest formulari, un cop emplenat i escanejat, ha d’acompanyar l’article quan
s’envii a la revista per demanar la seva publicació.

Els documents s’han de trametre a la direcció de la revista per correu electrònic a
l’adreça gimbernat@ramc.cat

Barcelona, setembre de 2019
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

DECLARACIÓ DE CONEIXEMENT DEL CODI ÈTIC DE LA REVISTA GIMBERNAT  (marqueu aquesta casella)

Totes les persones que signen aquest treball es declaren coneixedors del codi ètic de la revista

Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels autors.

DECLARACIÓ D’ORIGINALITAT I CARÀCTER INÈDIT DEL TREBALL (marqueu només les caselles que siguin

necessàries).

Aquest treball és original i inèdit i es concedeix a Gimbernat la prioritat de la seva publicació en cas

de ser acceptat.

Cap de les dades presentades en aquest treball ha estat plagiada, inventada, manipulada o

distorsionada. Les dades originals es distingeixen clarament de les ja publicades.

S’identifiquen i se citen les fonts originals en què es basa la informació continguda en el treball, així

com les teories i les dades procedents d’altres treballs prèviament publicats.

S’esmenten adequadament en l’article, si escau, la procedència de qualsevol material gràfic prèviament

publicat, i s’aporten els permisos necessaris per a la seva reproducció en qualsevol suport.

S’ha obtingut el consentiment dels que han aportat dades no publicades obtingudes mitjançant

comunicació verbal, i s’identifica adequadament aquesta comunicació i autoria.
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DECLARACIÓ DE DUPLICACIÓ PARCIAL O TOTAL (marqueu només les caselles que siguin necessàries).

Parts d’aquest treball han estat publicades anteriorment (cal que completeu la informació pertinent

en l’apartat d’Observacions i que aporteu la publicació).

Aquest treball és la traducció d’un altre publicat prèviament i compta amb el consentiment dels

editors de aquella publicació. Aquesta circumstància es reconeix expresament en el treball que se

sotmet a consideració de Gimbernat (cal que completeu la informació pertinent en l’apartat

d’Observacions i aporteu la publicació).

AUTORIA (marqueu totes les caselles)

Totes les persones que signen aquest treball han participat en l’elaboració, la discussió i la

interpretació dels seus resultats. Igualment, han revisat críticament el treball, aproven la seva

revisió i correcció i estan d’acord amb la seva publicació final.

No s’ha omès la signatura de cap responsable del treball i se satisfan els criteris d’autoria

científica.

OBTENCIÓ DE DADES I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS (marqueu totes les caselles)

La persona o les persones que signen aquest treball han posat tota la cura en evitar cometre errors

en la presentació dels resultats i en la seva interpretació. En el cas de descobrir qualsevol error, ho

posaran immediatament en coneixement de la direcció de la revista.

Els resultats d’aquest estudi s’han interpretat críticament i s’han exposat i discutit els resultats

diferents als punts de vista dels qui signen aquest article.

AGRAÏMENTS (marqueu totes les caselles)

Es reconeixen totes les fonts de finançament concedides per aquest estudi, indicant de manera

concisa l’organisme finançador i el codi d’identificació.

S’esmenten adequadament les persones que, havent col·laborat en l’elaboració del treball, no

figuren en l’apartat d’autoria ni són responsables de la seva elaboració.
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CONFLICTE D’INTERESSOS (marqueu aquesta casella si escau)

En l’apartat d’Observacions, els signants del text informen de qualsevol lligam comercial, financer

o particular amb persones que puguin tenir interessos relacionats amb el treball proposat.

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ (marqueu aquesta casella)

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons CC BY. L’obra pot

ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer obra derivada, deixant clar qui és

l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de Barcelona el dret

de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin d’interès per a aquestes institucions i

incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative Commons 4.0

Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> [Consulta:

1 de setembre del 2019]

OBSERVACIONS
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

AUTORS

Cognoms Nom Signatura Data

Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
Telèfon: Horari de contacte:
Correu-e:

DADES DE CONTACTE DEL PRIMER SIGNANT
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la decisió editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial de la revista l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic
i la presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors interns, considerem l’article:

 No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?



180

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2020; 72: 157-182 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2019
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