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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

Q
uan el lector enceta les primeres línies d’aquest nou número de Gimbernat, el

73, té a les seves mans el tercer exemplar de la segona etapa de la revista.

L’any passat, el 2019, vam iniciar aquest nou cicle anunciant que preteníem

incorporar-hi alguns canvis per facilitar-ne la indexació, i que per això ens dotàvem

d’unes noves normes d’edició i ens fixàvem com a objectiu la seva aplicació en tres

passos, els de les publicacions dels números 71, un primer assaig, el 72, amb una

exigència major, i ara el 73, d’aplicació rigorosa. També havíem d’accedir a nous

repositoris i ampliar la difusió de la capçalera.

Fer tot això en un sol any no ha estat una tasca gens fàcil i és fruit de l’esforç

del Consell de redacció i de les orientacions rebudes pel Consell assessor de la

revista. Gimbernat referma la seva voluntat de ser i l’esperit de servei als investigadors

que li fan confiança, i al país.

Una revista no és fruit dels pocs que hi ha al darrere, sinó dels molts que hi ha

al davant: són els historiadors de carrera i una majoria de persones interessades per

la història, de llarga trajectòria o esporàdics, els que donen cos i contingut a la revista

i en determinen la identitat. Els de darrere ens dediquem a la gestió, a posar aquesta

eina de treball a disposició de tots aquells que vulguin omplir de coneixement les

seves planes i també dels que hi cerquin informació. La qualitat de la revista no es fa,

la fan. Heus ací el procés en el què estem una vegada publicat el número 73; no és

l’arribada enlloc, sinó el punt real de partida de nous temps en mutació permanent.

Mentre confegíem aquesta nova eixida, una pandèmia ha sacsejat el món i ha

estremit i delmat la població. Durant l’Antic Règim, l’estudi i control d’epidèmies depenia

de la jurisdicció del Protomedicat; a partir del 1770, arran de la creació de l’Acadèmia

Mèdico Pràctica, aquesta institució que el 4 de maig de 2020 ha complert 250 anys, rep

els primers encàrrecs d’estudis de brots epidèmics, el 1791 el Dr. Francesc Salvà i
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Campillo crea un premi dedicat als estudis d’epidèmies, i el 1795 l’Acadèmia rep la

responsabilitat de la Inspecció d’Epidèmies, una àrea que desenvolupa fins ben

avançat el segle XX. En els darrers temps la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ha tractat aquestes qüestions en sessions científiques i d’història de la medicina.

Amb aquest bagatge i des del risc present, estem vivint una pandèmia amb origen a

Wuhan, a la Xina, iniciada el desembre de l’any passat, el 2019, produïda per un

coronavirus d’origen animal anomenat SARS-CoV-2 per la seva semblança amb el de

l’epidèmia de SARS dels anys 2002-2003, que a hores d’ara, i amb major prevalença

entre els vells, ha produït més de tres milions d’infectats entre portadors sans i una

majoria del 80% de formes clíniques lleus, i altres menys de greus i molt greus per la

malaltia infecciosa que ha rebut el nom de covid-19, amb una mortalitat considerable,

que al món és de més de 370.000 casos, de més de 27.000 a l’Estat espanyol i d’uns

12.241 a Catalunya a finals de maig, moment d’escriure aquest editorial. Els estudis

patològics, segons sembla per ara, revelen una infecció viral de les cèl·lules endotelials

amb inflamació i inducció a l’apoptosi i la piroptosi, amb afectació clínica dels pulmons,

cor, ronyons, fetge, intestí prim i vasos, sobretot, que causen destret respiratori, i fallida

multiorgànica. A més, deixa una gran devastació econòmica i social.

La comunitat internacional s’ha sorprès i no tots els sistemes de salut han

reaccionat ni amb la mateixa diligència ni contundència. L’OMS anuncia la pandèmia,

el Govern espanyol a mig març decreta l’estat d’alarma, centralitza totes les competències

de Salut, pren mesures i confina la població. A Catalunya, en la curta distància, veiem

com preval el compromís dels metges de totes les especialitats, ara tots dedicats a

l’epidèmia, el dels sanitaris i tot el personal del sistema de salut, que afronten la

situació la major part del temps amb pocs mitjans de protecció i en condicions dutes al

límit. La Reial Acadèmia de Medicina, amb les portes tancades des de mig març, a

través del seus acadèmics pren part en la lluita contra l’embat pandèmic amb metges

assistencials, epidemiòlegs, microbiòlegs, experts en bioètica i economistes, i emet un

comunicat oficial sobre la situació adreçat a l’Administració i a la població.

En aquestes dures circumstàncies acabem de preparar aquest nou número

de Gimbernat, treballant, confinats als domicilis i observant, com a protagonistes,

com són de dures les epidèmies que de forma asèptica i acadèmica descrivim en els

nostres articles històrico-mèdics. La que ara vivim serà història demà i en deixem

aquest modest apunt.

Els que hem treballat perquè aquest nou Gimbernat estigui a les vostres mans

esperem que el trobeu ben correcte i interessant.
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RESUM: Poc se sap sobre el final de la vida del doctor Joseph Barthélémy François de
Carrère (1740-1803) a Barcelona. El redescobriment dels fitxers inèdits de la Bibliothèque
Bretonne de l’Abadia de Landévennec (Finistère), la primavera del 2019, com a part de la
investigació d’un doctorat, demostra que aquest brillant metge de Perpinyà, professor
d’Anatomia, membre de la Societat Reial de Medicina de París, va tenir un paper més
important del que pensem, causant tant admiració com relacions conflictives.

RESUMEN: Poco se sabe sobre el final de la vida del doctor Joseph Barthélémy
François de Carrère (1740-1803) en Barcelona. El redescubrimiento de los
archivos inéditos de la Bibliothèque Bretonne de la Abadía de Landévennec (Finistère),
en la primavera del 2019, como parte de una investigación por un doctorado,
muestra que este brillante doctor de Perpignan, profesor de Anatomía, miembro de
la Sociedad Real de Medicina de Paris, jugó un papel más importante de lo que
pensamos, causando tanto admiración como relaciones conflictivas.

RÉSUMÉ : La fin de vie du Dr Joseph Barthélémy François de Carrère (1740-1803)
à Barcelone est mal connue; la redécouverte d’archives inédites dans la Bibliothèque
Bretonne de l’Abbaye de Landévennec (Finistère), au printemps 2019, dans le cadre
de recherches pour un doctorat, montre que ce brillant médecin de Perpignan,
professeur d’Anatomie, membre de la Société royale de médecine de Paris, a joué un
rôle plus important qu’on ne croit, entre admiration et relations conflictuelles.

JOSEPH DE CARRÈRE, INTIM MEMBER OF THE REIAL ACADÈMIA MÈDICO-

PRÀCTICA (1790-1803): THE CONTRIBUTION OF UNPUBLISHED  SOURCES.
ABSTRACT: Little is known about the end of life of the physician Joseph Barthélémy
François de Carrère (1740-1803). The rediscovery of unpublished files of the Bretonne
Library of the Landévennec Abbey (Finistère), in spring 2019, as a part of doctorate,
research  shows that this brilliant doctor from Perpignan, professor of anatomy and
member of the Royal Society of Medicine of Paris, played a greater role than we think
causing both admiration and troubled relationships.

MOTS-CLÉS

� Joseph de Carrère

� Soci íntim

� Sanponts i Roca

� Salvà i Campillo

� Rivalités
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 INTRODUCTION

Alors que sévit une pandémie dont les conséquences ne peuvent encore
être mesurées, nos pensées vont vers les médecins qui font tout leur possible
pour soigner et soulager. Le système de soins français, avec ses Agences
Régionales de Santé, est l’héritier du réseau des médecins correspondants de
la Société royale de médecine de Paris —plus de cent cinquante—, créée par
Louis XVI, par lettres patentes du 20 août 1778,1 sur les conseils de son Premier
médecin, de Lassone, aidé par Vicq d’Azyr, célèbre anatomiste et par le ministre
Necker.

L’un des membres de cette Société fut le docteur Joseph Barthélémy
François de Carrère, né à Perpignan en 1740 et mort à Barcelone en 1803.2

Installé à Paris en 1774, membre de la Société royale de médecine, il écrit des
dizaines de rapports sur les mémoires adressés à Vicq d’Azyr, et se spécialise
dans les eaux minérales. Parlant catalan et castillan, il est chargé de lire les
correspondances des médecins de la Reial Acadèmia de Medecina  de
Barcelone ou de l’un ou l’autre correspondant des colonies françaises. Mais
son caractère difficile lui fait connaître des cabales. Il quitte la France pour
l’Espagne, avant le 14 juillet 1789, chargé d’une mission liée à sa responsabilité
d’Intendant des Eaux minérales du Roussillon. Installé à Barcelone en 1790, il
y exerce la médecine, avant de s’engager dans l’Armée des Princes en 1792.
Revenu définitivement à Barcelone en 1797, il doit faire face à la violente
opposition des docteurs Salvà et Sanponts de la Reial Acadèmia, opposition
aussi violente qu’avait été agréable et pleine de louanges sa réception comme
“socio” en 1790.

Là réside tout le paradoxe de la fin de vie de Carrère -objet de notre
thèse.3  Brillant médecin, auteur de trente ouvrages, son caractère lui fait vivre
des conflits qui le poussent à quitter ses fonctions. Ce trait de caractère semble
une constante familiale: nous le verrons d’abord avec l’évocation de ses
ancêtres. Nous présenterons ensuite les documents inédits de la Bibliothèque
Bretonne de l’abbaye de Landévennec et les lettres des docteurs Salvà et
Sanponts des archives de la Société royale de médecine de Paris. Ils apportent
un nouvel éclairage sur l’histoire de la Reial Acadèmia.
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RAPPELS BIOGRAPHIQUES

Les ancêtres de Joseph Barthélémy de Carrère

François Carrera (1622-1695)

La famille Carrère, d’ancienne noblesse du Roussillon, a produit de nombreux
médecins.4 Le premier est François Carrera (1622-1695). Né à Perpignan avant le
traité des Pyrénées (1659), il est espagnol. Il fait des études de latin et de philosophie,
mais la guerre fait rage. Perpignan reste fidèle au roi d’Espagne, mais le Chanoine
d’Urgell, Pau Claris, lors de la “guerra dels Segadors”, fait sécession et offre la
Catalogne au roi Louis XIII. Les troupes castillanes détruisent une partie de Perpignan.
Carrera quitte la ville pour Barcelone, en 1641. Il y étudie la médecine et devient
docteur le 22 mai 1654. Vite reconnu, il écrit des ouvrages importants, dont l’un, en
1657, contre son compatriote Thomas Roca, qui prétendait appliquer les principes
de l’astrologie à la médecine. Carrera rentre à Perpignan après le traité des Pyrénées.
La ville entend garder ses traditions et sa langue, tout comme Carrera, alors qu’une
politique de francisation se met en place. Recteur de l’Université de Perpignan en
1667, Carrera ne plaît pas au pouvoir français: son élection est cassée par Louis XIV;
il doit quitter sa ville. Le roi Charles II de Habsbourg (1665-1700), ayant entendu
parler de ses mérites, l’appelle à la cour de Madrid et le nomme médecin chef des
armées en 1667, puis Premier médecin du roi et Protomedic en 1676. Préoccupé du
soin des soldats, il est l’un des premiers à publier un ouvrage sur la santé des hommes
en campagne, le traité De Salute militum tuenda (1679). En 1690, nostalgique de
Perpignan, il obtient de s’y retirer, mais perd sa pension royale. Sans revenus, il
décide de retourner à Barcelone solliciter sa pension de l’université: il y tombe malade
et meurt le 14 mai 1695. Sans descendance directe, on ne lui connaît qu’un frère
nommé Joseph, lui-même médecin à l’hôpital militaire de Perpignan, qui eut un fils
également nommé Joseph.

Joseph Carrère (1680-1707)

Joseph Carrère (1680-1737), grand-père de notre Carrère, débute des études
de philosophie et de médecine, qu’il termine à Montpellier. Médecin en 1704, marié
en 1707 à Victoire Amanrich, fille de Cyr Amanrich, lui-même médecin, il exerce
brillamment la médecine et intègre l’Université de Perpignan, où il occupe la charge
de Recteur en 1716, 1723 puis en 1737, année de sa mort.
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Thomas Carrère (1714-1764)

Thomas, père de notre Carrère, continue la lignée de médecins. Après des
études de théologie, il s’oriente vers la médecine: il est reçu docteur en 1737. Âgé de
24 ans, il devient professeur de médecine à l’Université de Perpignan et épouse
Jeanne Ruffat, dont il aura trois enfants. Comme son père, il est élu Recteur de
l’Université de Perpignan (1746), et comme son père et son oncle, son élection est
contestée, à cause de rivalités et de vices de procédures. Confirmé dans son élection,
“il a beaucoup contribué par son crédit et par ses projets au rétablissement de
l’Université de Perpignan dont il avait jeté les fondements pendant l’année de son
rectorat, à laquelle il donna de sages règlements. Aussi mérita-t-il de cette compagnie
d’être nommé son commissaire perpétuel”.5 Nommé médecin de l’Hôpital militaire
de Perpignan (1753) et membre de la Société royale des Sciences de Montpellier, il
pratique des autopsies pour comprendre les causes de maladies mortelles, encouragé
en cela par Imbert, professeur royal de l’Université de Montpellier et inspecteur général
des hôpitaux militaires de Provence-Languedoc-Roussillon.6 Il permet qu’une grave
épidémie, touchant plus de mille malades à Perpignan en 1763, soit rapidement
éradiquée. Conseiller médecin ordinaire du Roi pour le Conseil Souverain du
Roussillon, il devient Doyen perpétuel de la Faculté de Médecine de Perpignan et
Protomedic de la Province de Roussillon. Une maladie met fin à ses jours en 1764. Il
faut signaler l’importance de l’œuvre de Thomas Carrère, auteur du premier livre à

Ilustration 1. Arbre généalogique de la famille Carrère
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propos des maladies cutanées de la Catalogne, de la France, et aussi, de toute
l’Europe continentale.

De François Carrera à Thomas Carrère, les médecins de cette famille
perpignanaise sont reconnus dans leurs compétences professionnelles, en accédant
aux charges de professeur, doyen ou Protomedic, mais remis en question, soit parce
que catalans, soit par des rivaux. Thomas Carrère est celui qui intente le plus de
procès. Il s’attaque à Pierre Barrère, correspondant de l’Académie royale des sciences
de Paris depuis 1725, botaniste reconnu, à cause de son Apologie de la botanique

(1740). Thomas Carrère allègue que de vastes connaissances en botanique ne sont
pas nécessaires au médecin, seulement à l’exercice de son art dans son contexte
local. Il réserve l’étude des plantes aux apothicaires; le Conseil souverain du Roussillon
met fin à la querelle, ce qui n’empêche pas Carrère d’obtenir la survivance de médecin
à l’Hôpital militaire à la mort de Barrère. Le père de Carrère intente un procès contre le
chirurgien Carcassonne pour que ce dernier ne devienne pas médecin. Cela témoigne
de la confrontation entre médecins-chirurgiens et du mépris dont ces derniers souffraient;
ils ne pouvaient être reçus dans les Universités. Carcassonne, en 1763, se présente à
la Faculté de médecine de Perpignan pour les grades de docteur en médecine. Thomas
Carrère s’oppose à son inscription. Carcassonne obtient sa Licence à Orange, mais la
procédure ne s’arrête qu’en 1789. Un autre procès divise les héritiers Carrère et
Amanrich, à cause de la dot de la mère de Thomas Carrère, promise par son père Cyr et
jamais versée. Les parents de Thomas Carrère intentent un procès contre Cyr Amanrich,
en octobre 1707, mais en 1728, lorsque ce dernier meurt, la dot n’est pas versée. Le
procès passe aux héritiers réciproques, Thomas Carrère réclamant la dot de sa mère à
ses cousins. Ce n’est qu’en 1743 que la procédure sera close, avec renonciation des
uns et des autres aux sommes promises et dues.

Joseph Barthélémy François de Carrère (1740-1803) et ses descendants7

Joseph Barthélémy François de Carrère8 commence dès 12 ans à étudier avec
son père, en disséquant des cadavres de l’Hôpital militaire. Poursuivant ses études
à Perpignan, il les termine à l’Université de Montpellier par le Doctorat en médecine:
il n’a que 19 ans. Il exerce à Perpignan, il obtient son agrégation à la Faculté de
médecine (1760), est élu Professeur d’Anatomie et de Chirurgie (1762). Il devient le
premier directeur du Cabinet d’histoire naturelle de l’Université de Perpignan. Son
père a publié un Traité des eaux minérales du Roussillon (1756) dans lequel il analyse
les propriétés des quatorze sources de la province: Carrère l’a secondé dans ses
travaux. Louis XV le nomme donc Inspecteur Général des Eaux Minérales du Roussillon
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le 18 avril 1773. Mais ses honneurs et son caractère dérangent. Une cabale s’organise
en 1772: on lui reproche son cours d’anatomie en soixante leçons -au lieu des
quarante recommandées par Montpellier. Lorsque Pierre Barrère laisse vacante la
chaire de Médecine, la dispute s’aggrave entre Carrère et son rival Bonafos. L’affaire
monte à Versailles: Carrère démissionne de ses fonctions en juillet 1773. Il quitte le
Roussillon et s’installe à Paris en 1774. Une deuxième carrière s’ouvre à lui. Censeur
royal le 26 juin 1775, il intègre la Faculté de Paris (1776). Devenu médecin du garde-
meuble de la Couronne (1776), puis membre du Conseil médical ordinaire du roi
Louis XVI et de sociétés savantes, il publie des ouvrages à partir de 1776, traduits en
différentes langues. L’un des plus connus est le Manuel pour le Service des Malades

ou Précis des connoissances nécessaires aux personnes chargées du soin des

malades, femmes en couche, enfans nouveaux-nés, &.9 Carrère est l’un des premiers
à proposer une formation pour les soins infirmiers, mais son projet ne sera pas
retenu par le souverain.

Il est alors nommé membre associé de la Société royale de médecine de
Paris en mai 1779: assidu, très apprécié par Vicq d’Azyr, il est chargé de
nombreux comptes rendus sur les remèdes secrets et les épidémies, à partir
des rapports envoyés par les correspondants de province ou de l’étranger. Il se

Illustration 2. Manuel pour le Service des Malades (page de garde et p.16, édition fac-similé,
Association des Enseignants des Écoles d’Infirmière de Salle d’Opération)
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spécialise dans les expérimentations sur les maladies vénériennes10 et complète
un inventaire de toutes les eaux minérales de France.11 Mais c’est lors d’une
visite aux eaux de Bagnères-de-Luchon, pendant l’été 1784, que son caractère
quelque peu vaniteux lui fait commettre des impairs de préséance sociale: une
nouvelle cabale se montre contre lui, initiée par Pierre-Charles Fournier de la
Chapelle, l’intendant d’Auch, à propos d’honneurs militaires abusifs et d’abus
de pouvoir.12 Il rédige plusieurs mémoires autobiographiques pour se justifier:13

envoyés à Vicq d’Azyr et Lassone, qui les transmettent au baron de Breteuil
alors que ce dernier a suspendu Carrère de toutes ses fonctions le 18 juillet
1784,14 ils lui permettent d’être réintégré le 29 septembre 1784.15 Carrère
continue son activité à la SRM, tout en poursuivant son œuvre littéraire. Il
quitte la France pour l’Espagne avant le début de la Révolution, ce qui lui
vaudra des déboires plus tard.

Nous aimerions conclure sur la famille Carrère par les éléments nouveaux
qu’apportent les documents inédits de la Bibliothèque Bretonne sur le fils et le
petit-fils de Carrère, avant de le retrouver, ci-après, pour achever sa biographie.
Les différentes biographies consacrées à Carrère mentionnent en effet un fils.
Or, Carrère est veuf et sans enfant de son premier mariage (1767) quand il arrive
à Paris; nous avons découvert qu’il se marie une seconde fois. Un acte de mariage

Illustration 3. Rapports du traitement avec le Rob Laffecteur, SRM 96, 109, 32-41,
Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine, Paris (photo personnelle,

avec l’aimable autorisation de l’ANM)
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de la paroisse St Leu, du 8 juin 1774, atteste de l’union de “Joseph Barthelemy
François Carrere conseiller medecin ordinaire du roy, inspecteur general des
eaux minerales de la province du roussillon et du comté de foix professeur en
médecine dans luniversité de perpignan veuf majeur” avec “Adrienne Victoire
Robillard fille mineure du défunt antoine martin avocat au Parlement conseiller
du roy controleur du grenier à sel à Paris”.16 Cette seconde épouse, sur laquelle
nous n’avons pas d’autre élément actuellement, décède avant Carrère: son fils
réclame l’héritage de sa mère pour se marier.17

Joseph Antoine, né le 7 mars 1775 à Paris, baptisé en la Paroisse St Eustache,18

est élevé dans les collèges de la noblesse. Il rejoint son père en Espagne et entre dans
l’armée contre révolutionnaire; rentré à Perpignan vers 1800, professeur de grammaire à
l’École centrale, il s’occupe des affaires de son père. Retourné à Barcelone vers 1805, il
crée une entreprise de produits chimiques. Mais ses compétences le font devenir archiviste
de la ville de Barcelone, puis secrétaire du département du Mont Serrat pendant
l’occupation française: il rédige une histoire de la pharmacie et de la médecine à Barcelone,
adressée le 27 février 1813 à l’Intendant du Mont Serrat, Achille Libéral Treilhard, pour
légiférer sur les officines.19 Rentré en France, il se marie et devient le père d’un fils, Henri,
né en 1818. Son expérience dans l’administration lui permet de devenir sous-préfet de
Saumur (Maine-et-Loire) de 1815 à 1828, puis de St Brieuc (Côtes d’Armor), pour finir sa
carrière comme secrétaire général de la préfecture de la Manche. Il prend sa retraite en
1836 et semble finir sa vie en Bretagne, après 1851.

Pour achever, provisoirement, cette histoire de la famille Carrère, nous aimerions
revenir sur son dernier représentant actuellement connu: Henri, né en 1818, que son
père Joseph Antoine évoque dans un brouillon de sa correspondance.20 L’adolescent
semble moins doué que ses ancêtres: élevé dans un pensionnat de la région saumuroise,
il se fait punir pour la médiocrité de ses résultats, puis entre au Petit séminaire de
Nantes. Nous cherchons à savoir s’il est devenu prêtre, pour donner une suite à l’histoire
de cette famille.

Nous avons développé les biographies des Carrère pour mieux comprendre
qui est Joseph Barthélémy; essayons d’apporter maintenant un nouvel éclairage
sur ses années barcelonaises, sur son rôle au sein de la Reial Acadèmia et sur
ses relations avec ses membres, tels Francesc Salvà i Campillo et Francesc
Sanponts i Roca.
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JOSEPH BARTHÉLÉMY DE CARRÈRE ET LA REIAL

ACADÈMIA: DES RELATIONS COMPLEXES

Les sources jusque-là à notre disposition désignent habituellement
Carrère dans l’histoire de la Reial Academia, comme “socio intimo extranjero”:
“Un altre tipus són els ‘socios íntimos extranjeros’, creats el 1790, amb una llista

que comença el 12 d’abril d’aquell any amb el nomenament de dos metges

francesos representants de l’Acadèmia de París, el doctor Josef Francesc

Bartholomé Carrère, que va venir a Barcelona i Felix Vic d’Azyr, que era primer

metge de la reina, Maria Antonieta”.21 Carrère est “associé intime étranger”,
statut logiquement attribué à un médecin réputé de Paris, auquel on joint le
secrétaire perpétuel de la SRM, Vicq d’Azyr. Rien de plus n’est dit sur lui: les
archives inventoriées de la SRM le concernant à Paris et les sources que nous
allons présenter sont restées jusqu’à présent ignorées.

Les sources inédites de la Bibliothèque Bretonne de l’abbaye de Landévennec

Avant de commenter le tableau les présentant, je souhaiterais préciser les
circonstances qui m’ont amenée à leur redécouverte.22 Désirant m’inscrire en Doctorat
en Sciences du Langage, j’ai cherché un sujet sur le discours médical, ce qui m’a
conduite au printemps 2019, sur les conseils de mon mari, historien de la Bretagne
médiévale, à explorer les archives de la Bibliothèque Bretonne de l’Abbaye de
Landévennec, (Finistère), et notamment le fonds Lebreton. Un inventaire important
en a été fait par le pr. Michael Jones dans les années 1990.23 Ce fonds documentaire
—estimé à plus de 30.000 ouvrages— a été légué par le Dr. Lebreton (1911-1991),
ami de l’abbaye, à partir de 1950.24

L’émotion ressentie en ouvrant les deux liasses d’archives, baptisées “9/16.
9/17: Correspondance Carrère, médecin ordinaire de Louis XVI” par le pr. Jones,
m’habite encore. Ces documents n’avaient jamais été recensés depuis Joseph
Barthélémy de Carrère, dont j’ignorais tout alors... Des signatures prestigieuses se
révélaient à mes yeux: Vicq d’Azyr, Scarpa, le baron de Breteuil, de Lassone et même
Louis XV... De grands parchemins en langue latine attestaient les diplômes de Carrère
—savoureux pour le professeur de Lettres classiques que je suis— accompagnés de
passeports en castillan, italien, anglais, allemand, néerlandais et portugais, prouvant
la vie d’émigré de leur détenteur, perspectives de traductions aventureuses... Carrère
se livrait à moi.
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Je découvrais un grand médecin, un grand savant, un grand auteur. Témoin du
Siècle des Lumières, acmé d’une lignée remarquable de médecins, il se mettait à nu,
tout en conservant son mystère. Mon sujet était trouvé, à moins que ce ne fût lui qui me
choisît. Il fallait que je sache comment l’intégralité de ses archives personnelles se
retrouvait dans la Bibliothèque d’une abbaye du Finistère. J’ai passé plusieurs journées
à explorer les notes du Dr Lebreton: ce dernier a répertorié ses acquisitions dans de
grands cashier —acquisitions faites en salles des ventes ou chez les libraires, dépensant
parfois des fortunes pour tel ouvrage ancien en breton.25 Je n’ai pas encore découvert
comment ces archives sont entrées en sa possession, mais il s’agit sans doute d’une
vente aux enchères en Bretagne. Henri de Carrère a-t-il eu des héritiers ou bien est-il
devenu prêtre? A-t-il transmis ces archives familiales à un autre héritier, qui en a fait
don à un tiers, lui-même résolu à les vendre? Le mystère demeure, mais je ne désespère
pas de trouver le fin mot de l’histoire. Entre temps, j’avais appris que Carrère, médecin
du garde-meuble de la Couronne, avait été membre de la SRM. Après le dépôt de mon
sujet de thèse, j’ai justifié de recherches à la Bibliothèque de l’ANM et fait un premier
sondage d’une journée dans les Archives de la SRM: d’autres découvertes m’attendaient,
m’éclairant sur les écrits autobiographiques de Carrère contenus dans les liasses de
Landévennec.26 Si mon enquête a avancé depuis, il reste des inconnues que les
recherches futures éclaireront —en tout cas je l’espère.

Présentation des documents inédits sur les liens entre Carrère et la Reial Acadèmia

Nous avons créé notre propre inventaire pour chacune des liasses:

— La liasse 9/16 contient 87 documents de 1 à 23 folios, de 1755 à
1851, de formats et matériaux divers (parchemins, vélins, papiers,
avec ou sans sceaux et diplomatiques), manuscrits et imprimés
(encre noire ou sépia), concernant tous Carrère (diplômes,
attestations d’associé de Sociétés savantes, documents notariés,
décrets royaux, certificats, passeports, actes d’état civil, testament,
lettres, essai historique, poème et carnets autobiographiques), mis
à part le Rapport rédigé par Joseph Antoine et le Brouillon de la

notice nécrologique. Numérotés par nos soins dans leur ordre
d’apparition -qui n’est pas chronologique-, ils sont nommés d’après
leurs titres originaux ou leur incipit.

— La liasse 9/17 contient 63 documents de 1 à 34 folios, également
de formats et matériaux divers, manuscrits et imprimés, dont 26
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concernant Joseph Antoine rédigés par lui; les 37 restant sont de la
main de Carrère (23 lettres à son fils, de 1800 à 1803; deux carnets
autobiographiques) ou le concernent (passeports, preuves de noblesse
et de catholicité, testament, lettres officielles). Chaque liasse présente
des écrits en castillan et en français rédigés par Carrère et par divers
auteurs, parmi lesquels des représentants de l’administration, comme
Ramon Matheu (traducteur officiel), Josef Talavera, le ministre Ricla,
Don Francisco Antonio de Lacy (“Principado de Cataluña”) et Don Igna-
cio Joaquin de Montalvo (“Corregidor de Murcia”).

— Les cartons SRM 85 à SRM 204 révèlent une centaine de comptes
rendus et lettres de Carrère sur les remèdes secrets, les eaux minérales,
le tétanos, un traitement du cancer du sein par ingurgitation de lézards
ou la réanimation des pendus. Mais d’autres personnages
apparaissent: les cartons SRM 132, dossier 34, et SRM 109, dossier 4,
contiennent le premier 19 lettres, le second 3 lettres du Dr Francesc
Salvà i Campillo à Vicq d’Azyr, ainsi qu’1 lettre du Dr Sanponts i Roca,
également à Vicq. Le carton SRM 141, dossier 3, contient une lettre du
Dr Sanponts, accompagné d’un dossier de plainte contre Carrère ainsi
que sa défense, plus une longue lettre de Carrère à Vicq exposant son
différend avec ses confrères.

Illustration 4. Documents de la Liasse 9/16 et Lettre du Dr. Sanponts à Carrère
(photo personnelle, avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque Bretonne de Landévennec)
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Analyse et commentaires des sources

Ce tableau présente l’intégralité des documents en castillan découverts dans
les liasses 9/16:

— 13 documents sur les 87 de la liasse 9/16 (15%).
— 9 documents sur les 63 de la liasse 9/17 (8%) de la Bibliothèque
Bretonne.
— 18 documents sur les 150 que comptent les liasses 9/16 et 9/17
représentant 12%.

TABLEAU 1. PRÉSENTATION DES SOURCES INÉDITES

`
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Carrère vivant en Espagne une partie des 12 dernières années de sa vie, il est
logique que le castillan soit bien représenté dans ses archives personnelles. Elles
montrent qu’il est bilingue, comme il l’était également en catalan, à n’en pas douter.
Nous proposons d’analyser ces documents en castillan en trois groupes:

— 6 documents de la main de Carrère (29, 33, 34, 35, 38, 39): 2
documents autobiographiques montrant Carrère argumentant pour
continuer à exercer la médecine à Barcelone en tant que socio et son
activité au sein de la Reial Acadèmia (33, 34); 1 document prouvant
qu’il n’est pas émigré, à cause du risque d’être envoyé à Majorque
(35); 1 document retraçant son parcours chronologique en Espagne
(29); 1 plainte à la police suite à une agression nocturne chez lui (38) et
un poème sur l’exil (39)

— 3 documents émanant de la Reial Acadèmia: 2 signés du secrétaire
Josep Ignacio Sanponts, invitant Carrère à participer aux réunions (11)
et à recevoir son certificat de socio intimo (13) ; le discours de réception
comme socio signé de la main même de Bonaventura Casals, un des
fondateurs de l’Acadèmia (12).27

— 9 actes officiels rédigés par l’administration: 2 passeports (21, 23);
2 textes de lois sur les émigrés (31, 36); 2 certificats concernant le
procès avec l’Acadèmia (30, 32); 1 acte d’héritage dans lequel il est
fait une mention inédite de “Dona Theresa Carrere, heredero natural”
(23); 1 certificat de résidence de Carrère en Espagne (37) et 1 document
n’ayant pas de rapport direct avec Carrère, mais peut-être gardé par
Joseph Antoine lorsqu’il était archiviste de Barcelone: 1 texte de loi
signé du ministre Ricla sur les secrétaires de l’armée (1).

Les 17 lettres du Dr Salvà (2-4, 6-10, 15-18, 20, 22, 25, 27 et 28) et de Sanponts
(14), avec 2 contresignées des deux médecins (5,19) sont toutes rédigées en français
et adressées à Vicq. Si les premières (1784-89, 2-10) évoquent des questions
médicales intéressant la SRM ou le prix reçu par Salvà pour son mémoire sur le
rouissage du chanvre, les suivantes (entre le 4 janvier et le 27 mars 1790) mentionnent
clairement Carrère, de façon laudative et agréable. Le médecin perpignanais semble
avoir été fort bien accueilli à Barcelone, où il s’est mis à exercer la médecine,
notamment au sein de la nombreuse communauté des émigrés français, auréolé de
son titre d’associé de la SRM. Il est logiquement agréé par l’Acadèmia qui le fait
socio intimo extranjero le 14 avril 1790.
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Or, un mois plus tard, l’embellie semble déjà ternie et la situation s’aggrave
les mois suivants: les lettres de Sanponts et de Salvà s’accumulent sur le bureau de
Vicq d’Azyr à Paris, entre le 4 mai 1790 et le 2 mars 1791 (14-20, 22), alors que la
Révolution se déroule en France. Que reproche-t-on à Carrère? Ce qu’on a cessé de
lui reprocher auparavant à Perpignan, à Bagnères-de-Luchon, comme ce qu’on a
reproché autrefois à son père Thomas: son mauvais caractère, son orgueil et sa
pratique de la médecine. Il aurait lancé le bruit que Salvà aurait obtenu son prix de la
SRM en payant. Lorsque Salvà lui demande de signer un certificat au nom de la SRM,
qu’il désire rendre public pour le blanchir, il refuse, arguant qu’il ignore si cette
rumeur est fondée et qu’il ne peut signer un document au nom de la Société. Salvà
et Sanponts l’accusent également de faire payer plus cher ses consultations que ses
collègues barcelonais et d’avoir fait commerce du Rob Laffecteur (remède sans
mercure contre la syphilis, que Carrère connaît bien pour l’avoir testé sur les malades
de Paris), sans autorisation.

Ces accusations, apparemment non fondées quant à Salvà, et effectives sur
le Rob (mais Carrère pouvait en faire venir de Paris, sans autorisation) poussent
Carrère à rédiger ce qu’il avait déjà rédigé à Bagnères-de-Luchon pour se défendre:
de longues lettres à Vicq pour s’expliquer et demander le soutien de la SRM et de
longues argumentations pour se justifier auprès de ses détracteurs. La querelle finit
par s’éteindre entre la fin de 1791 et le début de 1792: Salvà traduit le Manuel de
Carrère en castillan (22) et Carrère traduit également d’autres mémoires de Salvà
pour la SRM. Tout semble aller pour le mieux, mais la Révolution rattrape Carrère: il
aurait été mis en demeure de rejoindre l’ile de Majorque, où sont regroupés les
émigrés français, sauf s’il rejoignait l’armée des Princes dans les Flandres (35, 31,
36). Il erre alors en Europe, entre 1792 et 1797, se fixant un peu plus longtemps à
Lisbonne (1794), Venise et Gênes (1795) pour revenir définitivement à Barcelone à
partir de 1797: c’est ce que nous apprennent ses Carnets autobiographiques (29,
33) qu’il est forcé d’écrire.

En effet, la nouvelle installation à Barcelone est douloureuse : Salvà et
Sanponts —par rancune?— arguant des nouveaux statuts de l’Acadèmia de 1798, lui
refusent son titre de socio intimo extranjero et lui interdisent l’exercice de la médecine
(30). Un nouveau procès commence, plus dur (32): Carrère est accusé d’être un
charlatan. Il se défend âprement, regroupant autour de lui d’autres médecins dans
sa situation (34: Gaspard Balaguer, Antonio Marceli, Lorenzo Font, Juan Briguet,
Francisco Vila, Agustin Vidal, Alejandro Stanislas Blaha), fait appel au Roi d’Espagne,
lui qui est le descendant de François Carrera, Protomedic de Madrid, et rédige d’autres
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Carnets autobiographiques, aux élans rousseauistes. L’issue lui est favorable, et
Carrère rentre dans ses droits. Mais le combat a laissé des traces: est-ce pour cela
qu’il rédige le magnifique poème de La muerte impersonal (39)?

CONCLUSION

Joseph Barthélémy François de Carrère finit sa vie à Barcelone, se consacrant
à ses malades et à un dernier ouvrage sur l’Espagne; dans les Lettres écrites à son
fils, il raconte une ville qui se vide des Français, au fur et à mesure que ceux-ci sont
radiés de la liste des émigrés, sa solitude, une maladie grave qui l’affaiblit. Il réclame
également sa radiation en multipliant les démarches, aidé de Joseph Antoine, afin
que son fils rentre dans le bénéfice de ses biens confisqués, mais elle tarde: on lui
reproche sa charge de médecin ordinaire du Roi et du garde-meubles de la Couronne,
ainsi que sa présence dans l’armée des Princes. Il gagnera quand même cette dernière
procédure, mais la nouvelle n’arrivera qu’après sa mort.

Il n’est plus question alors de la Reial Académia, ni de Salvà ou Sanponts.
Carrère aura été, finalement, ce que signifie bien le titre de socio intimo extranjero:
un associé intimement engagé pour le bien des Sociétés de médecine qui l’ont
accueilli dans leurs rangs, mais un étranger en terre barcelonaise, malgré ses origi-
nes catalanes. Son caractère et sa susceptibilité, sans doute marquées d’une haute
conscience de sa valeur —tout le monde n’est pas médecin à 19 ans, ni l’arrière-
petit-fils du Protomedic royal d’Espagne— et d’une dimension parfois paranoïaque,
ne l’ont pas toujours servi, mais son métier et les circonstances l’ont poussé à écrire
une œuvre autobiographique et médicale remarquable, que nous nous efforçons de
faire connaître et reconnaître.

NOTES

1. Sur l’histoire de cette Société, cf. le Précis historique de l’établissement de la Société Royale
de Médecine, de sa conduite, et de ce qui s’est fait à ce sujet dans la Faculté de
Médecine de Paris par BOURRU, Edmé-Claude.Paris, 1779 et SIMONETTA, Marie-Laure.
La Société Royale de Médecine 1776-1793, Paris, Sorbonne I, 1992, mémoire en vue de
l’obtention de la Maitrise en Histoire. Cf. aussi <http://www.calames.abes.fr/pub/ms/
FileId-1226>, avec les publications majeures sur le sujet. La SRM est l’héritière de la
“Commission pour les épidémies” de 1776, créée par le ministre Turgot et le Premier
médecin du roi de Lassone, à la suite de la grande épizootie de 1772-1776. Vicq d’Azyr
en avait été le commissaire principal.
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2. Carrère est mort le 13 février 1803 (cf. Attestation du certificat de décès en date du 15 février
1803, par les chapelains de la cathédrale de Barcelone, document inédit n° 77, Liasse
9/16, Bibliothèque Bretonne), contrairement à ce que signale le Dictionnaire des
Sciences Médicales, Biographie Médicale. Tome Troisième, Paris, Panckoucke éditeur,
1821, p.166: “[CARRERE (Joseph-Barthélémy-François Carrère), [...] mourut, à Barcelone,
le 20 décembre 1802”, ou le Dictionnaire historique des Médecins, dans et hors de la
médecine, sous la dir. de Michel Dupont, Larousse-Bordas/HER, 1999, p.125, 1ère col.
gauche: “CARRERE Joseph Barthélémy François, Médecin français, (Perpignan 1740-
Barcelone 1802)”. J’ignore l’origine de cette erreur réitérée.

3. Sujet déposé auprès de l’École doctorale ALL (Arts, Lettres, Langues) au sein de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen de l’Université de Bretagne Occidentale
(Brest, sept. 2019) pour le Doctorat en Sciences du Langage et Didactique des langues: “Le
discours d’un médecin au XVIII: les carnets et les lettres de Joseph Barthélémy de
Carrère (1740-1803)”, sous la direction de Mme Ghislaine Rolland-Lozachmeur, maître
de conférences HDR en linguistique française, et Mme Marie-Thérèse Cam, professeure
des Universités en littérature latine, membre du CECJI (Centre d’Études des Carnets et
Journaux Intimes), auquel je suis rattachée.

4. Le plus rémarcable est, peut-être celui de LAFON, Jean. Les ‘Carrère’ une famille de médecins
Roussillonnais au XVIII siècle, Université de Perpignan, 1994, Mémoire de Maîtrise
d’Histoire Moderne (p. 4 à 71 sur les ancêtres de Carrère). Il y a aussi, un étude portant
sur la vie et de l’œuvre de son père, Thomas Carrère: CHEVALIER, Jacques. “Thomas
Carrère sa vie, son œuvre. Introduction”. A: Des Maladies de la peau (Trad. Francesa del
Tractatus de morbis cutaneis de Thomas Carrère). Lyon: Ed Louis Pariente, 2003,  p. XV-
XXII.

5. CARRÈRE, Joseph Barthélémy. Bibliothèque littéraire, historique et critique de la médecine
ancienne et moderne, Paris, Ruault, 1776, p.365, cité in LAFON, op.cit, p.46.

6. Rapport d’Imbert après son inspection de Thomas Carrère en 1757: “Le sieur Carrera,
médecin, a des connaissances très étendues et supérieures dans son art, il a une
pratique facile bonne et solide, il est très attentif à tous ses devoirs et rempli de zèle
pour le bien du service. Il serait à désirer que le Roy eut de pareils médecins dans tous
ses hôpitaux”, ibid. p.48.

7. Cf. documents de la Bibliothèque Bretonne et archives de la Société royale de médecine
(SRM) conservées à l’Académie nationale de médecine de Paris (ANM). L’ANM est
l’héritière de l’Académie royale de chirurgie et de la SRM (cf. <http://
bibliotheque.academie-medecine.fr/archives-et-manuscrits/>). La quasi-totalité des
archives de la SRM a été conservée par Vicq d’Azyr, (cf. http://www.calames.abes.fr/
pub/ms/FileId-1226). Un inventaire de ces archives fait dans les années 80 par Mme
Fleury a été numérisé en 2002, cf. http://bibliotheque.academie-medecine.fr/static/
SRM/. Sur Félix Vicq d’Azyr, voir POULIQUEN, Yves. Félix Vicq d’Azyr, Les Lumières et la
Révolution, Paris, Odile Jacob, 2009.
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8. Pour cette biographie Cf. LAFON, op. cit., p.90-119, les articles des dictionnaires déjà cités et
les documents de la Bibliothèque Bretonne: Brouillon de notice nécrologique rédigé par
Joseph-Antoine de Carrère (son fils) pour la Société des personnes savantes de Perpignan,
document inédit n°46, Liasse 9/16 et Documents biographiques 1682-1800, document
inédit n°24, Liasse 9/17, de la main de Carrère.

9. Voir l’édition en fac-similé de ce Manuel pour le Service des Malades ou Précis des
connoissances nécessaires aux personnes chargées du soin des malades, femmes en
couche, enfans nouveaux-nés, &, Paris, Lamy, 1786 de 1985 par l‘Association des
Enseignants des Écoles d’Infirmières de Salle d’Opération, (95 107, Argenteuil), et voir
Supra la reproduction de la p.16.

10. Carrère préside la commission de la SRM expérimentant le Rob Laffecteur sur 6 syphilitiques
à Paris (oct. à déc. 1779, cf. SRM 96, dossier 109, pièces 32-41).

11. Ce Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux minérales en général
et sur celles de la France en particulier (Paris, Cailleau, 1784: Carrère, date son ouvrage
de 1784, tandis que les autres sources signalent 1785; cf. Documents biographiques
1682-1800, document inédit n° 24, Liasse 9/17, Bibliothèque Bretonne), ouvrage de
584p. , inventorie les eaux minérales du Royaume. Carrère s’appuie sur le réseau des
correspondants de la SRM en envoyant, le 25 février 1783, une circulaire: “Je desirerois
connoître [la] température [des eaux], soit à leur source, soit à leur entrée dans le
bassin des bains, soit au moment où le bassin est rempli, soit enfin à celui où l’on est
dans l’usage de se baigner, & en même tems le degré de la température de l’atmosphère,
au moment où vous prendrez celui des Sources” (SRM 95, dossier 1, pièce 60a). Le
dossier 95 contient 143 pièces; la SRM fera paraître à ses frais le Catalogue, cf. SRM
110, dossier 4 (liasse). Cf. l’article de BOYER Anne-Marie. “Un outil bibliographique
méconnu: le ‘Catalogue des eaux minérales du Royaume de France...” de Carrère (1785),
La Presse thermale et climatique, 2003, n° 140, p.175-180: “Cet ouvrage de 584 pages
est divisé en quatre parties. Dans la première, il analyse 242 ouvrages; dans la seconde
l’auteur divise le royaume en provinces: il décrit pour chaque province les sources
minérales que l’on peut y trouver et cite 898 ouvrages parus sur ces sources. Dans sa
troisième partie, l’auteur dénombre les sources sur lesquelles il n’y a pas d’ouvrage
dans 357 communes; enfin sa quatrième partie comprend un tableau des températures
des eaux minérales. Cet ouvrage comprend également six tables” (p.175).

12. Cf. SRM 93, dossier 37 (liasse).

13. Cf. SRM 93, dossier 37, pièce 99. Ces premiers mémoires inaugurent la série de mémoires
justificatifs rédigés par Carrère, en Italie et en Espagne, déposés dans les Archives de
la Bibliothèque Bretonne, tous inédits et qui nous permettent de préciser bien des
points de sa vie.

14. Cf. SRM 93, dossier 37, pièce 7.

15. Cf. SRM 93, dossier 37, pièce 29.
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16. Cf. Acte de mariage paroisse St Leu, document inédit n° 65, Liasse 9/16, Bibliothèque Bretonne.
Nous adoptons le parti pris de conserver l’orthographe française originale du XVIII siècle.

17. Cf. Lettre 15 de Carrère à son fils (Barcelone, non datée), document n°39, Liasse 9/17,
Bibliothèque Bretonne.

18. Cf. Cf. Copia del Registro de Bautizmo de la Iglesia Parroquial de san Eustaquio de Paris
(Barcelone, 17 juin 1790, traduit par Ramon Matheu), document inédit n° 8, Liasse 9/17,
Bibliothèque Bretonne.

19. J’ai reconstitué en partie la vie de Joseph Antoine de Carrère grâce à un ouvrage en ligne,
MARAIS, Jean-Luc (dir.) et LAMBERT Céline. Les Préfets de Maine-et-Loire, Rennes, PUR,
coll. Histoire, 2000; grâce aux documents de la Bibliothèque Bretonne: une notice
autobiographique que Joseph Antoine rédige apparemment à l’occasion de son mariage,
Joseph antoine de Carrère... non daté, document inédit n° 53, Liasse 9/17, Bibliothèque
Bretonne; Passeport à l’intérieur de Saumur à Nantes... Carrère, propriétaire chevalier
de la Légion d’honneur, 9 décembre 1851, document inédit n° 48, Liasse 9/17, Bibliothèque
Bretonne; Rapport fait par m. le préfet à M. le conseiller d’état intendt des Départs du
mont Serrat et des Mouches de l’Ebre, sur l’exercice de la médecine, de la chirurgie et
de la pharmacie dans le dept da Mon Ser, Barcelone 27 février 1813, document inédit n°
16, Liasse 9/17, Bibliothèque Bretonne; grâce au site internet sur Saumur, <https://
saumur-jadis.pagesperso-orange.fr/index.html>. J’ai transcrit intégralement le Rapport
sur la pharmacie: il en retrace l’histoire depuis le XVII siècle, expliquant le rôle du
Protomedic; cite tous les apothicaires de Barcelone en 1813 et propose un projet de loi
pour contrôler la vente des remèdes. Je compte en proposer une publication prochaine.

20. Joseph Antoine de Carrère a conservé 9 cahiers de brouillons de ses lettres, avec le nom de ses
correspondants. De lecture délicate —écriture très penchée, encre pâlie— ces cahiers
permettent de retracer le parcours de leur auteur. Je n’ai pas achevé leur exploration:
j’espère faire d’autres découvertes, cf. Cahiers des brouillons de correspondance, documents
inédits nos 55 à 63, Bibliothèque Bretonne (le n° 56 est celui qui mentionne Henri).

21. Cf. CORBELLA I CORBELLA, Jacint. “L’Acadèmia en el segle XVIII. Tipus de socis”, La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica, Gimbernat, [Barcelona],
2010; 142; 24,<http://ramc.cat/wp-content/uploads/2017/02/gimbernatgrafica4.pdf>
[Consulta : 19/10/2019].

22. Pour ce récit, je me permets d’employer la 1ère personne: étudiant les carnets
autobiographiques de Carrère, je recours moi-même à ce genre.

23. Cf. JONES, Michael. (1998), Catalogue sommaire des archives du Fonds Lebreton, abbaye
Saint-Guénolé, Landévennec, séries “Boîtes/Liasses”, “9/16. Bretagne: Famille Carrère,
1740-début 19e s., Correspondance”, et “9/17. Bretagne: Famille Carrère, début 19e s.,
Correspondance, y compris les lettres de Joseph Barthélémy de Carrère, médecin
ordinaire du roi Louis XVI mort à Barcelone en 1803”, (originally  printed by NU Printers,
University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD, 1998), p.24. M. Jones, professeur
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honoraire de l’Université de Nottingham, rappelle la genèse de ce Catalogue (Introduction,
pp.5-19): lors d’une réunion avec le p. Simon, bibliothécaire de l’abbaye, en 1985
(1500ème anniversaire de Landévennec), il prend conscience “des richesses” de la
bibliothèque, constituée par le fonds Lebreton. Il passe trois jours à sonder ce fonds
(1986). Ce n’est qu’en 1996 qu’il conçoit le projet d’un catalogue et obtient de l’Université
de Nottingham un congé lui permettant d’établir le Catalogue, publié en 1998.

24. SIMON, Marc. “Le Docteur Louis Lebreton”, Chronique de Landévennec, n°68, octobre 1991,
pp.149-151.

25. Le père abbé de Landévennec, fr. Jean-Michel Grimaud, m’a demandé de rédiger un article
actualisant les connaissances sur le Dr. Lebreton: il devrait paraître prochainement
dans la Chronique. Pour une histoire succincte de la Bibliothèque Bretonne, cf. <http:/

/www.abbaye-landevennec.fr/index.php/notre-histoire/la-bibliotheque-bretonne/>.

26. J’ai effectué ces recherches en octobre 2019. J’ai rencontré à Versailles M. Yves Carlier,
conservateur en chef du département des ressources documentaires du château. Nous
n’avons pas trouvé de traces de Carrère à la Cour: je cherche encore.

27. Cf. CORBELLLA I CORBELLA, Jacint. “L’Acadèmia en el segle XVIII. Tipus de socis”, La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica... op. cit. [Consulta : 19/
10/2019].
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RESUM: La traducció, el 1802, per Joan Francesc Bahí, aleshores
catedràtic de Botànica del Reial Col·legi de Cirurgia de Burgos,
dels Elementos de la nomenclatura botánica del metge austríac
Joseph Jacob Plenck, originà una coneguda polémica amb Agustín
Juan y Poveda, catedràtic del Reial Jardí Botànic de Cartagena. La
seva part final, inèdita, fou publicada en números del diari madrileny
El Regañón General. La comentem aquí.

RESUMEN: La traducción en 1802 por Juan Francisco Bahí, enton-
ces catedrático de Botánica del Real Colegio de Cirugía de Burgos,
de los Elementos de la nomenclatura botánica del médico austriaco
José Jacobo Plenk, dio lugar a una conocida polémica con Agustín
Juan y Poveda, catedrático del Real Jardín Botánico de Cartagena.
Su parte final, inédita, se publicó en números del diario madrileño
El Regañón General. La comentamos aquí.

THE COMPLEMENTARY REFLECTIONS OF DOCTOR JUAN FRANCIS-
CO BAHÍ FONTSECA (1804). ABSTRACT: The translation made by
Juan Francisco Bahí (Botany professor at the Royal Association of
Surgery of Burgos at the moment) of the Botanical Nomenclature
Elements wrote by the Austrian doctor Joseph Jacob Plenk, initiated
a broad controversy. Agustín Juan  Poveda, professor at the Royal
Botanical Garden of Cartagena was involved in that controversy
whose final part published in several issues  of the newspaper El

Regañón General of Madrid is analyzed in this article.
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ANTECEDENTES DE UNA POLÉMICA

Los diversos estudios publicados hasta el presente nos permiten tener una
visión bastante completa de la trayectoria profesional, la biografía personal y la obra
científica de Juan Francisco Bahí y Fontseca (1775-1841)1 , por lo que no vamos a
insistir en ellas. Únicamente recordar que tras sus estudios de medicina en Cervera,
participó en la guerra contra la Convención francesa, sabiendo granjearse los favores
del Dr. Masdevall, lo que en buena medida, tras completar su formación en el Real
Colegio de Cirugía de Barcelona, le valió ser designado a finales de 1799, con tan
solo veinticuatro años, catedrático de Botánica de la recién creada Facultad Reunida
de Medicina y Cirugía de Burgos.

Bahí no se dio prisa en incorporarse a su nuevo destino, donde sus obligaciones
docentes no eran grandes. El plan de estudios aprobado en 1799 para las Facultades
Reunidas situaba la asignatura de Botánica en el primer año de la carrera, debiendo
impartirse una hora diaria, de tres a cuatro de la tarde, los meses de octubre y
noviembre, y de cuatro a cinco los de marzo, abril y mayo2 . Aprovechó los primeros
meses del año 1800 para profundizar en su formación botánica junto a su maestro
Antonio Bas, encargado de las clases de Botánica en el Real Colegio de Barcelona;
y muy probablemente fue en este periodo cuando surgió en él la idea de traducir el
tratado botánico que el médico austriaco Joseph Jacob Plenk acababa de dar a las
prensas en Viena en 1797.

En esta labor continuó, ya en Burgos, durante 1801, finalizándola al año
siguiente. Con fecha de 1802 la compañía de Jordi Roca y Gaspar publicó en
Barcelona la versión española del texto latino de Plenk compuesta por Bahí con el
título de Elementos de la nomenclatura botánica y sistema sexual de las plantas, que
seguía literalmente el del original.

Mientras tanto una R.O. de 18 de marzo de 1801 separaba de nuevo la
enseñanza de la medicina y de la cirugía, quedando convertidas las Facultades
Reunidas, y por consiguiente la de Burgos, en Reales Colegios de Cirugía
únicamente. La obra de Bahí, editada bajo los auspicios de la Real Junta
Superior de Cirugía, y con el concreto beneplácito de su entonces presidente,
el catedrático y cirujano de cámara, Antonio de Gimbernat, no vio realmente la
luz hasta principios de 1803. A mediados de abril de ese año la Junta del
Colegio de Barcelona comunicó a la Superior, la recepción de los 1.500
ejemplares de que constaba la edición, y que éstos se iban a poner a la venta
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al precio de 12 rs. cada uno, para sufragar los costes de la impresión, que
había ascendido a 13.710 rs. en conjunto.3

Un oficio remitido un mes después por la Junta Superior al Colegio de
Barcelona, determinaba que a partir de entonces se considerase la traducción
realizada por Bahí, como libro de texto oficial para la enseñanza de la Botánica a los
alumnos de todos los Reales Colegios de Cirugía de España.4 Hasta entonces, y desde
que el plan de estudios de 1795 estableció la asignatura de Botánica en los Reales
Colegios de Cirugía, el libro utilizado era el Curso elemental de Botánica, escrito por
Casimiro Gómez Ortega, primer catedrático del Jardín Botánico de Madrid hasta 1801.

Este cambio va a ser el motivo profundo de la desabrida confrontación que
mantuvieron en los años 1803 y 1804, Juan Francisco Bahí y Agustín Juan y Poveda,
catedrático del Real Jardín Botánico de Cartagena, y discípulo directo de Casimiro
Gómez Ortega, encargado de manera interpuesta de mantener los intereses y las
opiniones de su maestro.

Antes de proseguir conviene aclarar que de las 222 páginas, más una
final de erratas, que conforman la obra de Bahí, poco más de la mitad, en
concreto 121, corresponden a la traducción del texto de Plenk propiamente
dicha; las restantes son textos de Carlos de Gimbernat, hijo de su protector, al
que dedica su trabajo, y del francés Mouton-Fontenille, así como varios
apartados originales del propio Bahí que suman casi setenta páginas. Vamos a
continuación a reproducir los diferentes capítulos con su extensión, porque
resultan de utilidad para la mejor comprensión de la polémica:

1. Dedicatoria: Al Señor D. Carlos de Gimbernat .............................. pp. 5-6

2. Memoria del traductor sobre la importancia de la Botánica ............... 7-20

3. El traductor .................................................................................. 21-24

4. Proemio del autor ......................................................................... 25-26

5. Traducción del texto de Plenk ...................................................... 27-148

6. Instrucción para el arreglo de un Jardín Botánico (por Bahí) ................ 149-152

7. Instrucciones para el arreglo de un Jardín Botánico, que
remitió desde Londres el señor Don Carlos de Gimbernat ............... 153-166

8. Observaciones y experiencias  que el Ciud.
Mouton-Fontenille hizo sobre la desecación
de las plantas y su conservación en los herbarios .......................... 167-181



GIMBERNAT, 2020; 73: 31-54 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

José Manuel López Gómez

34

9. Índice de los géneros y especies de plantas nombradas
en estos Elementos,vertidas al español .......................................... 82-218

10. Índice alfabético de lo contenido en la obra ..............................219-222

11. Erratas ......................................................................................... 223

La noticia de la publicación de la traducción de Bahí la dio a conocer al
público con amplitud  el Diario de Barcelona nº 56, correspondiente al 25 de febrero
de 1803. Tras exponer la estructura de la obra, el redactor alaba la importancia
científica del Dr. Plenk, y se centra en recalcar la significación de los conocimientos
botánicos en muy diversas facetas de la vida cotidiana:

“La memoria que los precede, dirigida a excitar en los alumnos el gusto
y afición a una ciencia de primera necesidad, hace ver sucintamente
quan directamente influye la botánica en el bien de los Estados y de la
Medicina, y lo que pueden sacar de aquella las artes y vigor del comercio.

Ha conocido España todas estas utilidades, y el Gobierno ha protegido
y fomentado expediciones y establecimientos tan interesantes, en
términos, que se gloría la nación de haber enriquecido la Flora universal,
como lo confiesan las naciones cultas en vista de la Flora del Perú y
Chile5 , obras de Palau, Cavanilles y otros que hacen honor a la botánica
española. Falta pues solo que se extienda o se haga más universal el
estudio de esta ciencia. El labrador o hacendado, el profesor de sanidad,
los amantes de las bellas artes, el arquitecto, el pintor, el grabador,
tienen su gran interés en el conocimiento de la botánica. ¿No es una
gran lástima ver pinturas muy finas de flores y plantas, y notarse en
ellas defectos de naturalidad? ¿No será un dolor ver faltar en las
producciones de los artistas el “bello ideal”, que nace de la “bella
elección de lo natural”? Así sucede si los profesores de las bellas artes
ignoran los límites ordenados de la naturaleza (…). Los españoles, que
son amantes del buen gusto, tampoco ignoran que para sus artefactos
les interesa esta elección del “bello natural” para contrabalanzar los
productos del extranjero; y sobre todo los barceloneses para los
intereses de sus fábricas sabrán bien medir la fuerza de esta aserción”.

El artículo termina haciendo saber a los posibles compradores del libro que lo
hallarán en el “Real Colegio de Cirugía Médica de esta plaza”.
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Como hemos avanzado, la aparición de la traducción de los Elementos de la
nomenclatura botánica de Plenk por Bahí no debió de gustar nada a la facción
botánica encabezada por Casimiro Gómez Ortega, que durante años había ejercido
el control de esta especialidad científica en España6 ; y menos aún su declaración a
las pocas semanas como libro de texto para los alumnos de los Colegios de Cirugía.

De ahí que la respuesta no se hiciese esperar mucho. En los nº 223 y 224 del
Diario de Madrid, de 9 de julio de 1803 se publicó una carta abierta de Agustín Juan
y Poveda (1770-1854)7 , discípulo directo de Gómez Ortega8  y catedrático del Jardín
Botánico de Cartagena, en la que se criticaba con dureza numerosos aspectos de la
obra, señalando muy diversos errores de ortografía, de traducción, de impresión, e
incluso de concepto; descalificando al traductor y al autor.

Se inicia así la polémica entre ambos botánicos ya analizada en un trabajo
anterior9 , a cuyos detalles me remito, centrada en una serie de réplicas y
contrarréplicas, no infrecuentes en la vida académica, científica y literaria de aquellos
años. La contestación de Bahí no se demoró, y apareció en un opúsculo de doce
páginas en folio, firmado en Burgos el 21 de agosto siguiente, bajo el título Respuesta
del Físico D. Juan Francisco Bahí, Catedrático de Botánica del Real Colegio de Cirugía-
Médica de Burgos a la carta inserta en los núm. 223 y 224 del Diario de Madrid de
esta año, y firmada por D. Agustín Juan, Catedrático de aquella misma ciencia en
Cartagena. Este folleto estaba articulado en 29 puntos o apartados en los que uno a
uno iba rebatiendo las acusaciones que contra su persona y su obra había
manifestado Juan y Poveda.

Éste no se amilanó, y con fecha 15 de noviembre publicó en Cartagena, en la
imprenta de don Manuel Muñiz, un librito de 62 páginas en 8º titulado: Contextación
templada del catedrático de Botánica de Cartagena, D. Agustín Juan y Poveda, a la
destemplada respuesta que el Doctor Don Juan Francisco Bahí, catedrático de la
misma ciencia en Burgos, ha publicado en defensa de su traducción de los Elementos
Botánicos de Plenk.

 Esta pequeña obra ofrece la ventaja de que no solo da cumplida respuesta a
los 29 puntos en que estructuró Bahí su escrito, sino que se reúne en ella toda la
documentación publicada al respecto, para que los lectores tuviesen ocasión de
formarse una opinión bien contrastada acerca de los argumentos de los dos
contrincantes; en realidad no toda, pues no reproduce el anuncio inicial en el Diario
de Barcelona, pero si la posterior carta del Diario de Madrid, la contestación que a
ella dio Bahí, y la ulterior respuesta de Agustín Juan.
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En un post scriptum de este trabajo Juan y Poveda expone las razones que le
condujeron a tal recopilación, que en verdad tan útil resulta a cualquier investigador actual:

“He tenido por oportuno reunir en este impreso quanto se ha publicado
en papeles separados sobre la traducción de los Elementos Botánicos
de Plenk, para que el público imparcial coteje las razones que me
asistieron para darla por infeliz, con la poca solidez que en materia
literaria tienen los sarcasmos, personalidades e improperios de que echa
mano el Dr. Bahí para su defensa, a falta de otros recursos más poderosos;
y de los que era regular no se desentendiese si defendiera mejor causa.
Luego que el Dr. Bahí satisfaga lisa y llanamente a los reparos que se le
propusieron, tendré la mayor satisfacción en demostrarle no sólo lo
equivocado que anda en las cuentas galanas que ha formado en su
último folleto a favor de los elementos de Plenk, sino también todos los
defectos que acompañan a su traducción, pues como dixe en mi primera,
solo tengo expuestos algunos para muestra de los demás”10 .

Mi anterior trabajo en el que se estudian al por menor esta serie de escritos,
invectivas, críticas, réplicas, descalificaciones y argumentos, terminaba con el siguiente
párrafo: “Tras este último cruce de acusaciones la polémica quedó silenciada por
completo. Ambos contrincantes vivieron muchos años más, y no consta
documentalmente que en sus respectivas actividades profesionales tuvieran ningún
tipo de mutuas interferencias”11 .

Es ahí donde me equivoqué paladinamente, pues diecisiete años después de
redactar esas líneas, revisando por otros motivos una serie de publicaciones
periódicas, fundamentalmente de carácter literario, que vieron la luz, por breves
periodos de tiempo, en Madrid, entre 1800 y 1808; encontré en una de ellas, El
Regañón General, una última, definitiva, creo que ahora sí, y desconocida
contrarréplica de Bahí, que fechada en Burgos el 2 de enero de 1804, apareció
publicada en siete sucesivos números de los meses de marzo y abril de 1804; a cuyo
conocimiento y análisis se dedica este trabajo.

EL REGAÑÓN GENERAL (1803-1804)

En  aquella España de los primeros años del siglo XIX que había vivido
sorprendida y temerosa las convulsiones de la revolución francesa, que supuso, en
parte, un freno a las tendencias innovadoras de la Ilustración, surgieron un grupo de



GIMBERNAT, 2020; 73: 31-54 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 37

Las “Reflexiones complementarias” del Dr. Francisco Bahí y Fontseca (1804)

publicaciones de periodicidad variable y vida en general breve, que la invasión
francesa de 1808 hizo desaparecer por completo; con un contenido literario y político,
cuyas páginas sirvieron para debatir opiniones muchas veces encontradas, en
ocasiones con vehemencia, que constituyen con gran probabilidad el mejor ejemplo
de prensa cultural de la época12 .

Con títulos variados: Memorial Literario, Minerva, El Regañón, Variedades de
Ciencias, Literatura y Artes, Efémerides, Nuevas Efemérides; en su mayor parte tenían
un formato semejante integrado por artículos literarios de opinión, críticas de libros
y de obras teatrales españolas y extranjeras, poesía, traducciones de trabajos de
variado tipo considerados de interés para el público español, aparecidos inicialmente
en periódicos o revistas sobre todo franceses, y en menor medida, ingleses e italianos.
A veces se incluían en sus números estudios de carácter científico o sanitario, valorados
como novedosos o útiles para el pueblo, originales o procedentes de otros países.

Los fundadores y redactores de estos diarios pertenecían ideológicamente a
corrientes políticas diversas, siendo creados no pocas veces como vehículo de
expresión de sus opiniones literarias y culturales, pero también de su manera de
entender el gobierno de la nación y la defensa del bien público; por lo que no era
infrecuente que sostuvieran entre ellos polémicas de muy variado tipo, más o menos
virulentas y duraderas.

A este grupo de publicaciones pertenece El Regañón General, la que nos
interesa en este momento, por ser la que acogió la última de las réplicas de Bahí a
Juan y Poveda. Tenía por título completo: El Regañón General o tribunal catoniano de
literatura, educación y costumbres. Papel periódico que se publica en Madrid los
miércoles y sábados de cada semana. Su primer número apareció el miércoles 1 de
junio de 1803, previamente se publicó un Prospecto de dos folios, en el que se
exponía la línea editorial, y el modo en que sus redactores se estructuraban como si
de un tribunal se tratase, con un presidente: El Regañón general, dos asesores o
consultores, un fiscal y un secretario:

“Quando es tan conocida la utilidad de los papeles periódicos, sería
una cosa muy superflua el hacer de ellos una apología por sucinta que
fuese, pues todos convienen en que es el medio más proporcionado
para extender el gusto a las letras (...). La crítica, que es su principal
asunto, purifica las obras literarias, a la manera del crisol que separa
la escoria de los metales, reduciéndolos a su verdadera ley y legítimo
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Figura 1. Portada del Tomo I de El Regañón General (1803).



GIMBERNAT, 2020; 73: 31-54 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 39

Las “Reflexiones complementarias” del Dr. Francisco Bahí y Fontseca (1804)

valor (...). La sana crítica es útil y agradable aun a los mismos que
la sufren, pues con la fuerza de la verdad conocen sus yerros, y
hace en ellos más efecto la razón que el amor propio; tan digna de
aprecio es aquella, como vituperable la sátira mordaz y calumniosa,
y el Gobierno vela incesantemente para impedir la entrada de este
género prohibido (...).

Baxo de estos principios se establece el presente “Tribunal Catoniano”.
En él se discutirán todos los ramos de literatura, de artes, de educación
y de costumbres, para cuyo efecto se convida a los hombres de talento
a que comuniquen al Público sus producciones. La imparcialidad será
la divisa de este juzgado, siendo tal su probidad que retractará sus
mismas decisiones siempre que se le haga ver que no van conformes a
la razón; no empleará más castigos para los que se separen de ésta,
que la corrección y los regaños, y por esta causa se titula su Presidente:
EL REGAÑÓN GENERAL.

Además de este Xefe se compondrá el Tribunal de dos Asesores o
Consultores, de los quales el primero tendrá el encargo de informar
sobre la educación y las costumbres, y el segundo sobre ciencias y
artes; un Fiscal, que a más de las obligaciones de su oficio presentará
cada mes una noticia crítica del estado actual de nuestra literatura; y
un Secretario que recogerá y comunicará al Tribunal todos los
memoriales, cartas y papeles que se entregaren, los quales se darán a
la luz siempre que tengan todos los requisitos establecidos por el
superior Gobierno para su impresión; y en caso de no tenerlos, el mismo
Secretario presentará mensualmente una noticia de todos los papeles
que haya recibido, y de las causas de no haberse publicado.

Se publicarán dos Números cada semana, de a pliego cada uno, en los
días miércoles y Sábado, dándose principio el 1º de Junio próximo”13 .

En conjunto llegaron a publicarse 129 números, 62 en el año 1803, del
miércoles 1 de junio al sábado 31 de diciembre; y 67 en el año 1804, del 4 de enero
al 22 de agosto; en el que la vida de El Regañón se extinguió por la escasez de
recursos económicos para mantenerlo, y por el esfuerzo que para sus reducidos
redactores suponía que viera la luz con la frecuencia establecida; realidades ambas
que afectaron a buena parte de este grupo de publicaciones político-literarias de
esos primeros años del siglo XIX.
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Su editor y principal propulsor fue Buenaventura Pascual Ferrer y Feruz (1772-
1851), nacido y muerto en La Habana. En 1794 vino a España para incorporarse a
una plaza de Guardia de Corps con que había sido agraciado por Carlos IV, muy
pronto se interesó por diversos aspectos relacionados con el fomento de las ciencias
y las artes, en completa sintonía con los postulados ilustrados de la época. En 1803
tras un largo viaje por Méjico se estableció en Madrid, fundando El Regañón General;
muy pronto fue nombrado numerario de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, prosiguió con diversas investigaciones de carácter hacendístico;
premiándole el Rey en 1805 con una plaza de Contador en Cartagena de Indias, y
nombrándole caballero de la Orden de Montesa. Desempeñó con toda honradez,
eficacia y brillantez su cargo, hasta que en 1821, con motivo de la independencia de
los países americanos, regresó a Cuba; siendo jubilado tras cuarenta y tres años de
servicio con los honores de ministro del Tribunal de Cuentas de Madrid.

Desconocemos la relación que pudo tener Juan Francisco Bahí con Ventura
Ferrer o con alguno de los redactores de El Regañón para publicar en él, y no en
ninguno de los otros periódicos del momento, sus Reflexiones complementarias;
pero sin duda debieron existir con mayor o menor profundidad.

LAS REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS

DEL DR. BAHÍ (1804)

Tras la aparición de la Contextación templada de Agustín Juan, fechada el 15
de noviembre de 1803, Juan Francisco Bahí se apresuró en preparar cuidadosamente
su respuesta, que firmó en Burgos el 2 de enero de 1804; aunque ésta, como es
lógico, tiene una unidad expositiva, el equipo de redacción de El Regañón acordó
publicarla por partes en sucesivos números del periódico. Así lo explica y justifica en
una Nota que precede al primero de ellos:

“NOTA
Las reflexiones que siguen son interesantes para la literatura, a pesar
de ser un poco largas; por este motivo ha determinado el Tribunal
insertarlas en este periódico, repartiéndolas en varios Números, en los
quales se insertarán además algunas otras producciones y cartas sobre
diversas materias, a fin de hacer más amena y variada la lectura del
papel”14 .
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En concreto se publicaron en ocho números correlativos del Tomo II, del 23 al
30, que comprenden del miércoles 21 de marzo al sábado 14 de abril de 1804:

1. Núm. 23, miércoles, 21 de marzo de 1804, pp. 182-184.

2. Núm. 24, sábado, 24 de marzo de 1804, pp. 192.

3. Núm. 25, miércoles, 28 de marzo de 1804, pp. 196-200.

4. Núm. 26, sábado, 31 de marzo de 1804, pp. 208.

5. Núm. 27, miércoles, 4 de abril de 1804, pp. 214-216.

6. Núm. 28, sábado, 7 de abril de 1804, pp. 221-224.

7. Núm. 29, miércoles, 11 de abril de 1804, pp. 230-232.

8. Núm. 30, sábado, 14 de abril de 1804, pp. 235-240.

En consecuencia las Reflexiones complementarias de Bahí tenían una
extensión total de 26 páginas en folio, y llevaban por título completo: Reflexiones
complementarias que ha dispuesto el Físico Don Juan Francisco Bahí, Catedrático de
Botánica del Real Colegio de Cirugía-Médica de Burgos, en vista del preciosísimo
libelo de Don Agustín Juan y Poveda, Catedrático en Cartagena15 .

En este trabajo final su autor sigue la estructura previa de los anteriores
elementos de esta polémica, articulando su réplica de nuevo en 29 puntos; con
un preámbulo inicial en el que hace un repaso a los, a su juicio, agravios vertidos
por Agustín Juan en sus escritos, que le ponen en la tesitura no deseada, pero
ineludible, de volverlos a rebatir:

“Muy Señor mío: Como debemos dar satisfacción a sabios e ignorantes,
me pone vmd. en la precisión de contestar a la respuesta de vmd., que
sin embargo no lo habría hecho si vmd. con ella no hubiese intentado
manchar el sagrado honor de un profesor público, el qual jamás
tuvo, como vmd., la osadía de acometer a nadie sin ser atacado, y
mucho menos con escritos denigrativos, sin que por esto haya sabido
usar de la pena del talión.

Si vmd. no se hubiese metido a censurar una traducción sin haber visto
el original, como vmd. mismo confiesa ahora en el Número 5 de su
respuesta; si vmd. no se hubiese propasado en difamar al doctor Plenk



GIMBERNAT, 2020; 73: 31-54 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

José Manuel López Gómez

42

Figura 2. Inicio de las Reflexiones complementarias del Dr. Bahí.
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(...); si no hubiese vmd. tenido el arrojo de publicarlo por medio de un
periódico, por el qual se ha hecho justicia al mérito de sus obras; si
vmd. no hubiese dicho que aquel sabio alemán había dado un infeliz
compendio de Botánica, regalándole además con la fineza de que no
era el más instruido en esta ciencia; si vmd. no se hubiese descomedido
contra el literato español autor de las instrucciones que están en la
obra para el arreglo de nuestros jardines botánicos; si vmd. no hubiese
intentado desacreditar al célebre Mouton Fontenille, cuyos bellos
escritos no conoció vmd., pues los creyó de Fontenelle, tratando vmd.
a éste de difuso en unos escritos que no compuso, ni jamás vio; si vmd.
no me hubiese acometido a mí, sin ton ni son, afirmando que yo en mi
obra exageraba, que me producía con arrogancia, con idiotismo catalán,
con puerilidades, con estilo hinchado, declamatorio y chabacano, con
títulos que no me correspondían, con adulaciones empalagosas, con
digresiones importunas, con impropiedad (...); si vmd. no hubiese dicho
que yo escribía con sobrada sencillez, con inútil y tediosa repetición,
con fines particulares, y con definiciones de Plenk redundantes, inútiles,
inexactas, oscuras, incompletas y erróneas; y por fin, sino se hubiese
vmd. presentado al ilustrado público de Madrid profiriendo muy
satisfecho que tenía vmd. por exageraciones y pensamientos triviales
estas aserciones mías: “Foméntese la agricultura, ábranse canales,
establézcanse buenas fábricas y talleres, y sean marineros los
moradores de nuestras costas marítimas, que así la América nos hará
felices y pobladísimos; por estas causas cuentan sus millones de almas
las pequeñas islas de Inglaterra”; y si vmd. mediante esta sarta de
preciosidades no hubiese estampado casi a cada línea de su carta
crítica (que sin duda hará época en los fastos de la Botánica española)
un improperio contra un profesor que jamás se metió con vmd., y que
jamás supo tratar mal a nadie, y mucho menos a Ortega, como la malicia
de vmd. afirma; pues en mi prólogo de la obra digo: “y siempre nos será
grata la memoria de Salvador, Quer, Palau, Ortega y otros”; entonces,
digo, el público habría podido leer los escritos de vmd. con alguna
tolerancia (...).

El Maestro de vmd. Don Casimiro Gómez Ortega debe darse por muy
resentido del poco favor que vmd. le hace en asegurar ser él quien está
vulnerado en mi escrito de 21 de agosto último; pues yo solo me  dirijo
contra quien le ha movido a vmd. a salir al público calumniando y
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difamando a autores nacionales y extranjeros, que por otra parte tienen
la opinión bien solidada, para que semejantes escritos puedan
retraerles del concepto de las gentes sensatas; y aun opino que debe
vmd. ser muy reprehendido por tomarle a dicho su señor Maestro por
irónico el mérito que yo le doy por real (...).

La tenacidad de vmd., y su poco amor a tan respetable Maestro, me
han obligado a hacer ver las ventajas de los Elementos de Botánica del
doctor Plenk, que yo he traducido, y la Superioridad (con previa censura)
me ha aprobado, sobre los del señor Ortega, que se seguían antes por
ordenanza en nuestros Colegios de  Cirugía Médica. Vmd. pues me ha
precisado a manifestar al público que eran mucho mejores los de aquel
sabio profesor, porque vmd. ha dicho al público que lo eran los de
Ortega, y creo yo tener más derecho en defender las órdenes de mis
Gefes, y el honor literario de Plenk que vmd. manchó, que no vmd. en
sostener a Ortega, a quien nadie vulneró sino vmd., mismo; porque yo
cumplo en aquello con las órdenes del Rey o su Real Ordenanza, y no
vmd. a quien ninguna obligación le llama, sino a conformarse con las
disposiciones de los Tribunales supremos que S.M. tiene establecidos
para la dirección de la enseñanza pública.

Ahora, señor Poveda, si pido a los sabios dictamen sobre si debo o no
contestar a la respuesta de vmd. ¿qué espera vmd. que me digan? Sin
duda me responderán todos que la desprecie; pero como la presunción
es hija de la ... ...para satisfacer a todo esto me dirán también responda
vmd. alguna cosa, y despídase para siempre”16 .

Tras este esclarecedor prólogo Bahí pasa con nuevos argumentos a replicar,
uno a uno, los 29 puntos en que se articulaban las refutaciones precedentes. En la
respuesta nº 1 alude a las opiniones poco favorables del célebre botánico Cavanilles
al tratado de Ortega, aunque bien es sabido que su enemistad venía de lejos; y hace
mención a una carta que le remitió el propio Don Casimiro el 13 de abril de 1801, en
la que le refería “haber él mismo extendido el capítulo de ordenanza por el qual se
nos manda enseñar según su curso elemental, y manifestándome que le es indiferente
el que yo me atenga a su doctrina, o que dicte a mis discípulos con quadernos, no
obstante desearía saberlo por no cansarse en enviar exemplares para vender a las
ciudades en que están nuestros Colegios”17 .
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En su respuesta nº 2, hablando en tercera persona, menciona los aspectos
que considera más significativos de su trayectoria profesional, corta todavía en esas
fechas:

“Si el Doctor Bahí debiese contraponer una ligera noticia de su carrera
literaria a la relación de méritos que ha formado de sí mismo el señor
Poveda, como también de su Maestro Don Casimiro Ortega, podría aquel
manifestar de paso que en la tierna edad de diez y nueve años mereció
ya una gracia particular de S.M. que no se había concedido a ningún
discípulo de medicina en la Universidad de Cervera, en la qual estudiaba.

El Rey nuestro Señor le dispensó, en vista de sus distinguidos méritos
y aplicación, el que con solo tres años de la facultad pudiese tomar
todos sus grados, y en el corto espacio de pocos días (que nunca se
había visto en aquella Univesidad) logró Don Juan Bahí defender
Conclusiones, graduarse de Bachiller, Licenciado y Doctor, y sustituir
en dos Cátedras por sus Maestros, hasta en la de sus mismos
condiscípulos que seguían el cuarto año de la facultad.

Estas mercedes de S.M., y particulares distinciones con que le honraban
sus Maestros le confundía, al paso que le estimulaban a que en lo
sucesivo diese nuevas pruebas públicas de haber merecido y ganado
con sus estudios los laureles que acababa de coger.

Apenas llegó Don Juan Bahí en aquella tierna edad al exército del
Rosellón y de Cataluña, ya mereció un lugar distinguido, a saber, el
encargo de Secretario de la Comisión con la qual el rey honró a su
Médico de Cámara don Josef de Masdevall, quien al finalizar la
campaña le recomendó muy particularmente a la piedad y gracias del
Soberano con una expresiones que no podían dexar de hacer impresión
en el Real ánimo de S.M., declarando el señor Masdevall en certificación
que guarda el Doctor Bahí, lo mismo que había dicho al Rey, y entre
otras cosas: “que mediante su conocido talento, capacidad e
inteligencia había podido él desempeñar mejor y con más acierto las
obligaciones de su Comisión”.

Muy lejos el Doctor Bahí de mostrarse ufano ni orgulloso, y menos de
tener el arrojo de salir al público infamando con cartas críticas a
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profesores de honor, pensó solo en adquirir quantas nociones le
pudiesen hacer un miembro útil a la sociedad, y por esto resolvió reunir
a sus estudios médicos el de la cirugía y ciencias naturales, que con
tanto esmero y fruto se enseñan en el Real Colegio de Cirugía-Médica
de Barcelona, a cuyo fin, y condecorado ya del sobredicho modo solicitó
de esta Real Escuela el que se le admitiese por uno de sus discípulos.
Seguía en ella el Doctor Bahí sus estudios, no omitiendo gastos ni
fatigas, dedicándose muy particularmente a la botánica, quando el rey
informado de estos y otros méritos le nombró catedrático de este Real
Colegio de Burgos, en donde ha seguido desempeñando sus
obligaciones a satisfacción de sus Xefes, a los quales ha querido dar
una prueba, aunque corta, de su agradecimiento, aplicación y zelo
para el adelantamiento de la facultad, principalmente de la botánica,
que es su asignatura, con la publicación de la obra (que el señor Poveda
ha respetado tan poco), ofreciendo el Doctor Bahí todo el producto de
la impresión a favor del Jardín Botánico del Real Colegio de Barcelona,
por haber allí adquirido sus primeros conocimientos botánicos.

Vaya todo esto únicamente para el señor D. Agustín Juan por si quisiera
manchar la carrera literaria del Catedrático de Burgos”18 .

La botánica fue para los ilustrados europeos y también para los españoles
una de las actividades científicas más apreciadas, ya que consideraban, no sin razón,
que de ella se podían derivar numerosas aplicaciones para la mejora de los pueblos;
de ahí las diversas expediciones dotadas y favorecidas por la corona española, para
profundizar su conocimiento en los vastos territorios americanos. Bahí comulgaba
plenamente con estos postulados ilustrados, por lo que en su respuesta nº 3 defiende
con rotundidad las utilidades de la botánica, y sus beneficios para ayudar a las
necesidades de la población:

“Ya que el señor Poveda se resintió de mi expresión: “Yo lo digo, yo lo
aseguro”, con relación a la utilidad de la botánica, la repito aquí, pues
no creo que ningún profesor (excepto el Catedrático de Cartagena)
rebaxe un quilate de la utilidad de esta ciencia, antes bien los amantes
de ella, que desean sus progresos en beneficio del Estado, la darán
más extensión, lejos de hallar arrogante ni atrevida mi expresión, pues
se haría muy poco honor al Catedrático que la considerase de inferior
utilidad. Afiado yo ahora que la botánica no solo es útil a las ciencias,
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a la agricultura y a las artes, sino también a todo el género humano, a
lo menos para conocer los vegetales que se usan para alimentos, para
distinguirlos de otros muy parecidos que son venenosos, de cuya
ignorancia han sido muchos víctima. ¿Y por qué no ha de ser muy
interesante el que yo facilite a los burgaleses (lo mismo digo a vmd.
con respecto a los cartagineses) el conocimiento de las plantas
venenosas que habitan en sus campos y huertas, e inmediatas a sus
casas? He dado ya a este fin a mis discípulos el catálogo de las plantas
de Burgos (y no dudo que habrá vmd. hecho con los suyos lo mismo),
entre las quales se hallan muchas venenosas, otras oficinales, varis
útiles para ciertos ganados etc. etc. ¿Y por qué no han de sacar utilidad
estos habitantes de Castilla de ver que en el recinto de mi jardín, ha
dado su fruto con mucha abundancia el “Dolichos sinensis”, vulgo
Caragirates, legumbre muy sabrosa, y que sufre la secura del verano,
como que en Cataluña se siembra en las viñas, donde no se cuida de
darla riego? He manifestado a mis discípulos lo bien que han fructificado
aquí el Panizo de Italia, el Holio Sorgo, y otras gramas, que en tiempo
de carestía pueden suplir un tanto por la falta del trigo, y servir de
comida excelente para gallinas, pavos etc. Han visto aquellos así mismo
fructificar hermosamente el Zea maíz, que podría ser de un gran alivio
para los pobres en invierno, y no descuidé sembrar la “Medicago sativa”
(alfalfa) que han visto vegetar muy lozana, planta que he visto con
gusto espontánea en los paseos y caminos de la ciudad, pero con el
dolor de no cuidar estos hortelanos de cultivarla en sus huertas. Vmd.
pues querrá que esta Castilla no siembre más que trigo y titos, y alguna
otra cosa, porque así lo hicieron sus abuelos. Nada menos que esto.
Creo que debemos los Catedráticos de botánica enseñar a sembrar
todos los años muchas plantas diferentes, porque si la temperatura o
vicisitudes de la atmósfera se oponen a la fructificación de unas,
favorezcan a lo menos a las otras, y así la abundante cosecha de estas
pueda suplir por la falta de las primeras19 .

Continúa instando al Sr. Juan y Poveda a enseñar a sus alumnos, futuros
médicos y cirujanos de la Armada, con la mayor perfección posible; al igual que a los
labriegos el método de sacar el mayor rendimiento a sus tierras, instruyéndoles en el
cultivo de las diferentes plantas, en el mejor momento para la poda y la recolección,
y en la manera más eficaz de conservar los frutos. De la misma manera considera a
la botánica de especial utilidad a los artistas y artesanos:
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“(...) pues tienen absoluta necesidad de conocer con la mayor extensión
la parte colorante de todos los vegetales, quales son preferibles y más
permanentes con relación a las materias a que deben aplicarse, por
exemplo, los tintoreros y fabricantes de paños, de lienzos pintados y de
sedas, con relación a las materias  animales y vegetales; los carpinteros
y ebanistas para conocer y escoger las buenas maderas, y saber la
parte colorante vegetal que más convenga a cada especie de madera,
hueso o marfil para las obras finas de embutidos de varios colores que
ellos trabajan. Los pintores deben tener un pleno conocimiento del
principio colorante vegetal para hacer un recto uso de los colores
vegetales etc. etc. etc.; y el que por instituto tiene obligación de instruir
los artistas en esta parte  ¿no debe también por obligación examinar la
parte colorante de una infinidad de plantas que aún no sabemos si
sería aplicable a las artes, y tal vez preferible a las ya conocidas?20 .

Termina esta 3ª respuesta, una de las más largas y enjundiosas, exponiendo
como el palmito, al que en Valencia llaman margallonera o margallons, podría servir
como tinte, pues su ceniza usada en la colada mancha la ropa; y como en Barcelona
el barón de la Vall Roca, fabricante de lienzos pintados, fomentó el cultivo de la rubia
tinctorum (granza), su recolección y preparación para los tintes, con beneficio para
todos21 .

Crítica Bahí con dureza la oposición que Juan y Poveda hace de la utilización
del término físico, aplicado a los que reunían los títulos de médico y cirujano22 ; y su
repetida alusión a defectos ortográficos y gramaticales, cuando en el texto del propio
Poveda se encuentran más de doscientos; ésto le da pie para explicar cómo estuvo
en Barcelona preparando la impresión de la obra, aunque menos tiempo del que le
hubiese gustado y sido conveniente:

“Sepa el señor Poveda que un xefe muy celoso de la puntualidad en el
servicio del Rey, y deseoso al mismo tiempo de que haciéndome yo
más útil a la instrucción pública, pudiese llenar las demás obligaciones
de mi empleo, me encargó que procurase adelantar quanto pudiese la
impresión, y que viese si en un mes y medio podría concluirse. El
impresor, no menos que yo, procuraba ver si podríamos cumplir las
intenciones de la superioridad, pero pasó este tiempo, y apenas se
había podido imprimir la mitad de la obra, siendo así que se llevaba en
ello mucha prisa, con la qual se escapó algún acento, y observando yo
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esto, y que era poco menos que imposible imprimirse mil y quinientos
exemplares de ella, y seguir todo con la perfección que quiere por los
demás (no para sus obras) el señor Poveda, me tomé más tiempo, y así
lo restante de la obra salió más correcto”23 .

En los puntos siguientes Bahí se aplica a justificar términos y expresiones
utilizados en su traducción y combatidos por Poveda; y defiende el empleo de lo que
Agustín Juan tilda de “catalanismos”, porque él es catalán, como también lo fueron
relevantes botánicos que precedieron en su magisterio al propio Gómez Ortega en la
capital del Reino:

“Se dice al señor Poveda que los Maestros de su Maestro Don Casimiro
Ortega también fueron catalanes, ya los que le enseñaron las letras
humanas en Barcelona, ya los que enseñaron la botánica en Madrid
primero que él, y que lo fue también el fundador del primer Jardín Botánico
de esta metrópoli, y de la pública enseñanza de aquella ciencia, el señor
Quer (...), todo lo que sabe muy bien el señor Ortega, habiendo hecho los
más rápidos progresos la botánica española, por más que a aquellos
Fundador y maestros se les haya conocido, por razón de la pronunciación
o acento en el parlar, ser su lengua nativa la catalana, así como por
iguales circunstancias conocemos que los andaluces son de Andalucía,
y que los castellanos viejos son de Castilla la Vieja etc.”24 .

En las respuestas siguientes (14, 15, 16) rebate diversos conceptos botánicos
sustentados por Poveda, apoyándose en el Diccionario de Autoridades, y en el tratado
botánico de Palau. Sería de gran interés saber si los rumores sobre esta polémica
acerca de la traducción de su obra llegaron al propio Plenk, y en caso afirmativo lo
que opinó acerca de ella; pero desconocemos este extremo, lo que sí expone Bahí es
que los Elementos de la nomenclatura botánica de Plenk fueron bien recibidos en
Francia y Alemania: “Si no han llegado a vmd., señor Don Agustín, los elogios de la
obra mía, a mí sí que me han llegado buenas noticias de las obritas de vmd., que son
tan saladas”25 .

Desmiente Bahí con energía, en su respuesta nº 20, los afanes lucrativos que
le atribuye Poveda, en la publicación de su traducción:

“Mi cesión de la obra impresa que ofrecí para el Jardín Botánico del
Real Colegio de Barcelona, no fue de justicia, como maliciosamente
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Figura 3. Portada del núm. 30 del Tomo II de El Regañón General en el que termina la

publicación de las Reflexiones complementarias del Dr. Bahí.
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afirma el señor Poveda contra la expresa voluntad del Rey, sí solo un obsequio
que me fue aceptado por la Superioridad, pues cubriendo yo el coste de la
impresión con cierto número de exemplares, los restantes eran para mí como
autor, según manda S.M. en su Real Ordenanza, y lo han hecho otros
profesores. Si vmd., señor Don Agustín Juan, con muy  poca urbana crítica se
propuso desacreditar la obra de Plenk, yo con mis fundadas respuestas me
propuse el defenderla, y espero que el público al leer nuestros escritos hará
justicia a quien la tenga. Haga vmd. por Dios, señor Poveda, más favor a los
escritores españoles, pues no todos se resienten de que se publique una
obra mejor que otra que ellos escribieron. El verdadero sabio, que solo tiene
por objeto el adelantamiento de las ciencias, antepone los progresos de
éstas a su amor propio e interés de su bolsillo”26 .

Concluye Bahí el último punto de estas Reflexiones complementarias zanjando
definitivamente esta polémica con una frase de Horacio:

“Conocidos ya los fines y los medios de que se vale el señor Poveda en
sus escritos, me persuado que el público aprobará el que me despida
de él para siempre, amonestándole con la máxima de Horacio:
 Verum ubi plura a nitent in carmine, non ergo paucis
Offendar maculis”27 .

Al final de este opúsculo Juan Francisco Bahí incluyó un post scriptum, como
ya anunciamos al principio de este trabajo, en el que reprodujo el anuncio publicado
en el Diario de Barcelona de 25 de febrero de 1803 sobre la aparición de su traducción
de Plenk. Este documento va precedido de unos breves párrafos en los que aconseja
a todo lector imparcial la lectura del libro de Gómez Ortega y la de su versión del de
Plenk; para que de la comparación puedan sacar su propio criterio:

 “(...) esperando al mismo tiempo que todo hombre civilizado hará la
justicia debida a un Profesor que estaba trabajando bien quieto, y que
fue atacado con improperios, personalidades y ofensas, no menos
que con una crítica de acentos y de estilo de que echó mano Don
Agustín Juan y Poveda a falta de recursos científicos o botánicos, en
los quales debería haber estribado únicamente una disputa literaria.

En consideración a quanto llevo expuesto, y conociendo que solo se
intenta perturbar mi tranquilidad, siéndome por otra parte el tiempo
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muy precioso para el cumplimiento de mi obligación, y para asuntos
más dignos de atención, concluyo respondiendo a las amenazas de
Don Agustín Juan y Poveda, y a quienes le mueven, que yo seguiré mis
tareas (como dixo un célebre botánico a sus antagonistas) por más
que caygan anónimas y respuestas destempladas, y por más que lluevan
cartas críticas y notitas, y se multipliquen como hongos, cuya corta
naturaleza nos será siempre bien conocida”28 .

Queda claro que con estas Reflexiones complementarias Bahí dejó, por su
parte, zanjada la polémica con Agustín Juan, cabe preguntarse si éste decidió hacer
lo mismo; en los números sucesivos de El Regañón General ciertamente no se recoge
contestación alguna al respecto, si con el paso del tiempo y nuevas investigaciones
apareciese, sería objeto de un nuevo trabajo.
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PRESENTACIÓ

A principis del segle XIX alguns joves menorquins marxaren a París per estudiar
medicina amb el metge maonès Mateu Orfila i Rotger (1787-1853), un dels pioners
de la toxicologia forense moderna. Dos d’aquells estudiants foren Constantí Sanxo i
Pons (1798-1856), que es va doctorar l’any 1821, i Rafel Saura i Eymar (1813-1871),
doctorat el 1839 i futur catedràtic d’Obstetrícia i Malalties de la Infància al Colegio de
San Carlos de Madrid. Un tercer fou en Miquel Oleo i Quadrado (1802-1862). Oleo
residia a París l’any 1823, quan Mateu Orfila publicà la seva obra “Leçons de Médecine

Légale”. En aquest article comentaré un peritatge judicial realitzat per Miquel Oleo
l’any 1846, que ens permetrà conèixer l’estat de la medicina forense menorquina a
la primera meitat del segle XIX.

MIQUEL OLEO I QUADRADO (1802-1862)

NOTES BIOGRÀFIQUES

El meu interès per la història de la medicina menorquina, sorgí arran de la
investigació biogràfica del meu avantpassat el Dr. Miquel Oleo i Quadrado.

Entre finals del segle XVIII i principis del XIX, van néixer a Ciutadella (Menorca)
almenys cinc nens anomenats Miquel Oleo i Quadrado. Els tres primers eren fills de
Francesc Oleo Canet i Margarida Quadrado i Gomá, morts els dos primers abans de
complir el primer any de vida. El tercer (1759-1813) fou un metge de prestigi, que va
descriure per primer cop la maniobra de reanimació boca a boca i és autor de la
Topografia Mèdica de Maó, la primera en presentar-se, l’any 1787, a la recent fundada
Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona. Els quart i cinquè Miquel Oleo i Quadrado,
foren fills de Francesc Oleo i Benejam i Àngela Quadrado i Oleo. El primer havia
nascut el 1799 i morí abans de complir els tres anys d’edat. El segon, nascut l’any
1802, fou el meu avantpassat. Sobre aquest últim parla aquest article.

Durant els segles XVIII i XIX, alguns membres de la família Oleo exerciren
professions sanitàries. El 1827,1 Francesc Oleo i Benejam, el pare de Miquel Oleo,
fou diputat de Sanitat. Uns anys més tard, Rafel Oleo i Quadrado, un altre fill d’en
Francesc, va estudiar Farmàcia, arribant a ésser un reputat botànic i historiador
menorquí. Miquel Oleo va viure i va exercir gairebé tota la seva vida a Ciutadella
(Menorca). Es va casar amb Concepció Martorell i Threy, neta del primer marquès
d’Albranca, i van tenir dues filles: Maria Àngels i Rosa (Figura 1).2
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Segons consta al seu expedient militar,3 entre 1817 i 1821 Miquel Oleo es
doctorà en filosofia al Convent de Sant Agustí de Ciutadella, una institució associada
a la Universitat Literària de Palma. En 1821 va iniciar estudis de Medicina al Reial
Col·legi de Cirurgia de Palma obtenint la qualificació d’excel·lent. Posteriorment va
prosseguir els seus estudis de Medicina en la Universitat Literària de Palma i a la
Universitat de València (Figura 2). En aquesta última, per unanimitat del jurat, li va ser
concedit el títol de Batxiller en Medicina amb la qualificació “tanquam benemeritum

et valde condignum et nemine discrepante”. Per ampliar els seus estudis de Medicina
el 1823 es traslladà a la Universitat de París, on es matriculà de les assignatures
següents:

Figura 1. A. Arbre genealògic dels tres germans Miquel Oleo i Quadrado, fills de Francesc
Oleo i Canet. El nascut el 1739 va ser el metge que va descriure per primera vegada la ma-

niobra de reanimació boca a boca. B. Arbre genealògic dels dos germans Miquel Oleo i
Quadrado fills de Francesc Oleo i Benejam. El nascut el 1802 és el protagonista d’aquest

article.

A B
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— Patologia externa: prof. Marjolin

— Clínica quirúrgica: prof. Lisfranc

— Clínica quirúrgica: prof. Dupuytren y Prof. Boyer

— Clínica quirúrgica en malalties sifilítiques: prof. Tullesier

— Clínica mèdica: prof. Chomel y prof. Broussais

— Química mèdica: prof. Orfila

— Fisiologia: prof. Gendy

— Dermatologia: prof. Briett

— Obstetrícia: prof. Hattin

— Patologia mèdica: prof. Andial

— Anatomia patològica: prof. Trousseau

— Història natural: prof. Dumezil i prof. Geoffroy St. Hilaire

— Fisiologia general: prof. Blainville

Figura 2. Estudi General Lul·lià de Palma (antiga seu de la Universitat Literària de Palma).
Foto reproduïda amb l’autorització de la Fundación Turismo Palma.
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Crida l’atenció que Miquel Oleo no estudiés Medicina Legal amb Mateu Orfila,
sinó Química Mèdica. Encara que el doctor Orfila havia estat nomenat el 1819 professor
de Medicina Legal, el 1822 fou destituït per causes polítiques, i reubicat com a
professor de Química Mèdica. A pesar d’aquestes contrarietats, Orfila persistí en la
seva tasca de divulgació de la Medicina Legal, publicant el llibre “Leçons de médecine

légale”4 el 1823, quan ja Miquel Oleo estava estudiant a París. Anteriorment, Orfila
havia publicat “Leçons faisant partie du Cours de médecine légale”,5 una petita obra
de toxicologia forense. Finalment, després de vàries edicions de les “Leçons de médecine

légale”, l’any 1836 publicà el seu famós “Traité de médecine légale”,6 la quarta edició
del qual fou traduïda al castellà pel doctor Enrique Ataide (Figures 3 i 4).7

Actualment, els descendents de Miquel Oleo encara conserven quatre llibres
de la seva biblioteca professional:

— Chomel, A. F. Elementos de patología general. Traducción al

castellano. Madrid: Imprenta de José de Collado, 1821.
— Broussais, E. A. Annales de la médecine physiologique. Vol. 11. París:
Chez Melle Delaunay, 1826.
— Adelon, N. P. Physiologie de l’homme. 2 volums. París: Compère,
1823.
— Cursach, J. Botanicus medicus ad medicinae alumnorum usum.

Ciutadella: Imp. Joannis Fabregues, 1791.

Figura 3. Dr. Mateu Orfila i Rotger (1787-1853).
Figura 4. “Leçons de médecine légale” de M. Orfila (1823).
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D’aquestes obres, dues estan escrites per dos dels seus professors a París,
pel que no seria d’estranyar que Miquel Oleo també hagués estudiat les “Leçons de

médecine légale” d’Orfila.

El 10 de desembre de 1828, entrà en vigor a Espanya un Reial Decret que
regulava l’ensenyament de la Medicina i la Cirurgia. Per això, el 15 de gener de 1829,
Miquel Oleo es presentà als exàmens per a l’obtenció del grau de llicenciat en
Medicina, al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un cop superats els exàmens,
Oleo retornà a Ciutadella, i inicià una carrera professional que el conduí a ocupar els
següents càrrecs oficials: metge de l’Hospital de la Caritat de la Casa d’Expòsits de
Ciutadella, regidor de la Universitat General de Menorca i particular de Ciutadella,
vocal secretari de la Junta de Sanitat de Ciutadella, membre de la Comissió de
l’epidèmia de còlera, vocal secretari de la Junta Municipal de Beneficència de
Ciutadella, i metge militar del Destacament d’Artilleria i transeünts de Ciutadella. Per
altra banda, la seva inquietud científica el conduí a formar part, com a soci agregat,
de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, i com a soci corresponsal
de la Sociedad Médica de Emulación de Barcelona.

A mitjans del segle XIX es van crear nombroses associacions mèdiques a
Espanya. Aquestes tenien com a finalitat la defensa dels seus interessos professionals
i compartir els últims coneixements científics entre els seus associats. El 9 de maig
de 1841 es va fundar la “Sociedad Médica de Emulación” de Barcelona en la divisa
de la qual podia llegir-se “instrucció mútua, fraternitat, progrés científic”. Segons
constava en els seus estatuts, per ser acceptat com a soci corresponsal d’aquesta
associació, el doctor Oleo va haver de presentar una memòria, actualment no
localitzada.

De tota manera, el càrrec de major relleu ostentat al llarg de la seva carrera
professional fou el de Subdelegat de Medicina i Cirurgia del Partit de Ciutadella (la
màxima autoritat sanitària en la meitat oest de l’illa de Menorca), càrrec que exercí
entre 1831 i 1852.

EL PERITATGE JUDICIAL DE 1846

Disposem de poca informació sobre la medicina forense menorquina anterior
al segle XIX. El document més antic conservat és un protocol judicial datat a Ciutadella
del 1378 que recull l’autòpsia practicada al galeot Antoni Nereny, mort per una ferida
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d’espasa.8 L’autòpsia fou realitzada pels cirurgians Domingo Valls i Antoni Silvestre,
amb l’ajut del barber Deuslofeu.

En la seva condició de Subdelegat de Sanitat, Miquel Oleo era requerit
freqüentment per a actuar com a perit en els jutjats de Ciutadella. Actualment es
poden consultar alguns dels seus peritatges a l’Arxiu Històric Municipal de Ciutadella.
Entre ells en destaca un que forma part del “Sumario criminal formado de oficio

sobre la muerte desgraciada del muchacho Guillermo Gornes y Bagur en el predio de

Calafi Vell, término de Ferrerias” instruït el 25 d’agost de 1846 en el Jutjat de Primera
Instància del Partit de Ciutadella.9

Segons consta en el sumari, Guillem Gornes i Bagur morí a Ferreries, el matí
del 24 d’agost de 1846, festivitat de Sant Bartomeu (patró de Ferreries), als 8 anys
d’edat. Aquell matí, el masover del predi Calafí Vell marxà al poble, deixant la cura de
la casa en mans de Josep Janer i Guillem Gornes, dos mossos de 12 i 8 anys. Després
de menjar, estant en Josep Janer fora de la casa, escoltà el so d’un tret que provenia
de l’interior de l’edifici. En entrar per veure el succeït, trobà ajagut al terra, el cos
ensangonat del seu company al costat d’una escopeta.

Què feien dos fadrins tan joves treballant al camp? En aquella època, Menorca
patia una gran penúria econòmica, que obligà a emigrar a moltes famílies
menorquines: entre els anys 1826 i 1857 van emigrar 9.418 persones, aproximadament
la quarta part de la població.10 Això explica que alguns nens treballessin al camp per
guanyar-se el sosteniment.

Guillem Gornes va morir el 24 d’agost a dos quarts de quatre de la tarda.
Malgrat l’escàs nombre d’habitants de Ferreries (el 1842 tenia 1.122 habitants i 225
llars) i coincidir amb el dia de la festa patronal, les autoritats locals actuaren amb
rigor i diligència. A les poques hores de tenir lloc el succés, es presentaren al lloc dels
fets (a 3 km de distància del poble) l’alcalde, l’escrivà i el metge del poble, el Dr.
Antoni Cardona i Llorens. Un cop allà, inspeccionaren l’escenari sense alterar l’entorn
ni la posició del cadàver. A continuació redactaren un informe complet, que enviaren
amb urgència als jutjats de Ciutadella. A dos quarts de set del matí del dia 25, l’informe
entrava al Jutjat de Ciutadella, i poc després, els metges Miquel Oleo i Quadrado i
Antoni Cardona i Llorens foren nomenats responsables del reconeixement i autòpsia
del cadàver. El 1846 el doctor Oleo, de 44 anys d’edat, en feia ja quinze que exercia com
a Subdelegat de Medicina i Cirurgia del partit de Ciutadella (Figura 5).
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Miquel Oleo va necessitar vàries hores per recórrer els 17 km. que separen
Ciutadella de Ferreries i arribar al predi Calafí Vell amb la comitiva judicial, composta
per l’alcalde de l’Ajuntament, el secretari i el metge titular, Antoni Cardona i Llorens.
Finalment, a dos quarts de set de la tarda del 25 d’agost, la comitiva arribà a Calafí Vell.

Segons consta en el sumari, a l’habitació en què es trobava el cadàver, els
dos metges van observar el següent:

 “Se hallaba (el cadáver) tendido en el suelo de espaldas y algo sobre

el lado izquierdo, transversalmente situado con respecto a la pieza (la

cual sólo tiene siete palmos de ancho por doce de largo), con el brazo

izquierdo ligeramente extendido, y el derecho un poco encorvado sobre

el cuerpo, hallándose una balsa de sangre en el mismo lugar.

Figura 5. Mapa antic de l’illa de Menorca. 1 Ciutadella. 2 Ferreries (Calafí Vell). 3 Maó.
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Cerca del cadáver formando un ángulo recto con él, estaba también

tendida en el suelo una escopeta, cuya boca distaba tan sólo cosa de

medio palmo del pecho, y cuya parte superior del cañón se hallaba

sucia de humores y porciones de tejidos animales. Entre la escopeta y

el cadáver vieron igualmente una pelota de jugar.

Medido el cadáver se halló tener seis palmos y medio de longitud y su

aspecto era el de un muchacho de unos ocho años. La pared

correspondiente a los pies estaba salpicada de sangre a la altura de

unos tres palmos”.11

La metodologia seguida per a descriure l’entorn i el cadàver recorda les
recomanacions d’Orfila en el seu “Tractat de Medicina Legal”.

“De los signos que pueden dar a conocer si las heridas son casuales o

efecto de un asesinato o de un suicidio. Muchas veces consiguen los

magistrados resolver este problema sin recurrir a los facultativos,

fundando su juicio en el estado de los lugares en que se encontró el

cadáver, en la situación que ocupaba el cuerpo, en la posición de los

miembros, en el desorden de los vestidos, en los objetos que rodeaban

al cadáver, en la cantidad de sangre derramada en los vestidos y en el

suelo, en la presencia del instrumento vulnerante inmediato al herido,

en su estado de demencia, en los odios y enemistades, y

particularmente en las declaraciones de los testigos”.12

Continua l’informe pericial descrivint l’exploració externa del cadàver.

“Trasladado el cadáver al patio para operar con mayor luz, descubrieron

sobre la sexta costilla del lado izquierdo una herida redonda de una

pulgada y media de diámetro, hecha con arma de fuego, en cuyo

rededor se hallaba quemada la carne en un diámetro de unas tres

pulgadas y media y mucho más de la porción de camisa correspondiente;

todo el lado derecho enfisematoso, sin ninguna herida exterior”.13

Aquestes observacions sobre les ferides per arma de foc també recorden els
estudis realitzats pel Dr. Lachèse, citats en el “Tractat de Medicina Legal” d’Orfila. En
l’informe pericial era important descriure amb precisió la ferida ja que permetria
deduir la distància des de la que s’havia produït el tret. Segons Lachèse, els trets de
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perdigons dels números 1 i 8, produïts a 7,5 polsades de distància, produïen ferides
perfectament rodones, mentre que a 17 polsades se separaven alguns perdigons
produint escolladures als marges de la ferida.14

Després de fer la inspecció externa del cadàver, els dos metges van procedir
a la realització de l’autòpsia. Degut a l’avançada hora del dia i per aprofitar al màxim
la llum natural, van traslladar el cadàver al pati de la casa.

“Practicada la autopsia, pudieron observar lo siguiente. Fracturada la

sexta costilla en el local de la herida, atravesados ambos pulmones y

desgarrados por una carga de perdigones, de los cuales los unos se

encontraban en su propio tejido, y los otros libres en la cavidad del

pecho, destruido completamente el corazón, y fracturada la séptima

costilla del lado derecho en su parte superior, o sea, cerca del espinazo,

cuya fractura junto con el desgarro de la pleura correspondiente explica

la infiltración de aire (enfisema) del lado derecho”.15

Finalment, amb totes les dades recollides, els dos metges redactaren el seu
informe i emeteren el seu dictamen. La mort fou accidental, descartant que l’escenari
dels fets s’hagués manipulat per a simular un accident.

“Vista la naturaleza de la herida y la dirección de abajo arriba y algo de

delante a atrás, como igualmente la posición del cadáver y de la

escopeta, y las salpicaduras de sangre en la pared son de dictamen

que el muchacho recibió el tiro a quema ropa o mejor con la boca de la

escopeta inmediatamente aplicada contra su pecho, estando en pie

cerca de la pared salpicada, algo encorvado hacia adelante sobre su

lado izquierdo, estando la escopeta oblicua de abajo arriba, en una

palabra en la misma posición que pudiera un ignorante tomara para

sacar la baqueta que se resistiere algún tanto. Piensan igualmente

que pudiera muy bien haber apoyado el pie de gato contra el ángulo de

la pared en una puerta que hay en la misma pieza, la cual conduce al

dormitorio de los labrantines, mayormente si el muchacho hubiera

tratado de sacar la escopeta arrastrando. Por fin son de parecer que

para considerar esta muerte efecto de mano alevosa debería suponerse

muchísima previsión y cautela en desfigurar el modo y naturalidad del

tiro, que por el contrario lo consideran hija de la casualidad y de la

ignorancia del muchacho que quería manejar de un modo u otro un

arma cuyo riesgo desconocía (Figura 6)”.16
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El cadàver fou enterrat la mateixa tarda de l’autòpsia. En el llibre sagramental
de defuncions de la parròquia de Ferreries el rector hi feu constar els noms de dos
veïns del poble com a testimonis de la mort de l’al·lot.

“Falleció el día veinticuatro del mes de agosto del año mil ochocientos

cuarenta y seis, sin Facultativo. Fueron testigos José Fullana y Juan

Villalonga, vecinos de Ferrerías ...”.17

Aquesta anotació tan singular en un llibre sagramental s’explica per la
necessitat de deixar constància de l’existència de testimonis que confirmessin que
la mort de l’al·lot no era un suïcidi ni la d’un criminal ajusticiat. En ambdós casos, no
hagués estat possible enterrar-lo en un cementiri catòlic.

EL FINAL D’UNA ÈPOCA

El doctor Miquel Oleo fou un testimoni privilegiat del final d’una època.
Fins aleshores la Medicina Legal no havia estat present en els plans d’estudi de
les universitats espanyoles, ni els jutjats tenien adscrits metges forenses. El
1843, el doctor Pere Mata i Fontanet (1811-1877) fundà a Madrid la primera
càtedra espanyola de Medicina Legal. A partir d’aquell moment, als estudiants
de Medicina que desitjaven formar-se en Medicina Legal ja no els fou necessari
desplaçar-se a l’estranger.

Figura 6. Martell, gallet o peu de gat d’un fusell. Autor de la fotografia, Engineer comp geek.
(Wikipedia). Llicència Creative Commons.
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D’altra banda, el 1855 es va publicar la Llei de Sanitat que incloïa, entre
d’altres novetats, la creació del Cos de facultatius forenses. Anys més tard, el 13
de maig de 1862, un Reial Decret va desenvolupar el Reglament de Servei Mèdic-
Forense. Aquest reglament va ser aplicat mesos després i així, el 4 de setembre de
1862, el Dr. Andreu Hernández i Guasco (1817-1886) es va convertir en el primer
metge forense adscrit al Jutjat de Primera Instància de Maó.18 En aquella època
aquest jutjat era l’únic de primera instància a l’illa de Menorca, ja que el 1849
s’havia suprimit el de Ciutadella.

Andreu Hernández i Guasco pertanyia a una família de tradició sanitària. El
seu avi, Andreu Hernández i Basili (1744-1817), va ser farmacèutic i botànic. El seu
pare, Rafel Hernández i Mercadal (1779-1857), també va ser metge i va exercir de
Subdelegat de Medicina a Maó en la mateixa època en què Miquel Oleo i Quadrado
exercia aquest càrrec a Ciutadella.19 Rafel va escriure obres científiques de diversa
índole, entre elles una de Medicina Legal titulada “Memòria sobre les ferides per
armes de foc” (1847). Igual que el seu pare, Andreu Hernández i Guasco va ser
nomenat Subdelegat de Medicina de Maó i va escriure nombroses obres científiques
entre les que destaca “Quatre paraules sobre els miasmes i febres que
produeixen”, publicada el 1867, que va ser comentada a la revista francesa “Veritas,

Revue des sciences medicales¨”.20 El 1883 Andreu Hernández i Guasco va ser el
primer president electe de la Delegación Menorquina del Colegio Médico-
Farmacéutico de Baleares.21

L’1 d’agost de 1888 el doctor Eduardo Colorado i Aparicio (1844-1913) va ser
nomenat metge forense del Jutjat de Primera Instància de Maó (11). Oriünd d’Almagro
(Ciudad Real), amb anterioritat havia exercit com a director mèdic del Llatzeret de
Maó. Colorado va escriure diversos articles en diaris de Maó i Madrid defensant la
utilitat dels llatzerets.22

El 5 d’agost de 1907 va ser nomenat metge forense del Jutjat de Primera
Instància de Maó el Dr. Antoni Blanc i Escrivà.23 També ell fou Subdelegat de
Medicina de Maó. Antoni Blanc va exercir com a forense durant la Guerra Civil
Espanyola i un cop finalitzada la guerra, va ser readmès com a funcionari, sense
ser sancionat.24
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RESUM: Les propietats antipirètiques del sulfat de quinina van

ser acreditades a Europa al llarg de segle XIX mitjançant els

resultats obtinguts en malalts als quals va ser administrat; aquest

remei es considerava l’específic en les febres intermitents. Va

ser aplicat en individus afectats de febres intermitents, tercianes,

quartanes i diferents modalitats, en estat apirètic, propiciant

que el següent episodi febril no es produís.

RESUMEN Las propiedades antipiréticas del sulfato de qui-

nina fueron acreditadas en Europa a lo largo del siglo XIX

mediante los resultados obtenidos en enfermos a los que

fue administrado; este remedio se consideraba  el específi-

co en las fiebres intermitentes. Fue aplicado en individuos

afectados de fiebres intermitentes, tercianas, cuartanas y

diferentes modalidades, en estado apirético, propiciando

que el siguiente episodio febril no se produjera.

THE QUININE SULPHATE IN 1828 BY RAFAEL HERNÁNDEZ OF THE
BARCELONA MEDICAL ACADEMY. ABSTRACT: The antipyretic
properties of quinine sulphate were proven in Europe throughout the
20th century through the results obtained in patients to whom it was
administered; this remedy was considered  specific in intermittent
fevers. It was applied to individuals affected by intermittent fevers,
tertiary, quaternary, and other modalities, and also during the apyretic
state, causing the following febrile episode did not  occur.
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 INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIX el farmacéutico, junto al médico y otros profesionales

relacionados de una u otra forma en la gestión sanitaria, se involucró directamente

en la enseñanza y regulación de la profesión farmacéutica y en el desarrollo de los

medicamentos que ayudaron a combatir las distintas enfermedades de la época,

jugando un papel social en el marco restrictivo y especializado de los farmacéuticos.1

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz fue fundada por un grupo de

profesores del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, siendo su principal

miembro fundacional Francisco Javier Laso de la Vega y Orcajada. El 18 de Noviembre

de 1748 fue creado por Fernando VI el Colegio de Cirugía de Cádiz, siendo su profesor

fundacional y director, Pere Virgili (1699 -1776). El Colegio, constaba del Hospital

Real, el Colegio propiamente dicho donde vivían los colegiales, y el Jardín Botánico,2

muy importante en la Farmacología de la época, y en el que trabajó Juan Bautista

Chape,3 fundador del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Posteriormente, en

el Colegio se empezó a impartir conjuntamente Medicina y Cirugía. La forma de

enseñanza clínica consistente en las “Observaciones”, practicadas en los grandes

centros de enseñanza médica y quirúrgica de Europa, se aplica también en el Real

Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz y en la Real Academia de Medicina y Cirugía

de Cádiz.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz ha pasado por diferentes

etapas sucesivas,4  la Sociedad Médica de Cádiz fundada en 1815, la Sociedad

Médico- Quirúrgica de Cádiz en 1815 y en la Real Academia Médico-Quirúrgica de

Cádiz en 1827. De la Sociedad Médico-Quirúrgica tenemos abundantes noticias a

través de su archivo.5

Tras la aprobación por Fernando VII del Reglamento para las Reales Academias,6

en 1830, surge la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

La labor literaria y publicista de la Real Academia de Medicina y Cirugía de

Cádiz tiene su base en el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica fundado en

1820. El Periódico sirvió como vehículo de comunicación entre continentes, ya que a

través de él se puede obtener una relación de Socios Corresponsales; éstos aportan

noticias sobre Materia Médica y Farmacéutica a través de algunos de sus artículos,

así como bibliografía.7
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EL SULFATO DE QUININA EN LAS FIEBRES

INTERMITENTES, A TRAVÉS DE UNA MEMORIA

DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y

CIRUGÍA DE CÁDIZ

La fuente base del presente trabajo la constituye una memoria manuscrita de

la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en su etapa de Sociedad Médico-

Quirúrgica; la referida memoria es una “Carta sobre las propiedades antipiréticas del

sulfato de quinina” que remite el Dr. Rafael Hernández desde Menorca, cumpliendo

así con el intercambio científico que marca el Reglamento gaditano para  sus

corresponsales, en el siglo XIX.8

Figura 1.Portada de la Memoria XI–1(Foto: Archivo de la Real

Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz)

La Academia emite un “Dictamen” sobre este trabajo que aparece en el

Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Francisco Javier Laso de la Vega, es el

encargado de publicar el “Dictamen”.9

Rafael Hernández, Doctor en Medicina por la Universidad de Montpellier,

revalidado en España, residía en Mahón (Menorca), médico de las cárceles de esta
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ciudad. Ingresó como Académico Corresponsal de la Sociedad Médico-Quirúrgica de

Cádiz el 2 de agosto de 1821, siendo además Académico de la Academia Médica de

Barcelona.10

Laso refiere que es necesario confesar que los elogios que Hernández  en su

“Carta” prodiga a la morfina, narcotina y a sus preparados, están acreditados; así

como los referidos a las recomendaciones de la emetina, y con mucho más fundamento

de la cinconina y del sulfato de quinina .11

Hernández expone en su “Carta”, que antes de aplicar el sulfato de quinina

en sus enfermos afectados de fiebres intermitentes decidió ilustrarse con las ideas

de los químicos médicos europeos expertos en el específico de las referidas fiebres:

“Después de haber adquirido las nociones precisas acerca del último

en los escritos de Chomel, Thenard, Halle, Pelletier, Double, Magendie,

Campana, Ambrosioni, Arnault y otros, me decidí a su administración

en la isla de Menorca, y los resultados de su práctica me han demostrado

constantemente que la quinina y su sulfato son el verdadero principio

antifebrífugo de cuantos integran la excelente corteza de Perú, y el

único a quien debe ésta la especial propiedad de cortar los paroxismos

intermitentes, y que, aislado de todos los demás que ella contiene,

basta por sí solo  asegurar este beneficio y únicamente faltaba ver la

identidad de este remedio y que compare mis resultados con los

obtenidos con esta substancia por los más grandes Medico-Químicos

de Europa, lo que exponen en  informes sobre lo que ellos habían

experimentado”.12

Hernández,  para saber la identidad del remedio y comprobar que los resultados

que él ha obtenido con el sulfato de quinina en sus enfermos coinciden con los obtenidos

por los más prestigiosos  médicos de Europa en los que se ha basado, hace una serie

de consideraciones, asegurando que las operaciones químicas de obtención del sulfato

de quinina las realizó un farmacéutico especialista en el tema, que eligió para la ocasión,

motivado por la fama en la  eficacia y eficiencia del referido profesional en la síntesis

del compuesto en la ciudad de Mahón. El sulfato de quinina así obtenido es puro,

mientras que el del comercio, está adulterado con la magnesia:

 “Aseguro que para ejecutar estos experimentos hice cuanto pude para

obtener el sulfato de quinina exento de toda sofisticación por el motivo
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de saber que siempre el del comercio está sofisticado con la magnesia

y que todo boticario celoso a tenerlo bien puro el mismo lo ha de

preparar; por lo mismo me he prevalido de un farmacéutico instruido

de esta ciudad, de quien lo obtuve según lo deseaba para ser acreedor

del alto concepto de su eficacia y felices resultados le han granjeado”.13

Las “Quinas” son un producto de comercio español desde el siglo XVIII. Siempre

han sido útiles contra las fiebres, e incluso poseen acción directa contra el paludismo.

Constituyen sin duda la más conocida y quizás también la principal aportación de la

Farmacia americana. La quina, fue el asunto primordial de la Medicina y la Farmacia

europeas.14 Charles de la Condamine realizó la primera descripción científica de la

quina de Loja (Ecuador) en 1737; sobre ésta Linneo creó el género Cinchona officinalis,

que es la quina gris, en 1742.

 Se conoce como quina a la corteza de algunos árboles de la familia de las

Rubiáceas y tribu de las Cinconas. En el comercio de esta época se diferenciaban las

Quinas en gris, amarilla, roja y blanca. La quina gris es la Cinchona condomina de

Linneo o Cinchona officinalis. Como quina amarilla, se distinguen dos especies

principales, la calisaya o amarilla real y la quina anaranjada. La quina calisaya es

producida por la Cinchona cordifolia de Mutis. La quina roja, se atribuía a la Cinchona

oblongifolia de Mutis. La quina blanca, procede de la Cinchona ovalifolia de Mutis.15

Laso, en el “Dictamen” de Medicina publicado en el Periódico expone que

Hernández,  una vez tenía el sulfato de quinina elaborado por un farmacéutico hábil,

desechando el uso de toda preparación venida por la vía del comercio, pudo dar a

sus ensayos todo el carácter de infalibilidad que se proponía:

“Fueron objeto de sus observaciones individuos afectos de fiebres

intermitentes de todo tipo, en quienes lo administró en forma de

píldoras, en la de polvo, y en tintura alcohólica. Para cortar las

intermitentes tercianas en los adultos le fueron precisas dosis de diez

granos en unos, tomados en la apirexia; en otros, y fueron las más

numerosas, la de diez y seis; en muy raros la de veinte, salvo en las

cuartanas que requieren esta última cantidad. La edad del enfermo en

unos casos, la malignidad de la fiebre en otros, la estación y la

idiosincrasia particular, debieron modificar aquellas prescripciones,

teniendo observado que las tercianas malignas necesitan doble dosis

del remedio para cortarlas. Basta dar a los niños la mitad del que se da
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a un adulto, el otoño e invierno requieren más porción que el verano y

primavera, y las personas sensibles e irritables alcanzan mejor efecto

de una pequeña dosis que los de constitución opuesta. Y aunque

Magendie diga que rarísima vez ha necesitado diez granos del sulfato

de quinina para curar una terciana, se puede decir que en nuestros

países meridionales se necesita una dosis más fuerte que en Paris”.16

La quinina es un alcaloide que fue aislado en 1820 de la corteza de los

árboles de las diferentes especies de quinas por los científicos franceses Pelletier y

Caventou y desde entonces se ha convertido en parte integral del desarrollo de la

Química Orgánica y la Medicina. Para obtenerla, se precipita la decocción hecha con

estas cortezas por medio de los álcalis. Se trata el precipitado lavado con el alcohol

y el producto evaporado es la quinina, que se trata enseguida con el ácido sulfúrico

diluido en agua, decolorándola por medio del carbón animal, y precipitándola por el

amoniaco o la potasa. La quinina obtenida de este modo es un polvo blanco, soluble

en el alcohol, muy poco en el agua. Forma con el ácido sulfúrico una sal neutra,

llamada “Sulfato de Quinina”, de la cual 4,5 de granos equivalen a 2,5  dracmas de

polvo de quina. La quinina, cuyos felices resultados se comprueban cada día, ha

sustituido a la quina en muchos casos en que se usaba ésta. El sulfato de quinina se

administra en píldoras (a la dosis de diez, veinte, a treinta granos al día) en polvo,

píldoras o jarabes, y comúnmente, vía oral, pudiendo también usarse en lavativas

aunque no con resultados tan seguros o por el método “endérmico”, de una vez en la

apirexia. Debe continuarse la administración del medicamento a la hora del acceso,

algunos días después de haber desaparecido la fiebre, para prevenir su vuelta.17

Alibert hace una revisión de las unidades de medida basado en el escrúpulo,

que era una unidad de medida utilizada en Farmacia para pesar ingredientes de los

medicamentos. En el siglo XVIII, los antiguos boticarios pesaban en libras, onzas,

dracmas y escrúpulos. La relación entre ellas era la siguiente, una libra pesaba doce

onzas, la onza ocho dracmas, la dracma tres escrúpulos, y el escrúpulo veinte granos.

El grano equivalía a 49,914 miligramos.18

Laso expone que Hernández para asegurar que los afectados se curen con el

sulfato de quinina, afirmaba que era necesario asociarlo con otro medicamento

como el muriato o carbonato de amoníaco o el alcanfor:

“Además; para contar con el buen resultado de su administración es

preciso a ocasiones, que sea precedida de la de un emético, purgante o
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sangría, según las indicaciones que requieren las circunstancias especiales

de cada enfermo, siendo necesario en otras, añadir al sulfato de quinina el

extracto de cicuta, el muriato o carbonato de amoniaco o el alcanfor, para

calmar o destruir ciertos síntomas y causas que las complican”.19

Laso continúa exponiendo la “Carta” de Hernández, refiriendo en el siguiente

párrafo que hace una comparación de la acción del sulfato de quinina con la de la

quina, de la angostura y del arseniato de potasa, acreditando los efectos antifebrífugos

y toxicidad de cada remedio según su práctica médica, en la que prioriza la

característica de la observación:

“Yo he comparado, la acción del sulfato de quinina con la de la quina,

de la angostura y del arseniato de potasa, y me he convencido de que

estos cuatro febrífugos merecen igualmente los mayores elogios del

médico observador. Hay sin embargo alguna diferencia entre ellos, y es

que el primero y el segundo pueden administrarse en mayor dosis

porque nada contienen de venenoso; así pueden darse con más

exactitud y sin riesgo en todos los casos. Para administrar la angostura

es menester distinguir la verdadera de la ferruginosa que es muy tóxica

y ha producido efectos muy siniestros, puedo asegurar que en los casos

en que he administrado la medicinal, aunque haya producido buenos

resultados, es el menos fiable de los cuatro febrífugos mencionados”.20

La parte de la angostura aplicada en Medicina es la corteza, el nombre

farmacéutico es Cortex angostorae, siendo el nombre vulgar Angostura verdadera; se

administra bajo las formas farmacéuticas de polvos, extracto, infusión y tintura. Se

usa en el tratamiento de las calenturas intermitentes de invierno.21

Laso transcribe en estas líneas las consideraciones de Hernández en la

administración del arseniato de potasa en sus enfermos de intermitentes, incidiendo

en que es imprescindible la seguridad del facultativo en la dosificación en que se

administra, porque puede producir efectos tóxicos en los pacientes, por lo que hay

que adaptar la dosis a cada paciente en función al temperamento, sensibilidad y a la

irritabilidad del paciente, y a la diversidad del clima y estación:

“En cuanto al arseniato de potasa, lo he visto casi siempre, coronado

de un brillante suceso, conociendo claramente que tal preparación

solo debe administrarse por una mano diestra y prudente que decida
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con tino y seguridad los casos y cantidades en que puede convenir. Su

poco costo y la facilidad que ofrece para tomarlo, cuando sus indicaciones

lo han permitido, me han hecho preferirlo para la curación de aquellos

pacientes que tenían suma aversión a la quinina ni la quina, y los

resultados fueron generalmente satisfactorios. Debo advertir que

hallándome convencido de las diferencias que deben estimarse en la

curación de un ruso, de un inglés, francés o español, aunque atacados

de un mismo mal, he procurado proporcionar la energía del remedio al

temperamento, a la sensibilidad y a la irritabilidad del paciente, así como

a la diversidad del clima y estación. Por esto, aunque su inventor, el Dr.

Flover, nos asegura, que puede llegarse a la dosis de veinte gotas tres

veces al día, jamás he administrado a nuestros isleños más que catorce

en cada toma, y esto rara vez. Si alguna vez me he excedido de esta

cantidad, he visto incomodar de tal modo al paciente, que se han llegado

a notar los síntomas más acentuados de envenenamiento”.22

Se administraron durante mucho tiempo las preparaciones arsenicales como

remedios secretos durante  mucho tiempo, posteriormente Fowler, usó con resultados

satisfactorios una disolución de arseniato de potasa en agua aromática destilada,

produciéndose la virtud febrífuga en más de cien febricitantes.23

Laso de la Vega expone las deducciones de Hernández respecto a las posibles

recidivas de las calenturas tercianas que pueden aparecer una vez curadas por uno

de los cuatro remedios que aplica en sus pacientes, el sulfato de quinina, la quina,

angostura o arseniato de potasa, refiriendo que con todos pueden aparecer, debido

al carácter intermitente de estas fiebres:

“Estoy convencido que los tercianarios curados con el sulfato de quinina

no quedan más propensos a las recaídas que los que se curan con la

quina, angostura o arseniato de potasa. Es una temeridad el pretender

lo contrario, porque se sabe bien hoy día, por los análisis químicos de

Laubert, Strens, Gomez, Pelletier y Caventou sobre las quinas, que sus

propiedades antifebriles residen en la cinconina y quinina; que la quina

que contiene estos principios en mayor cantidad, son más adecuadas

para curar las tercianas, que a estos son debidas dichas propiedades

de que carecen los demás principios. La experiencia y la autoridad de

escritores célebres nos han dicho en todo tiempo, antes, y después del

hallazgo de la corteza del Perú, que las recidivas de estas calenturas
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son debidas al carácter intermitente propio de este mal . En

corroboración de esta máxima pueden citarse hechos consignados en

los libros de Hipócrates, y otros”.24

Laso expone observaciones de Hernández sobre ciertos casos clínicos en los

que la fiebre  cedió con angostura, arseniato de potasa, o  infusión de manzanilla con

algunas gotas de láudano líquido, habiendo presentado resistencia a la quina y al

sulfato de quinina; otros cedieron a la quina y no al sulfato de quinina, y otras lo

contrario. Hernández los incluye en anomalías, que pueden depender de las

características propias de los pacientes y de otras circunstancias  ya que el febrífugo

específico es el sulfato de quinina, y  es el verdaderamente eficaz en las fiebres:

“He visto en mi practica resistir ciertas tercianas al uso de la quina y

ceder al del sulfato de quinina, y en otras lo contrario. Algunas, no

cediendo a estos, se han tomado con la angostura o el arseniato de

potasa; por último, ciertas que resistieron a todos los citados,

desaparecieron por una simple infusión de manzanilla con algunas

gotas de láudano liquido, administrada de forma continua algunos

días; pero estas anomalías no destruyen la eficacia del especifico

febrífugo, del sulfato de quinina preferible de esta clase de cuantas

conocemos en el día, por ser meramente dependientes del estado

particular de aquellos individuos enfermos, y de mil otras circunstancias

que pueden concurrir a la producción de tan raros fenómenos”.25

La eficacia de la manzanilla contra la fiebre intermitente ha sido observada

por los antiguos, y confirmada por los médicos de todas las épocas y de todos los

países.26

Hernández hace en estas líneas unas reflexiones sobre la especificidad del

sulfato de quinina en las fiebres intermitentes y patologías periódicas que son

consideradas y tratadas como si fueran fiebres tercianas verdaderas, haciendo la

comparación con el amplio espectro de la quina, por lo que el sulfato de quinina no

puede aplicarse en todas las enfermedades de la quina, a menos que partiendo del

sulfato de quinina se confeccionara la quina en el laboratorio:

 “No podrán de ningún modo administrar el sulfato de quinina en lugar

de la corteza americana, a no ser que se añada la cantidad que

corresponde al tanino extractivo, parte colorante, acido gallico, y demás
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partes medicamentosas de la quina, a la porción determinada del

sulfato de Quinina y que unidos formen una corteza peruviana artificial

más cómoda que la natural, por reunir en una pequeña cantidad de

remedio necesaria para curar aquella enfermedad y quedar separadas

de la porción lignosa inerte que aumenta el volumen sin necesidad ”.27

La quina es un medicamento tónico-neurosténico; es un remedio que combate

las enfermedades que afectan y debilitan directamente la resistencia vital, por esto,

es uno de los específicos que se caracteriza por producir efectos terapéuticos

inmediatos. La quina  es un remedio fortificante que aumenta directamente las

fuerzas del principio vital que se encuentra disminuido en las fiebres intermitentes.28

Cuando una persona padece fiebres intermitentes, la quina se administra

metódicamente en el estado de apirexia. El acceso siguiente se mitiga de un modo

considerable o se suprime, y sin embargo esta persona queda expuesta a la influencia

de la causa morbífica.29

Si la vuelta de un trastorno intermitente del organismo no se hubiera impedido,

nada hubiera revelado los efectos de este agente terapéutico tan poderoso; la

resistencia vital de la economía se debilitaba de un modo periódico, y la quina devuelve

la “estabilidad de energía”.30

La calentura perniciosa se manifiesta cuando se producen al mismo tiempo

uno o muchos trastornos funcionales especiales cuya concomitancia no tiene por

qué ser necesaria, hay interrupción de las sinergias en la funciones vitales comunes,

pudiéndose llegar a la muerte; en este caso la quina es muy eficaz.31

Hernández concluye su “Carta” sobre la aplicación del sulfato de quinina en

sus pacientes:

“Esto es cuanto me ha demostrado la experiencia sobre el sulfato de

quinina y las reflexiones que mis limitados conocimientos me han

permitido ejecutar sobre este medio que la Medicina debe su

adquisición a los progresos de la Química moderna que nos enriquece

diariamente la Materia médica de nuevos productos”.32

Laso, concluye el “Dictamen” con los siguientes párrafos, referidos a la carta

del Dr. Hernández sobre las propiedades del sulfato de quinina:

“La Sección no necesita dar a la consideración de la Academia el
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precedente escrito. Sobradamente se dejan reconocer en él las

cualidades de un médico celoso y observador, y su maestría, los

resultados generales de su fina experiencia. Hallándose al corriente

de los progresos de la Ciencia, ha sabido el Dr. Hernández aprovecharse

de los productos que las Ciencias auxiliares le han prestado en varios

tiempos, y hacer el cotejo de las razones de su respectiva artificial, con

la ventaja de que no tendría la corteza:

No obstante, yo no pretendo abandonar la benéfica corteza peruviana

ni considerar que el sulfato de quinina puede emplearse en todos

los casos que se usa la quina; porque queda demostrado que él es

únicamente útil en las fiebres intermitentes y enfermedades periódicas

que  son consideradas y tratadas como verdaderas tercianas, e

igualmente en todas las circunstancias que la quina produce

únicamente su acción en el organismo por los principios antifebrífugos

que contiene cinconina o quinina. Cándido en la confesión ingenua

de sus sucesos adversos, como en la narración de los prósperos,

avisa la cautela y el peligro para los que han de recorrer el mismo

camino”.33

En 1820 el descubrimiento de Pelletier y Caventou facilitó el uso de la

quina y la quinina será en adelante el más indispensable de los medicamentos.

La ingestión de la quina causa mucho amargor y en las personas  irritables no

puede ser digerida, provocando dolores de estómago y vómitos. Los efectos

febrífugos de la quina son debidos a la quinina y a la cinconina, únicos principios

verdaderamente activos que contienen. La Quinina provoca con menos frecuencia

el vómito que la quina.34

Gerber de Robles en su Formulario considera la Quina como un medicamento

heroico; considerándose el febrífugo por excelencia reconocido por todos, prefiriendo

siempre entre todas sus preparaciones el Sulfato de quinina.35

“La aportación de la Química de los alcaloides se puede concretar,

respecto a su interés farmacológico, por la simplificación y purificación

de drogas y medicamentos activos. Gracias a las nuevas técnicas de

laboratorio, se obtuvieron de las principales drogas vegetales unos

productos denominados alcaloides, de mayor pureza y constancia

química, y con mucha más actividad sobre el organismo animal. Esta
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aportación de hallar el componente realmente activo, obligó a los

químicos a una rápida carrera en busca de los principios activos de los

extractos vegetales”.36

Charles de la Condamine realizó la primera descripción científica de la quina

de Loja (Ecuador) en 1737; sobre ésta Linneo creó el género Cinchona officinalis,

que es la quina gris, en 1742.37

En 1820, Pierre Joseph Pelletier (1788–1842) y Joseph Bienaimé Caventou

(1795–1877) aislaron la quinina38 en su botica de Paris, este alcaloide será en

adelante el medicamento más significativo en las fiebres intermitentes.39

Lo expresado por Hernández en su prudente práctica menorquina es muy bien

reflejado por Laso. El “Dictamen” que redacta Laso es muy  claro, y transluce unas

reflexiones muy acertadas de un médico clínico en su práctica profesional, utilizando

el sulfato de quinina, específico de la época en las fiebres intermitentes.40

CONCLUSIONES

Las diversas acepciones de la voz sulfato de quinina que manejaban los

facultativos académicos se corresponden con las que se tenían en España y en el

extranjero.

Los usos médicos del sulfato de quinina y sus preparaciones farmacéuticas

entresacadas de la documentación estudiada estaban a la altura del resto de Europa

y especialmente Francia.

Se vislumbra la apertura de los facultativos de la Real Academia de Medicina

y Cirugía de Cádiz a la asimilación de las corrientes industriales, farmacéuticas y

terapéuticas de la época.

Los Socios Corresponsales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de

Cádiz envían sus “Memorias” a la referida institución, estando a la altura de los

académicos pertenecientes a las Sociedades Científicas europeas.

La “Farmacia Gaditana” mostraba una puerta abierta  hacia la difusión de los

conocimientos científicos mediante los Académicos Corresponsales médicos y
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farmacéuticos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en las diferentes

etapas por las que pasa en el siglo XIX, tomando de esta manera esta institución una

relevancia internacional.
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RESUM: El primer terç del segle XX té un gran relleu per la
medicina catalana perquè en aquest període tenen lloc la
modernització de l’assistència sanitària, l’aparició de les
especialitats mèdiques, l’inici del sistema mutualista mèdic i
les retr ibucions econòmiques dels metges, l’exercici
professional de les primeres metgesses, i l’aparició del Sindicat
de Metges i del catalanisme científic.

RESUMEN: El primer tercio del siglo XX tiene un gran relieve para la
medicina catalana porque en este periodo tienen lugar la
modernización de la asistencia sanitaria, la aparición de las
especialidades médicas, el inicio del sistema mutualista i las
retribuciones económicas de los médicos, el ejercicio profesional
de las primeras médicas, y la aparición del Sindicato de Médicos
y del catalanismo científico.

CATALAN MEDICINE IN THE FIRST THIRD OF THE 20TH

CENTURY. ABSTRACT: The first third of the 20th century had
great relevance for the Catalan medicine because several key
events took place, such as the modernization of health care
system, the emergence of medical specialties, the beginning
of the medical cooperativism and doctor’s remuneration, first
women doctors in medical practice and  the emergence of the
Medical Union and scientific catalanism.
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Nota a peu de pàgina:
Aquest és el text de la lliçó inaugural del curs 2017-2018 que l’autor va donar a la Facultat de

Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Reus-Tarragona.

En el primer terç del segle XX s’inicia a Catalunya la modificació dels patrons
d’assistència sanitària, apareixen les especialitats mèdiques i quirúrgiques, es
creen les primeres mútues d’assistència sanitària, es formen els primers centres
de recerca biomèdica de Catalunya, es consoliden escoles mèdiques de prestigi i
el català s’introdueix com a llengua de comunicació científica. Moltes novetats
transcendents en un període de temps molt breu. Un conjunt de característiques
que situen la medicina exercida a Catalunya en la modernitat mèdica de les societats
occidentals.

Aquests canvis es donen en un context força convuls i poc plàcid. Acaben de
perdre’s, l’any  1898, les darreres colònies de l’imperi espanyol, Cuba i les Filipines,
que determinen una reducció de les exportacions i empobreixen el país. Poc després,
i afavorit per l’esclat de la Primera Guerra Mundial, comença un procés d’expansió
industrial en la mesura en què es redueix la productivitat dels països en conflicte.
Alhora, el creixement de la indústria catalana, especialment barcelonina, comporta
un notable increment demogràfic, motivat per les onades migratòries de gent que
prové de les regions més pobres d’Espanya.

 Acabada la Primera Guerra Mundial es produeix una nova crisi econòmica
deguda a  la incapacitat de Catalunya de competir amb la indústria dels països
bel·ligerants que s’ha anat recuperant. Aquesta crisi coincideix amb un període de
lluita obrera i sindical a la cerca d’unes millors condicions laborals i de vida. En
aquest context, el catalanisme de finals del segle XIX accedeix al poder polític, impulsat
per la Mancomunitat de Catalunya que presideix Enric Prat de la Riba.1

A principis del segle XX, la Medicina és una professió liberal, ben diferent de la
medicina socialitzada que comença a la segona meitat del mateix segle XX. L’exercici
de la medicina  es basa en la relació directa entre el metge i els seus malalts, sense
intermediaris. Estem encara lluny del moment en què l’Estat assumirà la
responsabilitat de l’atenció sanitària dels ciutadans a través d’un sistema sanitari
públic, finançat a partir dels pressupostos de l’Estat i què el metge es convertirà en
un funcionari, en un assalariat. De fet, aquest és un tema que preocupa els metges
catalans des dels anys 1920. Una de les raons per la qual, com veurem, van crear el
Sindicat de Metges de Catalunya.
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La majoria dels metges són metges ho són de medicina general, capaços de
fer cirurgia menor, tractar fractures i atendre els parts. Només una minoria, i només
en les grans ciutats, exerceix una especialitat, com la Cirurgia, l’Oftalmologia,
l’Otorrinolaringologia, la Urologia, la Ginecologia, la Pediatria, la Psiquiatria, la
Radiologia o les disciplines de laboratori. La medicina és una activitat bàsicament
ambulatòria, basada en la visita dels pacients a les consultes mèdiques privades i,
gairebé de forma exclusiva, és una professió masculina.

Els primers anys del segle XX són els de les primeres metgesses catalanes, que
també ho són de l’Estat espanyol. Les primeres doctores foren Dolors Aleu, Helena
Maseras i Martina Castells, que obtenen el títol de llicenciades en medicina i cirurgia
a finals del segle XIX.2 De les tres, només Dolors Aleu exercirà durant el segle XX,
perquè Martina Castells mor en el seu primer part i Helena Maseras mai va exercir de
metgessa. Les següents metgesses catalanes  acaben la carrera en ple segle XX. Són
Miracle Andreu, Trinitat Sais, Montserrat Bover i Francesca Fontova. Totes van exercir
com a metgesses a diferents indrets de Catalunya.

L’examen demogràfic de Catalunya a l’entrada del segle XX ens mostra que es
tracta d’una societat bàsicament agrària i, per tant rural. L’organització de la medici-
na es basava en el sistema de metges titulars; és a dir, un metge per cada partit
mèdic. Un poble petit és un partit mèdic; si es tracta d’un poble molt petit, l’agrupació
de varis pobles pròxims  constitueix un partit mèdic; i en les poblacions grans hi ha
més d’un partit i, per tant més d’un metge.3

 El metge titular, que més endavant es dirà metge d’assistència pública
domiciliària o metge d’ APD, rep un sou de l’ajuntament per l’atenció mèdica dels
pobres del municipi i un altre de l’Estat per fer activitats relacionades amb la salut
pública, com la inspecció dels aliments de venda pública, garantir la salubritat de les
aigües de boca, la vigilància dels abocadors, el control sanitari del bestiar, les
campanyes de vacunació i donar el permís d’enterrar els morts mitjançant el certificat
de defunció. Complementa els seus ingressos amb el cobrament de les iguales o
conductes mediques.4

Les iguales són els contractes que regulen els serveis professionals dels metges
amb els seus aconductats, generalment els membres d’una família que conviuen en
el mateix domicili.5 Aquests contractes fixen les quantitats anuals que les famílies
aconductades han de pagar al seu metge, en forma d’espècies o de diners. El nom
d’iguala es refereix a què la quantitat que el metge cobrava era igual per a tots
aquells que contractaven els seus serveis.
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Aquest tipus de relació metge–pacient creava una intensa dependència del
metge, que havia d’estar disponible tots els dies de l’any i a totes les hores del dia
per atendre les peticions dels seus aconductats. Una de les preocupacions del metge
titular era el cobrament de les conductes, en un context de societat rural que estava
al risc de males collites i sotmesa a la pressió dels cacics locals, que sovint eren els
amos de la terra que els pagesos conreaven. Algunes novel·les espanyoles d’aquesta
època, com “El médico rural” de Felipe Trigo (1912),6 “Impressions de metge” de
Joan Freixas i Freixas (1916), “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja (1911),7 o “La vida

del médico rural” de J. M. Lara (1945), reflecteixen acuradament els maldecaps
d’aquells metges.

Els metges disposaven de més mitjans diagnòstics que no pas de recursos
terapèutics. Entre els recursos per a l’exploració i el diagnòstic hi havia una florida
d’instruments per examinar l’interior del cos pels seus orificis naturals (oftalmoscopi,
otoscopi, laringoscopi, esofagoscopi, rectoscopi...); per mesurar signes fisiològics
(termòmetre, esfigmomanòmetre...), i per auscultar cor i pulmons, el fonendoscopi.
Des del començament del segle, els aparells de raigs X i l’electrocardiògraf han
donat lloc a nous coneixements i especialitats mèdiques. A més, en aquest període
el laboratori d’anàlisis bioquímiques de fluids i teixits humans és un fet ja consolidat.

La majoria dels medicaments utilitzats eren elaborats pel farmacèutic local  a
partir d’herbes, productes oficinals i fórmules magistrals on la química cada cop
tenia més pes. Alhora, aquest és un període d’irrupció de medecines importades,
patentades, elaborades per empreses farmacèutiques estrangeres amb distribuïdors
comercials a Catalunya: Wellcome, Burroughs, Merck, Schering, Bayer, Hoechst, Ciba-
Geigy, Sandoz, Roche, i altres. No obstant això, les recomanacions de repòs i una
alimentació saludable estaven a la base dels tractaments recomanats.

Un dels fets més transcendentals de la sanitat del primer terç del segle XX és
la inauguració a Barcelona de dos hospitals: l’Hospital Clínic el 1906 i l’Hospital de
Sant Pau entre 1916 i 1930, que han estat els hospitals generals de Catalunya fins a
finals del segle XX. Així, cap al 1900 Catalunya només tenia un gran hospital, l’Hospital
de la Santa Creu. Es tracta de l’Hospital General de Barcelona, i també de Catalunya,
des del 1401. No deixa de créixer al llarg dels segles, amb un paper crucial en temps
de guerra o de flagell epidèmic, de crisi de subsistència o de revoltes. És un lloc de
formació per a metges i cirurgians.8 Tot just davant de la Casa de Convalescència,
avui seu de l’Institut d’Estudis Catalans, i damunt de l’antic teatre anatòmic de la
ciutat, es construeix el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona fundat per Pere Virgili
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el 1760. Quan aquesta escola es converteix en Facultat de Medicina, l’any 1843,
l’Hospital de la Santa Creu segueix sent l’hospital universitari, però a finals del segle
XIX estava col·lapsat. Els dos hospitals que es creen s’instal·len als afores de la ciutat
vella, als espais de la nova ciutat burgesa, a l’Eixample. El Clínic es construeix al
voltant de la nova Facultat de Medicina9 i el de Sant Pau, en forma de pavellons, a
l’estil d’alguns grans hospitals europeus, com una ciutat-jardí.10

Un altre fet de molt impacte va ser la creació de les clíniques privades, ja a
finals del segle XIX. Vàries són les raons del seu creixement al llarg dels inicis del segle
XX, com ara l’existència d’unes classes mitjanes benestants que no volien ser ateses
als hospitals, una classe mèdica més ben preparada que aspirava al seu propi centre
de treball, amb especialistes capacitats per desenvolupar tècniques quirúrgiques
més complexes, i el coneixement dels mètodes antisèptics i anestèsics que fan
possible la pràctica de la cirurgia.11 Les primeres clíniques s’instal·len en pisos de
carrers pròxims a l’Hospital de la Santa Creu. Són la clínica del doctor Miquel A.
Fargas, ginecòleg, situada primerament al primer pis del núm. 133 del carrer de
l’Hospital (1884), la del el doctor Manuel Menacho, oftalmòleg, al principal del núm.
40 del carrer del Carme, en un edifici que obria porta a un dispensari gratuït pel carrer
del Pintor Fortuny (1885), i la del doctor Ricard Botey, otorrinolaringòleg, en el núm.
57-59 del carrer del Carme (1891). I també a l’Eixample, on s’obren clíniques
quirúrgiques que disposen de sales d’operacions i tot el confort possible per a la
seva clientela (habitacions, banys, menjadors, jardinets, electricitat, etc.). Les més
conegudes són les del doctor Salvador Cardenal, instal·lada al passatge Mercader
13-15 amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, i la que posteriorment
va tenir el doctor Miquel Arcàngel Fargas a la cantonada de Consell de Cent amb
Rambla Catalunya, on va ser atès el polític Francesc Cambó quan va patir un atemptat.

Un altre fenomen nou que es produeix en aquest començament de segle a les
grans ciutats, on no estaven esteses les iguales com a sistema d’assegurament dels
malalts, és l’aparició de les mútues d’assistència sanitària. La més destacada, amb
un nombre major d’afiliats fou l’Aliança, l’origen de la qual és força curiós. La inicia-
tiva és d’un cirurgià, el doctor Josep Girona Trius, deixeble de Salvador Cardenal, que
era el cirurgià de més prestigi a Catalunya a les darreries del segle XIX i a qui devem la
introducció al nostre país de l’asèpsia i l’antisèpsia, que van permetre el progrés de
la cirurgia.

El doctor Girona crea el 1904 una petita clínica de 9 llits a Sant Gervasi  de
Cassoles pels socis de la Germandat de Cambrers de Barcelona, de la què ell era
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metge. L’associació de germandats d’altres gremis a aquest projecte empeny el
doctor Girona a construir una clínica més gran al carrer Còrsega, que més tard
traslladarà al carrer de Sant Antoni M. Claret amb el nom de Quinta de Salud La
Aliança. L’Aliança esdevé al llarg del segle una mútua que ofereix serveis
d’hospitalització i d’atenció ambulatòria arreu de Catalunya i estimula la creació
d’altres entitats d’assistència sanitària, generalment centrades al voltant d’una clí-
nica quirúrgica.

Fins a finals del segle XIX els que practicaven la medicina es dividien en metges
generals, que eren la majoria, cirurgians i ginecòlegs. En aquells anys comencen les
especialitats, la major part de les quals s’inclouen en l’àrea quirúrgica, com la Urologia,
la Traumatologia, l’Otorrinolaringologia, l’Oftalmologia i la Dermatologia. L’inici real
d’aquestes especialitats s’estableix quan metges catalans que s’han format en països
europeus, especialment en hospitals de França, Alemanya i Àustria, tornen a Catalunya
havent après mètodes diagnòstics i terapèutics específics  de les  malalties de vies
urinàries, ossos, nas, gola i orella, ulls i pell, coneixements experts que els garanteixen
molta clientela i una bona remuneració.

Alguns d’aquests pioners en el desenvolupament de les especialitats a
Catalunya es converteixen en líders d’escoles on es formen metges que es volen
dedicar específicament a alguna d’aquestes disciplines. Podem assenyalar com a
exemples d’aquestes escoles, l’Escola d’Oftalmologia iniciada a l’Hospital de la Santa
Creu per Josep Antoni Barraquer Roviralta, que inicia la saga dels Barraquer i que
inclou altres oftalmòlegs destacats com Soria, Casanovas, Arumí i Gómez Márquez.12

També hem d’esmentar l’Escola d’Urologia, iniciada per Emili Sacanella, format a
París amb Joaquín Albarrán, un destacat metge cubà que va fer la carrera de medici-
na a Barcelona i de qui també va ser deixeble Manuel Serés, el primer catedràtic
d’Urologia de la Universitat de Barcelona i mestre de Puigvert, Salvador Gil Vernet,
Gausa i Ponce de León, entre altres.13 Podem esmentar també l’Escola de
Dermatologia, iniciada per Jaume Peyrí, mestre de Xavier Vilanova i Joaquim Piñol, a
l’Hospital Clínic, on s’han format la quasi totalitat dels dermatòlegs catalans.14

Un capítol important de la medicina catalana del primer terç del segle XX és el
desenvolupament de la Salut Pública, concepte que en aquells anys està representat
per l’higienisme.15 L’higienisme era un corrent de pensament que es desenvolupa al
segle XIX a Anglaterra i s’estén per tota Europa, dirigit fonamentalment per metges,
que denunciava la manca de salubritat de les ciutats industrials i que considera que
els problemes de salut de la població, i també l’escurçament de l’expectativa de vida,
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són deguts a una sèrie de causes, com l’alimentació deficient, l’amuntegament que
afavoreix l’aparició d’epidèmies, la contaminació atmosfèrica per fums i productes
industrials, la prolongada duració de la jornada laboral, la manca d’aigua de consum
segura i l’absència de xarxa de clavegueram.

A Catalunya, l’higienista més destacat fou Pere Felip Monlau i Roca,16 més
conegut per la seva obra “Abajo las murallas”, que va crear institucions com l’Acadèmia
d’Higiene de Catalunya l’any 1887 i l’Institut d’Higiene Urbana de Barcelona l’any
1891, que va ser dirigit per un altre gran higienista, Lluís Comenge.17 El 1906 tingué
lloc el primer Congrés d’Higiene de Catalunya. Un dels assistents a aquest Congrés
va ser un pediatre de Reus, expert en microbiologia, que podem incloure entre els
grans higienistes catalans, el doctor Alexandre Frias (1878-1963).18 Frias tenia l’ambició
d’eradicar la mortalitat infantil i va dedicar la seva vida a l’educació sanitària de les
mares perquè aprenguessin a criar bé els seus fills, millorant  la nutrició infantil i
adquirint hàbits saludables. L’esforç i la dedicació esmerçada per Frias en aquest
projecte va determinar que la comarca de Reus tingués les taxes de mortalitat infantil
més baixes de tota Espanya. Frias va ser un metge il·lustrat que havia après a
l’estranger i va importar un model d’atenció infantil, que va influir notablement en la
millora de l’atenció als infants, a través d’un centre, anomenat la Gota de Llet, que
era alhora un centre assistencial i un centre d’educació sanitària.

La gran majoria dels metges més destacats de la Catalunya del primer terç del
segle XX es poden integrar en el que s’ha definit com a catalanisme mèdic, que va ser un
moviment intel·lectual de caràcter professional que aspirava a la vertebració institucional
de la medicina, mitjançant un programa de regeneració científica en estreta relació
amb el projecte de reconstrucció nacional. La premsa mèdica d’aquest període està
plena d’articles que expressen l’opinió que Catalunya és un país diferenciat que ha de
créixer pel seu propi esforç. Es creen institucions com l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears (ACMCB), que té un òrgan d’expressió propi, els Annals de
Medicina (1907–1935), que esdevindrà el vehicle de comunicació d’un programa de
renovació científica basat en la medicina experimental i en l’expansió de les especialitats
mèdiques, cada una de les quals crea la seva pròpia societat científica.19

La creació del Sindicat de Metges de Catalunya, segurament la màxima obra
col·lectiva dels metges catalans en tota la història, permet la consolidació d’un
projecte d’organització professional impulsat des de les pàgines del seu Butlletí
(1920-1927), on es tracten tots els grans problemes de l’exercici de la medicina a la
ciutat i al camp.20
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Aquest moviment, que s’ha denominat “catalanisme mèdic”, reivindica el
català com a llengua vehicular i d’expressió científica.21 La data inicial de l’ús del
català en la medicina acadèmica contemporània és el 1898, quan apareix la primera
revista escrita en català, La Gynecologia catalana, impulsada per Jaume Queraltó.22

El 1901 es fa la primera comunicació en català a l’ACMCB pel dermatòleg i historia-
dor de la medicina Josep M. Heras. El 1906 se celebra el Primer Congrés d’Higiene de
Catalunya, presidit per August Pi i Sunyer, i el 1913 el Primer Congrés de Metges de
Llengua Catalana, que s’anirà celebrant periòdicament fins el 1936.

Una fita important en aquesta recuperació del català mèdic es l’aparició de
les Monografies Mèdiques, projecte impulsat per Jaume Aiguader i Miró (1882-1943),
un metge que va arribar a ser alcalde de Barcelona. Les Monografies Mèdiques fou
una col·lecció de publicacions, d’aparició mensual, iniciada el maig de 1926 i acaba-
da el desembre de 1936, que s’adquiria per subscripció.23

Les Monografies Mèdiques, de les què se’n van publicar més d’un centenar
de números, van ser un instrument potent de formació mèdica continuada, van con-
tribuir a conformar i consolidar el català mèdic, van aportar en cada número reflexions
sobre medicina social i sobre valors, i van actuar com un element de comunicació
entre els metges i una naixent indústria farmacèutica catalana.

A l’influent paper de les Monografies Mèdiques en la creació d’un lèxic mèdic
català s’hi ha de sumar el que va tenir el Diccionari  de Medicina, anomenat Diccionari
Corachán, perquè aquest cirurgià va ser el coordinador del projecte, que va encarregar-
li el Sisè Congrés de Metges de Llengua Catalana, i en què van participar 80
col·laboradors. El primer fascicle del Diccionari apareix el 1932 i el darrer el 1936.
Relligats tots els fascicles, el Diccionari es presenta com un volum únic pocs dies
abans de l’inici de la Guerra Civil, fet que va limitar molt la seva difusió.

La Guerra Civil va interrompre l’expansió del catalanisme mèdic. Molts
professionals destacats es van exiliar pel temor a les represàlies per les seves
conviccions ideològiques, com va ser el cas d’August Pi Sunyer, els germans Trias i
Pujol, Manuel Corachán, Lluis Sayé, Josep Trueta, Frederic Duran i Jordà, Pere Gabarró
i tants altres. Altres metges van patir un exili interior que els va comportar ser apartats
de la vida acadèmica, com a conseqüència dels processos de depuració a què van
ser sotmesos. Aquest va ser el cas, entre altres, de Moisès Broggi, Alsina i Bofill i
Bastos Ansart.
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RESUM: Barcelona en el moment de la implementació del règim
republicà tenia una crisi en el sistema hospitalari de la ciutat i
nombrosos barris amb una salubritat molt deficient. El nou ajuntament
abordaria la situació amb diferents mesures, entre les quals desta-
quen la cerca de nous equipaments i finançament pel sistema de
salut i un pressupost extraordinari que havia d’enderrocar una part
del centre històric per la mortalitat més alta.

RESUMEN: Barcelona en el momento de la implementación del régi-
men republicano tenía una crisis en el sistema hospitalario de la ciudad
y numerosos barrios con una salubridad muy deficiente. El nuevo ayun-
tamiento abordaría la situación con diferentes medidas, entre las que
destacan la búsqueda de nuevos equipamientos y financiación por el
sistema de salud y un presupuesto extraordinario que debía derribar
una parte del centro histórico por su mortalidad más alta.

THE POLICIES OF HYGIENIZATION OF THE CITY COUNCIL OF BAR-

CELONA IN THE PACETIME REPUBLICAN PERIOD (1931-1936).

ABSTRACT: At the time of the implementation of the Republican
regime, Barcelona had numerous neighborhoods with very poor
health and a crisis in the city’s hospital system. The new city council
would deal with the situation with different measures among which
an extraordinary budget that had to demolish part of the historic
center with a higher mortality rate and the search for new equipment
and funding for the health system.
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INTRODUCCIO

Les condicions antihigièniques i la necessitat de resoldre el sanejament de

l’habitacle obrer era un dels principals problemes de la ciutat de Barcelona i una de

les principals preocupacions del doctor Jaume Aiguader, el batlle de la ciutat després

de la proclamació de la república (1931-1934) i autor d’obres sobre la qüestió com

‘Nova tasca de l’ateneu. Cultura professional. Problema de l’habitació sana i a bon

preu’ (1922, Barcelona), ‘La fatiga obrera’ (1929, Barcelona), ‘Les estadístiques de

la mortalitat espanyola, catalana i barcelonina’ (1935, Barcelona) i fundador de la

col·lecció ‘Monografies Mèdiques’ (1926-1936).

Tanmateix, seria el batlle Carles Pi i Sunyer, concretament en el seu segon

mandat (1936), el que aprovaria l’obra més ambiciosa, un pressupost extraordinari

que tenia la intenció de sanejar les zones menys salubres de la ciutat. En el període

republicà abans de la Guerra Civil (1931-1936),  el govern municipal també hauria de

fer front a la crisi dels hospitals —insuficients per la població— i portar a terme altres

polítiques en l’àmbit de la sanitat.

LA HIGIENE A LA CIUTAT DE BARCELONA

El Districte V de Barcelona, l’actual Raval, era una de les zones més

insalubres de la ciutat i amb una mortalitat excepcional. El doctor Tomàs Tusó,

metge i conseller d’Higiene i Sanitat de l’Ajuntament de Barcelona durant la

Guerra Civil, explicava la situació el 1935: “Les malalties infeccioses són tan

nombroses en alguns carrers del Districte V, que el nombre de defuncions

ocorregudes entre el període 1919-35, és veritablement alarmant. El nombre

de morts és superior al de qualsevol altra ciutat d’Europa”.

En l’àmbit estadístic, en alguns habitatges del Districte les defuncions

per malalties infeccioses durant els anys 1919 al 1933 es comptaven per

desenes, fet que contrastava amb el recompte de morts en altres zones de la

ciutat. La taula 1 compara alguns carrers del Districte V amb el Passeig de

Gràcia:1
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Carrer Arc Teatre Carrer Migdia Passeig de Gràcia

Núm. Defuncions Núm. Defuncions Núm. Defuncions

11 32 3 26 7 5

39 31 5 60 73 5

43 20 7 28 93 4

45 18 9 32 103 3

47 31 11 28 105 4

49 51 13 43

51 20 15 31

53 25 17 22

57 22 19 25

20 31 6 43

38 25 8 45

44 43 10 146

46 29 12 88

48 38                    Carrer Berenguer Vell

52 23 3 12

56 20 5 12

       Carrer Hospital 6 23

63 20 8 16

87 14                 Carrer Nou de la Rambla

95 14 66 23

103 10 98 12

TAULA COMPARATIVA
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Les ordenances municipals marcaven que havia d’haver-hi aigua corrent i

llum en tots els estatges, però la normativa no es complia. Molts dels pisos eren

foscos, sense ventilació, molt petits, i on vivien dues o tres famílies. En alguns casos,

podia haver-hi dues o tres persones malaltes, sense poder llevar-se, amb tots els

inquilins malalts de més o menys gravetat.2  La situació era tal que en una casa del

carrer Migdia es van produir 146 morts en catorze anys, i en una altra del carrer del

Cid, la xifra va ser de 92 defuncions.

El millorament de la salut pública

En les polítiques en favor de la salut pública per part dels dirigents municipals

hi ha un abans i un després del 1908, quan comença una política de reformes molt

important, que va portar a la construcció de quatre-cents quilòmetres de noves

clavegueres, la pavimentació dels carrers, que les aigües fossin adequades i

inspeccions periòdiques més acurades en comerços d’aliments.

Les tasques de desinfecció van començar a ser sistemàtiques, amb inspeccions

a locals públics, empreses insalubres i cura de la salut escolar amb les colònies

escolars. Però, malgrat els canvis generats, encara hi havia zones amb una salubritat

molt deficient, com el Barri Xino.

En el període 1929-1930 es va establir un nou reglament de Sanitat Municipal

(l’anterior era del 1891) on es feia un plantejament rigorós de la salut pública a la

ciutat,3  amb l’obligatorietat de la vacuna de la verola abans dels tres mesos, i l’Ajuntament

també practicava altres serveis com la vacunació antituberculosa de Calmette.4

El 9 d’agost de 1931, el batlle Aiguader publicava un ban contra la ràbia,

obligant a complir les ordenances de defensa higiènica amb els animals domèstics

contra les malalties infeccioses que podien transmetre, com aconsellar tots els

propietaris de gossos que fessin vacunar els gossos contra la ràbia, que es practicava

gratuïtament tots els dies al Laboratori Municipal (carrer de Sicília, 44).

També publicava un altre ban sobre les condicions d’higiene, on es recordava

l’obligatorietat de construir tanques en els solars i  terrenys, la instal·lació de safareigs

domèstics i totes aquelles altres que, com la neteja o repintat de façanes i parets al

descobert amb vista a la via publica, contribuïssin a la sanitat i embelliment de la

ciutat, anunciant que els Serveis Tècnics, Institut d’Higiene i Oficina de Sanitat,

intensificarien les inspeccions.5
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El doctor i regidor Josep Armengol de Llano en una conferència recordava un

petit cas de pesta bubònica a L’Hospitalet, a la vegada que destacava que el 80% de les

800 tones d’escombraries que generava la ciutat anava a parar a  L’Hospitalet i El Prat

de Llobregat i la resta a Sant Adrià i Santa Coloma. Per tant, més enllà dels problemes

generats en aquestes ciutats, Barcelona quedava envoltada d’un cercle d’infecció.

L’alcalde Aiguader explicava també un projecte de l’Ajuntament per a la sortida

d’aigües del clavegueram, en estudi, perquè la desembocadura fos a una milla endins

del port, fet que provocaria que els residus se’ls emportaria el corrent marítim que

anava des de Gibraltar fins a Marsella.6

Fins i tot es proposava una mesura innovadora com l’establiment de forns

crematoris com a solució al fet que dels vuit cementiris, dos estaven completament

plens i quatre no es podien eixamplar; per tant, assenyalava que per manca de

nínxols, o eren incinerats o eren enterrats en fosses comunes.7 Esquerra Republica-

na de Catalunya era partidària de forns crematoris, per raons higièniques i

econòmiques, però van topar amb prejudicis d’un sector important d’opinió.8  Com a

solució provisional, se’n van anar construint petites quantitats, com cent vint que

eren finalitzats el 9 de gener de 1935 al Cementiri del Sud-oest, el general de Barce-

lona, o tres-cents vuit al de Sant Andreu, finalitzats l’agost de 1935.

Finalment, l’Ajuntament va apostar per una obra d’envergadura però temporal. En

el Pressupost Extraordinari de 1936 es va incloure la construcció de nínxols en els diferents

cementiris, mil dos-cents trenta-dos al de les Corts, fent que quedés ocupada tota la

superfície. També s’havien de construir dos mil vuit-cents nínxols i una fossa comuna junt

amb cinquanta-sis tombes, i en el Cementiri Sud-oest un total de quatre mil dos-cents

nínxols. Tenia un cost de 2.684.650,00 pessetes però un valor aranzelari de 4.631.850,00

pta. Per tant quedava un benefici de gairebé dos milions per a l’Ajuntament.

El pressupost extraordinari de 1936

D’ençà de la proclamació de la República, s’havien anat fent propostes per a

higienitzar les zones més degradades dels barris del casc antic de la ciutat, que la

industrialització havia anat densificant cada vegada més en una ciutat tancada per

les muralles fins al 1854.

Una de les propostes més importants és el Pla Macià, del Grup d’Arquitectes

i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC),
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encapçalats per Josep Lluís Sert, el qual va ser combatut pels propietaris i el govern

gestor de Joan Pich i Pon (1935).9

En restablir-se els ajuntaments populars, l’alcalde, Carles Pi Sunyer, i la majoria

d’esquerres van començar un estudi pel sanejament. El 30 de març de 1936, per

decret, ja s’havia creat la Comissió Mixta de representants de la Generalitat i

Ajuntament de Barcelona, que elevava al govern un avantprojecte de llei que tendia

a facilitar la resolució de diversos problemes urbanístics, sanitaris i socials, barris

densament poblats i mancats de condicions higièniques.

El 9 de juny de 1936 el Parlament de Catalunya aprovava la Llei de Sanejament

de Poblacions, realment una demanda de l’Ajuntament de la capital, però que més

enllà de Barcelona era aplicable als centres històrics degradats de totes les ciutats

catalanes.10  L’objectiu era sanejar les zones insalubres, amb la reforma o

enderrocament de les edificacions en mal estat, i la construcció de noves cases

higièniques i que suposessin un millorament per la població.

La llei també preveia mesures per dotar la ciutat vella d’espais verds, facilitant

l’enderrocament d’illes o grups de cases per formar espais lliures degudament

urbanitzats. L’Ajuntament de Barcelona, segons l’article segon, podia aplicar

immediatament les disposicions de la llei, mentre que els altres ajuntaments catalans

podien acollir-s’hi prèvia aprovació de la Generalitat.

El pressupost extraordinari de Pi Sunyer

En consonància amb la llei que s’havia d’aprovar al Parlament, el govern

municipal presentava el ‘Pressupost extraordinari d’Obres i Sanejament de 1936’

que s’aprovava el 14 de maig de 1936. L’aportació de l’Ajuntament ascendia a

48.710.000 pessetes, però amb el concurs d’altres corporacions i organismes la

suma podia ser un total considerable.11

Entre els conceptes més destacats relacionats amb la salut pública trobem

vuit milions destinats a despeses d’expropiacions, urbanitzacions, construccions de

cases barates i d’institucions socials, com a contribució de l’Ajuntament a l’obra de

sanejament de la ciutat, a realitzar en cooperació amb la Generalitat de Catalunya.

En el projecte hi havia l’obertura de noves vies que unirien les barriades

extremes amb el nucli central de la ciutat. I en referència al sanejament de barris
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populosos insalubres, es crearien espais lliures al cor del Districte V i part baixa del

IV. També clavegueres per a les barriades que no en tenien i pavimentació de tota la

ciutat vella. L’actuació seria compaginada amb la Carta Sanitària de Barcelona (19

juliol de 1934).12

Espais Lliures en el barri de Drassanes13

El projecte portava inclòs la creació de places o espais lliures, producte de les

noves vies que es creaven al barri antic en emplaçaments oberts pel pla de reforma,

però sobretot es formaven per l’enderroc de cases insalubres i antihigièniques, amb

una mortalitat superior al doble, triple o fins i tot quíntuple que la mitjana barcelonina.

Les cases expropiades i derruïdes en aquest pressupost extraordinari haurien estat

les següents (Taula 2):

CASES AFECTADES VALOR DE L’IMMOBLE (PTA) CASES AFECTADES VALOR DE L’IMMOBLE (PTA)

Plaça o Espai lliure A Plaça o Espai lliure B

Carrer Arc del Teatre                                           Carrer Arc del Teatre

Núm. 40   69.860 Núm. 24  73.458

Núm. 42 440.200 Núm. 26  81.200

Núm. 44 116.170 Núm. 28 104.720

Núm. 46   58.860 Núm. 30 50.825

Núm. 48   01.200 Núm. 32 56.600

TOTAL Espai lliure A 795.290 Núm. 34 139.950

Plaça o Espai lliure C                                       Carrer de l’Est

Carrer del Cid Núm. 16  95.820

Núm. 2 221.020 Núm. 18 131.490

Núm. 4  52.920 TOTAL Espai lliure B 860.203

Núm. 6  69.725

Núm. 8 107.550

TOTAL Espai lliure C 451.215
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Aquesta primera intervenció pel sanejament del Districte V, que comportava

l’expropiació i enderroc de dotze edificis i la urbanització posterior, tenia un cost total

de 2,3 milions de pessetes.

En matèria de sanejament, també s’anava a la construcció de clavegueram de

servei local que acabaria de completar la xarxa de clavegueres de la ciutat. Les obres

ja estaven pressupostades però no s’havien executat per falta de consignació. Les

zones on es construiria eren a gairebé tots els districtes: la zona d’Horta-Guinardó,

Sarrià, Sants, el Barri Antic, Vallvidrera, Vallcarca, Tres Torres, amb un cost de

2.185.000 pessetes.

En matèria de clavegueram també es feien obres de col·lectores generals. El

desviament d’aigües de muntanya, la unificació de desguassos del Bogatell i Port

Franc, així com una col·lectora de transvasament entre els desguassos del Bogatell i

Sants, per evitar l’acumulació de conques hidrogràfiques sobre el Bogatell (sortida

del Rec Comtal) i facilitar la depuració d’aigües residuals. El transvasament havia de

passar per les Corts Catalanes per sota el Metro Transversal, i en conjunt tenia un

cost de 5.600.000 pessetes.

EL PROBLEMA HOSPITALARI

La ciutat de Barcelona, a més d’un problema d’higiene en algunes zones,

tenia un problema hospitalari, amb un dèficit de mil cinc-cents llits com a mínim, a

més d’uns hospitals amb una mala situació econòmica. Barcelona, amb més d’un

milió d’habitants, només comptava amb dos mil cinc-cents llits, un per cada tres-

cents habitants, repartits entre el Clínic, el de Sant Pau, el Municipal d’Infecciosos i

Incurables i altres hospitals més petits com el de la Creu Roja. En comparació, Zuric

(Suïssa), amb 227.000 habitants, tenia els mateixos llits, mentre que ciutats com

París amb quatre milions d’habitants, tenia trenta-dos hospitals, i Londres, amb set

milions, tenia vint-i-sis hospitals administrats per la mancomunitat.14

Per a solucionar el problema hospitalari, la Comissió de Governació de

l’Ajuntament de Barcelona acordava el 1932, a proposta del regidor radical Pere

Huguet, de convertir en dictamen una moció encaminada a la construcció d’un Hos-

pital General capaç per a mil cinc-cents llits15 .

Per la seva part, el president de la Comissió de Governació, el també radical

Casimir Giralt, rebia una comunicació del Cos Mèdic Municipal, amb la notificació de
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dos acords que havia pres per unanimitat en una reunió feta al Col·legi de Barcelona

pels metges que integraven el Cos. El dos punts eren:

“Primer: manifestar a la Comissió de Governació la satisfacció de

l’esmentat Cos Mèdic per haver convertit en dictamen la moció del

regidor doctor Pere Huguet Puigderrajols, referent a la construcció d’un

Hospital Municipal de mil cinc-cents llits.

Segon: exposar l’esperança que la construcció del dit hospital sigui fet

pròxim per als alts interessos humanitaris, sanitaris i científics que

afavoreix, com pel de contribuir a la resolució del problema hospitalari

i a la major eficàcia de la Beneficència Municipal”.16

Tanmateix, el projecte no es portaria a la pràctica, i l’any següent s’aprovaria

per part de l’Ajuntament la projecció per a la creació immediata d’un nou Hospital

Municipal, el qual havia de reduir la càrrega que pesava sobre l’Hospital Clínic, destinat

als inguaribles (com la tuberculosi en aquell moment) que portessin un mínim de deu

anys residint a Barcelona (o nascuts a la ciutat).17

Tampoc seria executat. Finalment, l’abril de 1936 s’aprovava una partida per

a la construcció d’un hospital de tuberculosos, amb concurs econòmic de la

Generalitat, però la Guerra Civil truncaria de nou el projecte.18  Cal esmentar, a més a

més, que el 1933 el Departament de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat ja

havia aprovat el Dispensari Central Antituberculós, obra del GATCPAC. Les obres

havien començat el 15 de gener de 1933 i van finalitzar el 1938.

La sanitat, una competència autònoma

La sanitat era reconeguda durant el període republicà, amb l’aprovació de l’Estatut

d’Autonomia de 1932, com una competència catalana. No seria fins al decret del 24 de

maig de 1933 quan serien traspassats els serveis de sanitat a la Generalitat de Catalunya.

Abans, la Generalitat, a l’espera del traspàs, va encarregar al Sindicat de Metges

de Catalunya unes ponències que servissin com a base de la llei que havia d’aprovar el

Parlament per a planificar l’organització sanitària. Per a solucionar el problema barceloní

d’hospitals es van proposar dues grans orientacions: descentralitzar, elaborant un pla

d’organització per a la resta de Catalunya, i redistribuir entre els diferents municipis els

malalts crònics o incurables que es trobaven a Barcelona.
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Cal remarcar que fins llavors no s’havien complert les obligacions de l’antiga

llei provincial, ja que no es comptava amb hospitals provincials ni a Tarragona ni a

Barcelona i els ajuntaments assumien funcions i serveis que no els corresponien,

com fer-se càrrec dels hospitals, que legalment no estaven obligats a fer-ho ni tenien

els recursos necessaris en molts casos.19

El Parlament de Catalunya aprovaria a continuació la Llei de bases per a

l’organització dels serveis de Sanitat i Assistència Social a Catalunya (22 de març de

1934) i la Llei de carta sanitària de Barcelona (19 de juliol de 1934). La Carta Sanitària,

aprovada per unanimitat per l’Ajuntament, tenia la finalitat de coordinar els serveis

sanitaris entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per a una major eficàcia i

evitar duplicitats. Per aquest motiu es creava una Junta Mixta de Sanitat i es dictaven

les normes de funcionament. A partir d’aquell moment, el Laboratori Municipal seria

utilitzat com a Laboratori General de Catalunya, i l’Hospital d’Infecciosos de

l’Ajuntament de Barcelona acolliria les de tot el territori autònom fins on ho permetés

la seva capacitat.20

El batlle Carles Pi Sunyer explicava que hi havia institucions eficients i altres

amb poc rendiment i que era necessari reorganitzar; la Carta Sanitària va portar

aquesta coordinació de serveis, evitant les duplicitats. La tasca la va portar a terme

principalment la Delegació Especial d’Higiene i Sanitat, a càrrec, en un començament,

del doctor i regidor Cristià Cortès.21

L’Hospital Clínic

Un dels hospitals que passava per dificultats econòmiques era l’Hospital Clínic.

El director de l’Institut d’Assistència Mèdica Municipal, Manuel Mer i Güell, explicava

que l’Ajuntament subvencionava les institucions benèfiques de la ciutat, amb 420.500

pessetes, de les quals, una part important, 135.000, les rebia aquest Hospital.

El president de la Junta administrativa de l’Hospital era el regidor de la Lliga

Regionalista Francesc Puig i Alfonso, que havia encapçalat la institució durant vint

anys i que en aquest període havia aconseguit aportacions per valor de sis milions de

pessetes.

L’Hospital depenia del Ministeri d’Instrucció Pública, com a institució annexa

de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Per al servei de clíniques,
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l’estat espanyol li assignava anualment una subvenció de 360.000 pessetes. La

Generalitat, per la seva part, subvencionava amb 200.000 pessetes la institució per

a utilitzar-la com a hospital provincial, ja que Barcelona era una de les poques ciutats

que no en tenia. L’Ajuntament, pel servei benèfic amb l’hospitalització per accidents

traumàtics a la via pública, donava 135.000 pessetes.

Les despeses anuals eren d’1,9 milions de pessetes, mentre només en rebia

695.000, fet que suposava un dèficit d’1.200.000.22  La contribució oficial només

satisfeia una part, per a sostenir uns quatre-cents llits, però no era suficient per als

vuit-cents trenta que tenia l’Hospital.

Per a cobrir la diferència, la Junta Administrativa es refiava dels donatius

recaptats durant l’any i dels llegats i herències. Però en els tres primers anys de la

República com a mínim, no s’havia rebut cap llegat ni herència, ni tampoc arribaven

els donatius que es donaven habitualment, ja fos per la crisi econòmica, ja fos per

cert boicot de les grans fortunes a un govern municipal i autonòmic d’esquerres.23

D’aquest parer era el periodista Josep Maria Lladó Figueres que escrivia,

“s’ha dit molt, i amb raó, que la gent rica fa un cert boicot a l’Hospital, d’ençà de la

República, com ho fa a tot”, fet que portaria a la Junta administrativa a veure’s

obligada a suprimir una tercera part dels llits si la situació es mantenia.24

La societat s’organitza

Enfront d’aquesta situació, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç

i de la Indústria  (CADCI) va organitzar al seu local una reunió d’entitats polítiques,

culturals i recreatives, per tractar la situació econòmica de l’Hospital Clínic. Com a

qüestió immediata, calia eixugar el deute, i com a necessitat permanent, la de conso-

lidar l’estat econòmic perquè la crisi no es tornés a repetir. A la reunió, hi havia

present el regidor i doctor Josep Armengol de Llano, en qualitat de vocal de la Junta

administrativa del Clínic, així com gent d’ERC, de l’Ateneu Polytecnicum, d’Acció

Catalana Republicana, La Vanguardia, L’Opinió i La Humanitat. Els representants

decidiren crear una comissió encarregada d’estudiar el problema i les possibles

solucions.25

Entre les possibles solucions, Armengol de Llano defensava que fossin els

respectius ajuntaments els que paguessin les despeses dels malalts pobres que
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anaven al Clínic. A més, comparava la situació amb Madrid, que tenia vint-i-cinc

hospitals, mentre a Barcelona només n’hi havia cinc, dels quals, tres amb una capacitat

molt limitada. També comparava la situació del Clínic amb l’Hospital de Sant Carlos-

Facultat de Medicina, el qual tenia tres-cents llits i només funcionava els nou mesos

del curs, però en canvi rebia el triple de subvenció que la que s’atorgava a l’Hospital

Clínic.26

El president de la Junta administrativa calculava que faltaven dos mil llits a la

ciutat, i posava com a possible solució que, com es feia a Alemanya, tothom pagués

per la seva estada a l’hospital.27  Remarcava que, per exemple, l’Hospital Civil de

Bilbao, el de Vitòria i el de Santander només admetien gratuïtament els malalts de la

província, mentre feien pagar a la resta. A més, retreia que la Diputació no havia fet

el que devia i l’Ajuntament havia assumit tasques que no tenia obligació de fer.28

El diari L’Opinió també es mostrava a favor d’un règim de mutualitats, on els

malalts no naturals de Barcelona cotitzessin una determinada quantitat en concepte

d’estatge i atenció clínica (si disposaven de recursos). En cas  de ser de fora de

Catalunya, el municipi al qual pertanyia hauria d’estar obligat a satisfer la quantitat,

ja que considerava que no n’hi havia prou amb augmentar la subvenció de

l’Ajuntament, sinó que eren necessàries altres mesures.29

El 60% dels malalts allitats a l’Hospital Clínic eren de “naturalesa no-catala-

na”.30  L’estadística del mateix Hospital de 1931 mostrava que hi havia 3.253 malalts

catalans hospitalitzats. D’aquests 1.217 eren de Barcelona-ciutat, 796 de Barcelo-

na-província, 516 de Tarragona, 462 de Lleida i 261 de Girona. O sigui, gairebé dos

terços dels catalans no eren nascuts a Barcelona-ciutat; d’altres províncies de l’estat

espanyol n’hi havia 3.968, més que no pas catalans, i 169 eren procedents de

l’estranger.31

Una de les primeres mesures per a recaptar diners extres va ser un festival el

30 de juliol de 1933 en profit de l’Hospital Clínic, a l’estadi de Montjuïc. S’hi va fer un

partit de futbol (selecció vermella contra verda), un partit de bàsquet entre dos equips

del Club Femení i d’Esports i proves d’atletisme, on es va batre el rècord d’Espanya

de 500 metres llisos femení, 32  a més de proves de ciclisme, waterpolo i hoquei.33

En plena crisi, la Comissió de Governació de l’Ajuntament prenia l’acord

d’adreçar-se a la Comissió d’Hisenda sol·licitant un augment de cent mil pessetes

en una consignació anual que l’Ajuntament dedicava a l’Hospital Clínic.34 En sessió
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municipal del 30 de juliol de 1934 s’aprovava de donar 80.242,60 pessetes anuals

extres a l’Hospital Clínic durant vint anys.35

Tanmateix, ja en l’època dels governs gestors, la Junta administrativa del

Clínic acordava de suprimir tres-cents llits dels vuit-cents cinquanta amb els quals

comptava, a l’espera d’un acord de l’Estat espanyol, la Generalitat i l’Ajuntament.36

Per la seva part, la batllia de Pich i Pon aprovava nous impostos i creava una

Comissió d’Auxilis als hospitals, formada per quatre veïns i cinc representants dels

hospitals juntament amb el secretari i l’interventor de l’Ajuntament. El nou impost

era un recàrrec sobre productes de consum consistents en 0,10 pta/litre els vins

rancis i generosos; de 0,13 o 0,90 pta l’ampolla de xampany; 0,10 a 0,30 el litre

d’aiguardent i licors; i 0,25 el quilo de dolços, confitures, torrons i altra pastisseria de

luxe. Es calculava la recaptació en 3.000.000 de pessetes anuals.37

La subscripció de l’Hospital de l’Esperança

Un altre hospital amb dificultats econòmiques era l’Hospital de l’Esperança.

Per a solucionar el problema, el president de la Comissió de Governació, Casimir

Giralt, va començar una subscripció oberta per ampliar i millorar els serveis de

l’Hospital.38  Mig any més tard, el mateix president de la Comissió anunciava que,

gràcies a 21.073,60 pessetes de donatius, s’habilitava un nou pavelló a l’hospital

benèfic.

Format per seixanta-sis llits permetia assistir “uns centenars de pobres vells,

desvalguts i malalts” però encara havia deixat un dèficit de 8.719 pessetes, pel que

apel·lava a seguir amb els donatius.39  Finalment, el 4 de maig del 1933 s’inaugurava

el nou pavelló construït per l’Ajuntament a l’Hospital de l’Esperança amb el producte

de la subscripció popular.40

L’Hospital General de la ciutat

Finalment, l’altre gran centre amb dificultats era l’Hospital General de la ciutat

de Barcelona. Estava situat en el recinte modernista de Santa Creu i Sant Pau,

després del trasllat de l’Hospital de la Santa Creu (1401-1926), al qual s’afegia un

caire docent amb l’Escola de Medicina de la Santa Creu i Sant Pau.
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L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tenia un dèficit anual d’1,7 milions de

pessetes, i tenia entre els ingressos més importants el lloguer de mig centenar de

cases propietat de l’Hospital, de donacions o herències, que representaven 570.000

pessetes anuals. Era insuficient, però rebia una subvenció de 300.000 pta de l’Estat

espanyol, 200.000 de la Generalitat i 175.000 de l’Ajuntament, a la qual se sumaven

1500.000 més com a subvenció escripturada per compra de l’Hospital i 750.000

d’ingressos de malalts que s’ho podien pagar.41

Tot i això, el regidor radical, el doctor Pere Huguet, com a representant de

l’Ajuntament a la Junta administrativa a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fins i

tot va emprendre obres de millora, amb la construcció d’un pavelló per a tractar el

‘tumor blanc’ o ‘mal de Pott’.42

LA CLÍNICA PSIQUIÀTRICA MUNICIPAL

D’URGÈNCIA

Entre la tasca en matèria sanitària de l’Ajuntament, destaca la inauguració el

28 de setembre de 1933 d’una Clínica Psiquiàtrica Municipal, sota les ordres del

doctor Artur Galceran i Gaspar, per a donar unes millors condicions i un lloc adequat

a les persones amb trastorns mentals.43

La Clínica tenia departaments psiquiàtrics i neurològics independents i

moderns. L’edifici tenia un semisoterrani, baixos i dos pisos, amb dues ales (una per

homes i una per dones), projectat per l’arquitecte municipal Josep Plantada.

La funció principal era la de diagnosticar i classificar els malalts en règim

d’observació. Si es confirmava un trastorn mental, els malalts eren traslladats a un

manicomi.44  El tractament corresponia a la Generalitat, i ocupava un solar contigu.

Fins a la construcció de la Clínica, l’acolliment es realitzava a l’Asil del Parc, un

centre amb moltes mancances45 . Els malalts mentals es barrejaven amb persones

que no tenien recursos o que no podien dur a terme una vida autònoma. D’ençà del

1885, coincidint amb l’Exposició Universal, s’havia instituït un servei específic per

malalts mentals, que s’havia anat desenvolupant fins a la creació de la Clínica46 .

La nova Clínica estava situada al carrer de Llull, xamfrà amb Sardenya, i malgrat

ser inaugurada al final del govern Aiguader, el projecte s’havia iniciat només començar

el mandat, adjudicant-se l’obra el maig de 1931 per 623.177,12 pessetes.47
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El batlle Aiguader, en el seu discurs inaugural, remarcava que “era necessària

per a Barcelona aquesta Clínica per tal que els malalts mentals no continuessin

essent unes desferres socials a les quals la ciutat llançava en un racó, abandonant-

les”, a la vegada que servia perquè els metges estudiessin les manifestacions de les

malalties psiquiàtriques. Va constar també la importància de l’obra de l’Ajuntament,

projectada per l’excomte Güell, i amb capacitat per a dos-cents deu malalts.48

Els treballs de la clínica van finalitzar amb la Guerra Civil, quan va ser traslladada

a un col·legi-convent, el qual no estava construït per a aquesta finalitat.49

El parc de desinfecció i estació de despollissament

Una altra obra que va portar a terme l’Ajuntament va ser el Centre de

Desinfecció i Despollissament, inaugurat el gener de 1932. A més dels serveis corrents

de desinfecció de robes i efectes, establia cambres de desinfecció de carruatges i al

mateix temps servia de parc o dipòsit del gran nombre de carruatges destinats al

servei de desinfecció de la ciutat que posseïa l’Ajuntament.

L’edifici, projectat per l’arquitecte Josep Plantada, estava situat al carrer de

Sardenya, Llull i Enna i ocupava una superfície de 1.915 metres quadrats.
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RESUM: Els centres sanitaris de Barcelona durant la Guerra Civil,
van deixar de ser atesos per personal d’infermeria religiós. Les
infermeres seglars va ser el grup majoritari i voluntari que el va
substituir en un moment d’extraordinària necessitat de cures a la
població. I ho va fer sense distincions ideològiques, amb enginy i
professionalitat. L’experiència confirma que les guerres han estat
un àmbit de mobilització femenina i professionalització de la infermera.

RESUMEN: Los centros sanitarios de Barcelona durante la Guerra Civil
dejaron de ser atendidos por personal de enfermería religioso. Las
enfermeras seglares fue el grupo mayoritario y voluntario que lo substituyó
en un momento de extraordinaria necesidad de cuidados a la población.
Y lo hizo sin distinciones ideológicas, con ingenio y profesionalidad. La
experiencia confirma que las guerras han sido un ámbito de
movilización femenina y de profesionalización de la enfermera.

NURSING CONTINGENCIES IN BARCELONA HEALTH CENTERS

DURING THE CIVIL WAR. ABSTRACT:  The health centers of Barce-
lona during the Civil War stopped being attended by religious nursing
staff. Secular nurses were the majority and voluntary group that
replaced them at a time of extraordinary need for nursing care for
the population. And they did it without ideological distinctions, with
wit and professionalism. Experience confirms that wars have
spurred female mobilization and professionalization of the nurse.  
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INTRODUCCIÓ

La política sanitària de la Generalitat republicana donà un impuls a la vida
professional del personal d’infermeria al regular, des de 1933, la seva activitat amb
la creació dels tres col·legis professionals d’auxiliars sanitaris:1 el de Practicants en
Medicina i Cirurgia de Catalunya,2 el de Llevadores Oficials de Catalunya,3 i el
d’Infermeres Oficials de Catalunya, el primer que hi va haver a Espanya; llurs estatuts
provisionals no es van arribar a aprovar a causa de la guerra.4

Una altra de les realitzacions innovadores de la Generalitat va ser la creació
de l’Escola d’Infermeres agregada a l’Hospital Clínic de Barcelona.5 Aquesta escola,
hereva de la fundada per la Mancomunitat de Catalunya en 1917 i suprimida el 1924
per la dictadura de Primo de Rivera, venia a prosseguir l’acció cultural, progressista i
emancipadora de la dona, tal com es desprèn del seu cartell de difusió “els
ensenyaments d’aquesta escola ofereixen a les noies d’espiritualitat enlairada i
desig de perfeccionament un mitjà noble, digne i remunerador de vida ensems que
poder col·laborar a l’obra de cultura i progrés higiènic i social del nostre poble”.6 Tot
i que les alumnes podien gaudir d’ajuts econòmics, resultà ser una escola elitista,
doncs no totes les noies gaudien d’igualtat d’oportunitats per accedir-hi.7 L’Escola
de la Generalitat s’afegia als dos centres d’educació infermera ja existents a
Barcelona, l’Escola del Montepío de Santa Madrona creada el 1917, —la seva titulació
a partir de 1931 canvia la denominació d’Infermera de Santa Madrona per la
d’Infermera Social—;8 i la de Creu Roja, que des de 1918 formava Dames Infermeres,
i des de 1920 Infermeres Professionals; per les seves titulacions tenien validesa a la
institució espanyola de Creu Roja. En el seu Reglament de 1933 deixava palès les
obligacions d’aquestes alumnes “... deberán expresar compromiso de prestar los

Servicios sanitarios de la Institución que se les señalen si, con motivo de guerra,

desastre o calamidad nacional, el Comité Central o sus Delegados oficiales los creyeran

necesarios”.9

L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer les contingències del context
professional  del personal d’infermeria en els centres sanitaris de la ciutat de Barcelona
durant la Guerra Civil espanyola (GC) (1936-1938) en quatre vessants: el procés de
laïcització infermera, l’organització sanitària, les condicions laborals i relacions amb
els sindicats, i la pràctica infermera hospitalària. La metodologia emprada és la
qualitativa històrica. L’àmbit, hospitals i centres d’assistència social de Barcelona
ciutat. Els participants són infermeres, practicants i llevadores que treballaren en
temps de guerra. Les fonts són les documentals d’arxiu i bibliogràfiques i d’història
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oral. La generació de dades s’ha fet a través les tècniques d’observació i anàlisi
documental i d’entrevistes. S’ha aplicat els criteris de rigor i ètics.

PROCÉS DE LAÏCITZACIÓ INFERMERA

La rellevància social donada a les institucions sanitàries de lluita contra les
malalties o endèmies feia necessari que les infermeres, a més dels coneixements i
les tècniques adquirides a l’Escola de la Generalitat, aprenguessin “un concepte i
una pràctica de matèries diverses, i en especial, de tot el que es relacionava amb
l’enquesta social i l’enquesta higiènica”.10 Així sorgia la formació de Visitadora
d’Higiene, a l’Escola de la Generalitat que en col·laboració amb els caps dels serveis
sanitaris de la mateixa organitzaren un curs lliure “d’ensenyaments tècnics i
principalment pràctics de sis mesos de durada”. El 13 de juliol, dies abans d’esclatar
la GC, l’Escola és autoritzada a atorgar el diploma de Visitadora d’Higiene a infermeres
ja diplomades o assistentes socials que les capacitava per a ocupar càrrecs tècnics
en els serveis sanitaris. Quant a l’atenció psiquiàtrica, àrea de gran interès del govern,
el juny de 1936, després de superar l’examen, acreditar coneixements de català i
pràctiques en un establiment psiquiàtric, obtenen el títol 10 practicants psiquiàtrics
i 45 infermers i infermeres psiquiàtriques.11

Pel que fa a la pràctica professional, a partir de juny de 1935, els estudis
oficials de les infermeres de l’Escola de la Generalitat i els dels practicants de la
Facultat de Medicina, foren animats per part del govern català en considerar llurs
títols com a mèrit preferent en  concursos i oposicions per a cobrir places d’infermera
i practicant de les institucions de la Generalitat.12 Preferència merescuda: segons el
doctor Broggi, que va treballar amb les primeres infermeres de l’Escola a Urgències
del Clínic, “el Servei disposava d’un conjunt d’infermeres molt ben preparades [...]
seguint el model de les millors escoles anglosaxones d’infermeres. Era important
poder disposar d’un personal tan ben preparat i eficient del qual te’n podies refiar
del tot, cosa que abans aquí era impensable”.13

Tanmateix les cures infermeres dels centres sanitaris oficials i privats de
Barcelona eren principalment dispensades per comunitats religioses. Les germanes
i germans es regien pels seus reglaments interns i es formaven en cures infermeres
amb programes i textos propis. A partir de 1915, data en què s’oficialitza el títol
d’infermera a Espanya, es van poder presentar per lliure als exàmens d’infermera a
les Facultats de Medicina. Les infermeres seglars estaven sota les seves ordres.
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Les ordes i congregacions existents en els principals centres sanitaris de
Barcelona el juliol de 1936 eren: els Germans Hospitalaris de la Santa Creu i les
Germanes Hospitalàries de la Santa Creu a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
des de 1784 i 1793 respectivament; les “Hermanas  de la Caridad de Santa Ana” a la
Clínica del Pilar des de 1893, i a l’Hospital Clínic des de 1906; l’Orde Hospitalària de
Sant Joan de Déu, a l’Hospital de Sant Joan de Déu, des de 1867. Les Filles de la
Caritat de Sant Vicenç de Paül a la Inclusa i Maternitat des de 1854, a l’Hospital del
Sagrat Cor de Jesús des de 1879, al Sanatori de la Diputació i Creu Roja des de 1897,
a l’Hospital Militar del carrer Tallers des de 1898, a la Casa Misericòrdia des de 1920,
a l’Hospital de la Creu Roja i a la Clínica de Santa Madrona des de 1930, així com a
altres institucions: asils, la Infermeria de la presó cel·lular d’homes, refugis,
correccional de dones i escoles diverses.14 Les “Hermanas Franciscanas Misioneras
de la Natividad  de Nuestra Señora” (les Darderes) eren des de 1916, a l’Hospital
Municipal Marítim d’Infecciosos15 i les  Germanes de Sant Josep de Girona, a la
Clínica del Remei, des de 1924. Amb tot, la ideologia republicana laïcista i
preponderant en l’educació i igualtat de la dona, potencià el progrés de la infermera
seglar i la substitució del personal religiós per aquesta.

ORGANITZACIÓ SANITÀRIA. REPRESÀLIES,

VOLUNTARIAT I FORMACIÓ INFERMERA

EN GUERRA

Des dels primers aldarulls provocats per l’alçament militar, els hospitals que
hi havia a la ciutat de Barcelona no pogueren assumir els nombrosos afectats. La
manca d’instal·lacions i de personal per atendre a la població conduí al govern
català a improvisar espais en cases i centres particulars per atendre els ferits, confiscar
institucions i fer convocatòries per a captar personal voluntari. La guerra s’estava
preparant al front i la revolució estava al carrer, les escoles, les fàbriques i
l’administració, amb l’esperança de preservar la República. Les estructures de
producció, de lleure i educatives, així com les d’atenció sanitària i social, van ser
col·lectivitzades per part d’organitzacions obreres, sindicats i partits polítics. Les
dones tingueren un paper fonamental al capdavant de les famílies i el treball, assumint
els llocs dels homes que eren cridats al front.

Les comunitats religioses, la majoria desafectes al règim, per iniciativa pròpia,
aconsellades o invitades, van fugir o es van amagar per por a perdre la vida. La gran
majoria van deixar els llocs de treball dels centres sanitaris i socials les primeres
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setmanes de guerra. Les germanes del Clínic, el mateix dia 18 foren substituïdes per
voluntaris civils que, segons criteri de la infermera Lourdes Rodes, responsable de
sales d’hospitalització del Clínic durant les primeres setmanes, feien més nosa que
servei; el mateix dia, entrada la nit, se n’anaven les de la Maternitat, assumint la cura
dels nadons una comissió formada per joves membres de la Federació Anarquista
Ibèrica (FAI) entre les quals hi havia Conxa Pérez organitzant les necessitats del barri
de les Corts.16 El dia 21 de juliol l’administrador de l’Hospital d’Infecciosos posa en
coneixement de les Darderes que els interns i empleats s’havien confabulat per
matar-les a totes. Van decidir deixar l’hospital aquella mateixa nit, sense l’hàbit, a la
cerca d’un lloc més segur sota la protecció d’un metge i l’administrador.17 Les
germanes de l’Hospital Militar del carrer Tallers l’abandonaren el 24 de juliol; els
malalts foren traslladats al nou l’Hospital Militar de Vallcarca, inaugurat a l’inici de la
guerra.18 Una minoria de les religioses van decidir quedar-se en els llocs de treball,
vestides amb l’uniforme de les infermeres seglars. Els béns de l’Església i de les
Ordes i Congregacions religioses foren confiscats per la Generalitat i dedicats a
obres de caràcter sindical, social i administratives.19 Els funcionaris i empleats que
s’implicaren en el moviment subversiu o que notòriament eren desafectes al règim
foren destituïts.20

Els desafortunats successos del personal d’infermeria religiós afegits a la
gran necessitat d’atenció sanitària van esdevenir oportunitat per a moltes dones que
desitjaven ser útils en aquella guerra com a infermeres. La manca d’infermeres es
confirma al cap de pocs dies per la nota apareguda a La Vanguardia el dia 24 de juliol,
convocant “...a totes les infermeres voluntàries i ajudants d’infermera que volguessin
oferir-se pel treball d’assistència mèdica, requerida pels esdeveniments, a remetre
les seves ofertes de treball a la Conselleria de Sanitat i Assistència Social”.21 Al cap
de deu dies del conflicte bèl·lic, a causa de la falta de personal en els serveis
d’assistència social públics i privats de Barcelona, s’obre una inscripció a l’Institut
d’assistència Social “...de ciutadanes que, per llur professió, estudis o vocació, es
considerin amb aptitud suficient per actuar amb eficiència en els diversos serveis
interiors de les Cases de Caritat i Maternitat, dels Serveis de Protecció a la Infància
[...] que formen part de l’Institut d’Assistència Social de Barcelona, de les restants
institucions de la Generalitat i de les que aquesta s’apropiï”.22 Una crida
manifestament oberta a dones professionals de la sanitat, l’educació i l’atenció
social que s’hi volguessin implicar.

A mig mes d’agost,  mitjançant la Conselleria de Sanitat, es considera mobilitzat
tot el personal facultatiu i auxiliar sanitari a les ordres directes del Conseller de
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Sanitat per atendre, a la primera indicació, les necessitats d’ordre sanitari que
poguessin presentar-se.23 D’aquesta forma es procedí amb la infermera Anna Viñas,
que acabada de sortir de l’escola de la Generalitat és destinada amb el grau de
sergent al Balneari Blancafort de la Garriga, on estava instal·lat un hospital de sang.24

Per a gestionar la sanitat de guerra es crea el Consell de Sanitat de Guerra
(CSG) que depenia de la Conselleria de Sanitat i Assistència social. El CSG assumí
totes les funcions sanitàries de guerra: la mobilització de personal, els serveis
sanitaris d’avantguarda i rereguarda, el subministrament de material sanitari, els
mitjans d’evacuació de ferits i malalts i la intervenció d’establiments d’assistència,
laboratoris, fàbriques de productes químics-farmacèutics i cases subministradores
de material sanitari civil per a la guerra.25

En la reordenació de la xarxa d’hospitals i altres institucions sanitàries, el
govern substituí el nom de caràcter religiós que duien la majoria dels centres per
altres més adients amb l’ideari republicà.26 A l’octubre, els grans hospitals barcelonins,
el Clínic, el General de Catalunya (Santa Creu i Sant Pau) i el Cardenal (Sagrat Cor),
passen a ser propietat de la Generalitat.27 El control d’institucions abastava també al
personal d’infermeria que hi servia. L’activitat professional duta a terme en els centres
sanitaris de Barcelona incloïa malalts i ferits crítics derivats dels diferents punts
d’atenció des del front.

Les més de 600 infermeres formades en les escoles catalanes fins que va
esclatar la guerra segons Domínguez-Alcón,28 no bastaren per afrontar la realitat
sanitària i social que es vivia. Al mateix temps, els centres de formació infermera de
Santa Madrona i el de la Creu Roja paraven la docència. L’Escola de Santa Madrona,
fou incorporada al Departament de Cultura i sotmesa a les bases per a les Escoles
d’Infermeres de la Generalitat, unificant-la amb la creada per aquesta.29 Tanmateix,
des d’altres organismes com partits polítics i sindicats, reclutaven infermeres i les
formaven mitjançant cursets accelerats per als centres sanitaris que ells mateixos
gestionaven amb l’aprovació de la Generalitat. Així, per exemple, la Confederació
Nacional de Treballadors (CNT), fins al 1939, tingué registrades 431 infermeres titulars
i pràctiques, i  228 infermers.30 També els hospitals preparaven infermeres; a l’Hospital
General de Catalunya, el 31 de juliol de 1936, es pren l’acord de crear “l’Escola
d’Infermeres de l’Hospital General de Catalunya” per tal de perfeccionar els
coneixements i pràctiques de les infermeres voluntàries del centre, amb l’expedició
dels títols d’Infermera Elemental i d’Infermer Elemental i el compromís de ser
reconeguts aquests per part de la Conselleria.31
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La Generalitat tenia contractades un gran nombre d’infermeres, però a la
vista de la varietat de diplomes i la preocupació per disposar d’infermeres competents,
obligà a realitzar una prova d’aptitud a totes aquelles infermeres que no tenien el
títol oficial, ja que era del tot imprescindible per a poder continuar treballant a les
institucions de la Generalitat i als ajuntaments.32 La resposta fou admirable, fins al
setembre de l’any 1938 s’havien matriculat a la Facultat de Medicina de Barcelona
2.408 dones de tot Catalunya, de les quals 1.785 van aconseguir el títol.33 Aquest fet
mostra la voluntat de superació de les infermeres voluntàries de complir les exigències
de la Generalitat per tal de continuar en els llocs de treball.

La presència de les infermeres en els mitjans de comunicació va ser constant
durant tota la guerra. La imatge de la infermera fou utilitzada pel CSG i altres
organismes en cartells, segells i postals, entre altres, per a difondre l’educació per a
la salut, reclamar personal sanitari per al front, demanar recursos per als hospitals
de sang, ajuda internacional i, fins i tot, per enaltir la seva vàlua professional i
humanitària.

A partir de gener de l’any 1937, en plena guerra, quedà autoritzada la
“interrupció artificial de l’embaràs” per tal de facilitar al poble treballador una manera
segura i exempta de perill de regular la natalitat.34 En la seva regulació, senyala els
serveis de clínica de l’Hospital Clínic, el General de Catalunya, el Cardenal i la Casa
Maternitat de Barcelona per a la seva pràctica.35 A l’Hospital Clínic es crea la “sala
d’interrupció d’embaràs” dotant-la amb dues infermeres titulars i quatre auxiliars.36

INFERMERES, PRACTICANTS I LLEVADORES EN

CENTRES SANITARIS. CONDICIONS LABORALS

I RELACIÓ AMB ELS SINDICATS

S’ha verificat una gran diversitat de denominacions de professionals que
tenien cura de les persones en els hospitals de la Direcció General de Sanitat i els
centres d’Assistència Social de Barcelona ciutat en temps de guerra. Ens referim al
conjunt de professionals integrat per les categories d’infermera, practicant i llevadora
i els perfils derivats d’aquests. S’han considerat diverses categories: infermera titular,
ajudant o auxiliar d’infermeria, infermera pràctica, infermera vetlladora, infermera
mecànica, infermera psiquiàtrica, practicant, practicant psiquiàtric, infermer, infermer
pràctic, infermer vetllador i infermer psiquiàtric. Aquest personal podia ser intern de
la institució, que li proporcionava allotjament i menjar, o extern; la plaça de  treball
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podia ser amb nomenament, sense nomenament o interí. La jornada de treball podia
ser parcial o total, cobrant en funció de les hores treballades. D’altra banda, l’afiliació
sindical era imprescindible pel personal sanitari per treballar. El “Sindicato Único de
Sanidad”, Confederació Nacional del Treball (CNT) i l’Associació Internacional de
Treballadors (AIT), que més sobresurt entre la documentació consultada, gestionaven
les qüestions laborals dels afiliats: la demanda de plaça de treball, les reclamacions,
les altes i les baixes, els trasllats i els  canvis de centre, així com els canvis de secció
dins del sindicat. Membres de la secció d’infermers formaven part dels comitès de
direcció, gestió i control de l’Hospital Clínic i l’Hospital Cardenal.

De l’exhaustiva descripció de la xarxa hospitalària existent a Catalunya durant
la GC realitzada per Hervàs37 que, amb més o menys capacitat de llits i durada de
l’activitat, van tenir la denominació d’hospital de sang o hospital militar o altres
d’atenció sanitària i social, ressaltem els de la ciutat de Barcelona en què hi hem
identificat personal d’infermeria.

Els centres sanitaris on els professionals d’infermeria van donar hospitalitat i
cures són: Els hospitals (Clínic, Proletario, General de Catalunya, Cardenal, Tallers-
Vallcarca, Infecciosos-Hotel La Florida, Els Pins, Tres Torres, Pueblo Nuevo, Pedralbes,
del Pueblo, Núm. 15 del carrer Llúria); les clíniques (Núm. 1 Orfenat Ribas, Núm. 2
Bonanova, Núm. 3 l’Aliança, Núm. 18 Montjuïc, El Remei, El Pilar, Miaja); els sanatoris
(Maurin, Sergent, Àngel Guimerà, Romain Rolan, Bell-Esguard, Anticancerós Henry
Barbusse); els instituts (Frenopàtic i Sant Andreu); les cases de vells (Mariana Pineda
i Lluís Sirval); la Casa de Convalescència Francesc Layret; les llars d’Infants (Ignasi
Iglesias, Joan Sardà, Joaquim Costa); el refugi de nens Salvador Seguí; i el refugi
antiaeri Núm. 31 Francesc Macià.38

El nombre més gran de personal d’infermeria identificat el trobem el segon
any de guerra, amb 1.292 professionals entre infermeres i infermers i els perfils
derivats d’aquests, els practicants i practicants psiquiàtrics  i les llevadores. El grup
majoritari és el de 750 infermeres i el minoritari el de dues llevadores, fet que ens
indica que l’activitat de llevadora  es realitzava  principalment en l’àmbit domiciliari.
De tots els professionals en coneixem el nom i cognoms, i d’una gran part d’ells
l’edat. Les infermeres són el grup més jove, la mitjana d’edat és de vint-i-cinc anys i
els infermers i practicants, de trenta-cinc anys. Quant al centre sanitari on treballaven
i la data que ingressen a la Generalitat, quasi la totalitat ho fa a partir del 18 de juliol,
llevat d’una part de personal dels grans hospitals, que tenen nomenament d’anys
anteriors a la guerra.
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A partir del segon any de guerra es van regular les retribucions anuals del
personal d’infermeria dels establiments d’assistència social: les infermeres titulars
caps cobraven 6.000 pta. anuals; les infermeres titulars, 5.500; els practicants i
infermers pràctics (homes), 5.000; les infermeres pràctiques i vetlladors, 5.000; i
personal dels serveis auxiliars, 4.500.39 Al cap de poques setmanes es van equiparar
les normes, categories i retribucions de les infermeres, practicants i personal dels
serveis auxiliars dels establiments de la Direcció General de Sanitat amb els
d’Assistència Social.40

Malgrat estar en guerra, hi havia una gestió molt rigorosa del personal dels
centres. En tenim l’exemple en el moviment de personal de l’Hospital Clínic durant el
mes de maig de l’any 1938, amb la relació dels que havien faltat al treball, les altes i
baixes i els descomptes en pessetes per dia. La primera causa de baixa era per
malaltia, que podia durar de quatre dies a tot el mes. Un altre motiu eren les baixes
dels infermers cridats a files, substituïts per personal femení, seguit dels cessaments
voluntaris de l’activitat. Hi havia també baixes i altes per canvi de categoria
professional: almenys nou infermeres mecàniques, sis infermeres auxiliars i tres
infermeres voluntàries passen a la categoria d’infermeres titulars en finalitzar els
estudis d’infermera.41

PRÀCTICA INFERMERA HOSPITALÀRIA

El dia a dia de les infermeres en els hospitals barcelonins va canviar quan va
començar el període de guerra. Els hospitals que tenim més informació oral i
documentada de com exercien les infermeres el fet de tenir cura de les persones
són: el Clínic,42,43 el General de Catalunya44, el Cardenal45, els centres de la Creu Roja
(casa de la Sra. Capmany, Església de Pompeia -primer hospital de sang de la ciutat)46,
Hospital del Dos de Maig47, i la Clínica del Remei,48,49 on es troben uns trets comuns.

Les infermeres varen atendre dos grups diferenciats: població i soldats ferits;
eren ferits no solament de Catalunya i Espanya, sinó que hi havia persones de molts
indrets: americans, anglesos, francesos, polonesos.50 Segons els diversos testimonis,
i documentació,  els problemes de salut més habituals eren les ferides de diferents
graus que afectaven els homes, dones, nens i nenes, produïts pels impactes de bales
i els bombardeigs que causaven els esfondraments d’edificis, persones amb cremades
de diferent intensitat i llagues als peus a conseqüència de llargues caminades i
problemes a la pell com sarna i polls. A més a més, hi havia malalties comunes com
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la tuberculosi, el tifus, el paludisme i l’apendicitis. A tot això, s’afegia que molts
soldats estaven lluny de la seva família, i per tant sols i ferits, fets que repercutien en
el seu estat d’ànim.51

Per descriure les cures infermeres en aquest període, s’ha diferenciat entre el
començament del conflicte, quan imperava el caos, el temps entremig i la retirada
cap a l’exili. En un primer moment i tenint en compte que en els hospitals barcelonins
gran part de l’assistència estava coberta per personal religiós, que de forma immediata
varen fer fora, les sales es varen quedar plenes de malalts i ferits, i buides de personal
per atendre’ls. Les poques infermeres que van quedar, van haver de responsabilitzar-
se de les sales i formar un personal voluntari que hi va aparèixer, amb motivació però
sense coneixements del que havia de fer. Entre el personal sanitari dels centres
assistencials hi havia companyonia, fins al punt de què varen amagar personal religiós
perquè no tinguessin represàlies, fins i tot expliquen l’anècdota d’un capellà disfressat
de malalt, amb molts embenats.52,53 Al principi de la contesa, molts civils eren
assassinats, amuntegats i deixats en una sala de l’Hospital Clínic; una infermera
cada matí tenia la responsabilitat de recollir la documentació i avisar els seus familiars;
en alguna ocasió trobaven amics o coneguts; el testimoni d’una infermera que feia
aquesta tasca explica el cas que va socórrer una persona que estava viva, greument
ferida i es donava per morta. El tret més comú de l’exercici professional de les
infermeres va ser que, per a elles, la prioritat era en tot moment atendre tothom,
indistintament de la ideologia que ostentessin. Les primeres cures que feien perquè
els ferits no es dessagnessin, eren la col·locació de torniquets, embenats i sutura de
ferides obertes. Aquestes intervencions les portava a treballar jornades molt llargues,
fins al punt que els familiars i amics les havien d’anar a veure a l’hospital.54,55

Amb el pas dels dies les infermeres es varen organitzar i gestionar assumint
tasques complexes, desenvolupant la creativitat davant els escassos recursos; de
fet, quan hi ha carències i molt enginy, l’agudesa es posa en marxa i la imaginació
pren protagonisme. Algunes infermeres relaten que anaven i sortien de l’hospital
vestides amb l’uniforme d’infermera,56 perquè en aquell context d’incertesa els donava
seguretat.57

Tenim constància de l’atenció davant de diverses necessitats de les persones
ateses com són la respiració, la nutrició, la higiene i la prevenció d’infeccions, la
comunicació, el requeriment d’acompanyament en el procés de la mort; també la
gestió d’un centre assistencial. Les infermeres responsables de les sales d’entrada
a l’hospital, com és el cas del Clínic, eren les encarregades de fer triatge, és a dir,
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d’ingressar els malalts i ferits a la sala adient després de fer-los-hi el primer
reconeixement.58,59

En un temps on fumar era un hàbit comú practicat per la majoria de les persones
a qualsevol indret, és conegut que a les sales amb malalts respiratoris de l’Hospital
General ho varen prohibir.60 Tenir cura de la nutrició de les persones va ser una tasca
complexa, ja que en temps de guerra els aliments eren escassos, per les limitacions
en la producció, distribució i adquisició, convertint-se la necessitat de menjar en
un aspecte prioritari per a tothom, tant per a les persones ateses, com pe al personal
sanitari. En quasi tots els hospitals disposaven d’un servei de cuina que era
l’encarregat de preparar el menjar. Les infermeres eren responsables i vetllaven
per tal d’adequar al màxim les dietes als problemes de salut que presentaven els
malalts. Elles menjaven a l’hospital, com per exemple en el Clínic, on els donaven
un cupó per bescanviar-lo per un àpat. També coneixem que durant un temps llarg
i d’escassetat de tot, les infermeres, com altre personal sanitari, menjaven una
vegada al dia. Almenys en dos hospitals, Clínic i Clínica del Remei, tenim testimonis
que els plats no sempre estaven en molt bon estat, com és el cas de les llenties
que portaven cucs.61,62

A la higiene i la prevenció d’infeccions, les infermeres hi varen dedicar molts
esforços. A l’Hospital General de Catalunya hi havia l’obligació que quan ingressaven
els malalts els banyessin i desparasitessin.63 En els hospitals, els auxiliars d’infermeria
o els familiars feien la higiene al llit del malalt. Se sap de pràctiques no habituals,
imaginatives, que varen donar bon resultat; per exemple, quan havien de curar
infeccions, tan comunes en aquells moments com la sarna, els rentaven amb aigua
sulfurosa, utilitzant un raspall i aplicant després crema a tot el cos; també per curar
ferides als peus i cames feien servir foments d’aigua molt calenta; o bé la utilització
curosa de gasolina per treure les crostes de ferides o cremades. S’utilitzava la via
peritoneal per administrar algun tipus de tractament farmacològic o per rehidratar el
malalt. Quan es feia necessari la transfusió de sang, moltes vegades havien de
recórrer al mateix personal sanitari per obtenir-la, i la majoria es feia de forma directa.
De penicil·lina no n’hi havia, en el seu lloc, com un bé escàs, aplicaven sulfamides, o
també donaven quinina com a tractament, obtenint bons resultats. Aquesta medicació
l’havien de sol·licitar a la Generalitat. Per realitzar aquestes cures utilitzaven benes,
gases i tisores. Tot el material que podien, inclús les gases, benes, guants i d’altres
l’esterilitzaven en la Poupinel. Per rentar la roba en contacte amb microbis, la bullien
amb lleixiu, que a vegades feia de sabó, quan s’havia acabat. Com a desinfectant
utilitzaven iode, alcohol, Clorina, aigua oxigenada, Mercromina i Linitul per les
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cremades. En general hi havia escassetat de materials i d’altres que no estaven en
bon estat, com el cas del fil de sutura quirúrgic, conegut com catgut, que no era
autèntic. El control de la morfina el portaven les infermeres.64,65

Les infermeres també es preocupaven i cuidaven de la comunicació i la
dimensió psicològica de les persones ateses, especialment de soldats quan estaven
tristos i compungits, amb la mirada fixa, sense voler menjar, el que avui etiquetaríem
d’estrès postraumàtic. Habitualment manifestaven desesperació pel que els havia
tocat viure, i també s’adonaven de la pròpia  vulnerabilitat i, el que és pitjor, sense
veure-hi sortida; tot i així,  a l’hospital els malalts estaven tranquils, perquè ja havien
deixat el front i enrere tot l’horror de la guerra. Els soldats greus preguntaven a les
infermeres per qüestions transcendents, expressades amb paraules simbòliques de
la religió que havien après de petits, com si hi ha cel o infern?, o si anirien a l’infern?;

elles intentaven sempre donar resposta i suport. Igualment quan arribaven en tan
mal estat que solament els podíem agafar fort de la mà. Quan hi havia una defunció,
les infermeres ho havien de notificar per escrit.66

Altres vegades copsaven el sofriment intens dels soldats i, davant l’escassetat
de recursos, per tal de calmar el dolor, que no sempre era físic, utilitzaven els
“placebos”, injectant aigua destil·lada o donant una pastilla sense principi actiu i
freqüentment feia efecte. Per poder operar els malalts, en alguns centres les
infermeres administraven l’anestèsia, amb material poc adequat com és el cas
d’aplicar-lo amb un colador de cuina i una gasa al damunt amarada de cloroform,
amb la repercussió i efecte directe que tenia en elles.67 Tanmateix, el material a
vegades no estava en bon estat, com el cas que va passar a l’Hospital Clínic, on l’èter
en un moment donat era tòxic i va matar cinc pacients i un anestesista. En aquest
Hospital les infermeres s’organitzaven per anar a visitar i administrar injectables als
malalts a domicili.68 El coratge de les infermeres de saber dir i fer en cada situació i
persona, feien que la seva tasca tingués un valor immesurable.

Acompanyar el procés de la mort, quan era un període en què estava tan
present, era una tasca complexa. Ho feien a tot arreu, especialment en els centres
sanitaris, on portaven els ferits del front mentre tinguessin un alè de vida, i sempre
que el trasllat dels ferits fos possible. Les infermeres van acompanyar a morir, amb
molt sentiment, amb molta angoixa, però sempre atenent a les persones amb dignitat.
A vegades no hi havia prou llits per a tots. Llavors tractaven que el soldat moribund no
morís en una llitera a terra, sinó en un llit, encara que haguessin de desplaçar un altre
soldat ferit menys greu. Varen fer tot el que van poder i més, perquè les morts dels
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soldats tinguessin sentit, acompanyant els moribunds; no s’apartaven del seu costat
per tal que no morissin sols, donant-los la mà, perquè sabien que estaven lluny de
casa i les seves famílies i no els podien donar el caliu que en aquells moments
necessitaven.69

Les infermeres mostraren en tot moment, davant de situacions difícils i tan
adverses, estar a l’altura de les circumstàncies, amb coratge i determinació, com és
el cas d’un soldat mort amb el cap destrossat, que la infermera li va reconstruir amb
benes i cotó-fluix per estalviar més patiment als familiars. En aquell temps hi havia el
costum cultural que els morts per accident no es podien tocar, ni vestir; davant
d’aquesta creença, ens consta que alguna infermera, hauria transgredit l’ordre tot
tenint cura del cos. Totes aquestes tasques les varen fer en unes condicions precàries,
tement a vegades per la seva pròpia vida, i la dels altres. Expliquen que quan a les
nits hi havien bombardeigs les sales on els ingressaven semblaven un malson: crits
de por, sang i cremats.70,71

Una tasca que també van desenvolupar les infermeres fou la gerència dels
centres assistencials, com és el cas de la infermera Ramona Gurnés a la Clínica del
Remei de Barcelona. En temps de guerra a la clínica es va formar un comitè de
treball, triant-la com a infermera en cap. En la documentació analitzada es constata
que ocupava el càrrec de directora-administradora, perquè tenia estudis de comerç.
Portava la gestió del centre i entre les seves tasques tenia la de pagar el personal
amb diners proporcionats per la Generalitat, gràcies a un salconduit que li varen
proporcionar. També sol·licitava la dotació necessària de personal d’infermeria,
argumentant que les infermeres havien d’assumir moltes més tasques de les que
podien fer. Un altre aspecte a destacar de la Clínica és que les infermeres de quiròfan
feien d’ajudants en les operacions per la manca de metges que havien marxat al
front. Ella vivia a la Clínica i vetllava perquè tot funcionés, ocupant els llocs on més es
necessitava. Ramona Gurnés va treballar d’instrumentista amb Trueta, cirurgià i
director de la clínica.72

Amb l’entrada dels nacionals a Barcelona, el 26 de gener de 1939, tornen les
religioses a reprendre la gestió de les cures infermeres dels centres sanitaris. Les
infermeres seglars resten sota les seves ordres fins ben entrada la dècada dels
seixanta, quan van assumir la codirecció amb la superiora de les comunitats, els
serveis d’infermeria dels hospitals privats i públics, o la direcció completa.73
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CONCLUSIONS

El sistema sanitari de la Generalitat republicana durant la Guerra Civil incorpora
les competències de la sanitat de guerra. El personal d’infermeria religiós responsable
de la gestió de les cures infermeres de les institucions sanitàries, per qüestions
ideològiques, és obligat a abandonar els llocs de treball. La necessitat extraordinària
de professionals en cures propicia el voluntariat i la promoció acadèmica i professional
de la dona infermera. La col·lectivització dels centres sanitaris, per part d’organitzacions
obreres, sindicats i partits polítics, fa imprescindible l’afiliació de les infermeres, els
practicants i les llevadores per a poder treballar. D’aquests professionals, les infermeres
són el grup més jove i més nombrós; la seva pràctica es caracteritza per la creativitat i
l’enginy en l’atenció de malalts i ferits motivada pels escassos recursos. Les infermeres
titulars assumeixen la gestió de les cures de les sales d’hospitalització i dels centres,
com també la formació del personal voluntari. La seva experiència ens confirma una
vegada més que les guerres, al llarg de la història, han estat un àmbit de mobilització
femenina i professionalització de la infermera.

Ocupada Barcelona per les tropes de Franco, tornen les religioses a reprendre
la gestió de les cures infermeres dels centres sanitaris i les infermeres seglars resten
sota les seves ordres.
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RESUM: Es realitza una contextualització històrica sobre l’evolució
de la missió del metge rural i la construcció del seu tipus ideal. A
continuació, es discuteix el valor heurístic de les fonts disponibles
per a l’estudi de la medicina rural, al nostre territori, i se’n fa una
descripció analítica. Es conclou amb una discussió teòrica a propòsit
del valor historiogràfic i etnogràfic del conjunt d’aquestes fonts.

RESUMEN: Se realiza una contextualización histórica sobre la
evolución de la misión del médico rural y la construcción de su tipo
ideal. A continuación, se discute el valor heurístico de las fuentes
disponibles para el estudio de la medicina rural, en nuestro
territorio, y se hace una descripción analítica. Se concluye con una
discusión teórica a propósito del valor historiográfico y etnográfico
del conjunto de estas fuentes.

DOCUMENTARY SOURCES FOR THE STUDY OF RURAL MEDICINE

DURING FRANCO REGIME. ABSTRACT: This article makes a historical
contextualization on the evolution of the rural doctor’s mission and
the construction of his ideal type. It continues with an analytical
description of the sources available for the study of rural medicine in
our territory, which is completed with a discussion of its heuristic
value. The article concludes with a theoretical discussion regarding
the historiographic and ethnographic value of all these sources.
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INTRODUCCIÓ
1

A Catalunya, les darreres places per accedir al Cuerpo de Médicos Titulares es
van convocar l’any 1981.2 A les portes de fer-se efectives les transferències en matèria
de sanitat a la Generalitat, els metges titulars d’Assistència Pública Domiciliària
(APD),3 així com els practicants i les llevadores pertanyents a aquest cos funcionarial,4

eren encara omnipresents a tota la ruralia catalana i no únicament als partidos

cerrados.5 Cal cercar les arrels d’aquesta ubiqüitat en la generalització arreu de la
Corona d’Aragó,6 així com posteriorment també en d’altres indrets de la Monarquia
Hispànica,7 de les conductio.8 En aquesta primigènia fase del procés de
medicalització,9 la contractació de metges per part dels municipis tenia per objectiu
assegurar l’assistència a la malaltia, malgrat que en virtut d’aquests contractes els
metges també actuaven com experts en altres esferes socials. La persistència
d’aquestes conductes, segles més tard, pot documentar-se tant en les anàlisis
sociològiques de la pràctica mèdica catalana del segle XVIII,10 com en determinades
recreacions literàries,11 les quals, conjuntament amb les nombroses topografies
mèdiques escrites al Principat,12 posen en relleu el progressiu grau de medicalització
de la població catalana des de la Baixa Edat Mitjana.13

La profunditat d’aquestes arrels històriques, conjuntament amb les raons
que tot seguit començarem a exposar, ajuden a comprendre que l’objecte d’estudi
d’aquest article –la pràctica sanitària rural durant el franquisme– és un cas específic
que requereix d’una discussió prèvia sobre el valor heurístic de les fonts disponibles
i d’una profunda reflexió metodològica i conceptual. Anar més enllà d’aquestes fites
desbordaria totalment els nostres límits. Per això, després de fer una contextualització
històrica sobre l’evolució de la missió del metge rural i la construcció del seu tipus
ideal, es realitza una descripció analítica del conjunt de fonts disponibles, almenys
de la part més significativa i accessible, per a l’estudi de la medicina rural al nostre
territori. El text conclou amb una discussió teòrica a propòsit del valor historiogràfic i
etnogràfic del conjunt d’aquestes fonts.

LA CONSAGRACIÓ DE LA MISSIÓ DEL METGE

RURAL I LA CONSTRUCCIÓ DEL SEU TIPUS IDEAL

Des de finals del segle XVIII, el paper de l’Estat en la gestió de la malaltia i la
salut de la població va suposar l’inici dels processos que, finalment, acabarien
desembocant en l’hegemonia de l’actual model biomèdic.14 Aquesta segona fase
del procés de medicalització15 també va tenir efectes sobre la medicina rural i, més
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concretament, sobre la construcció d’un tipus ideal de metge. En la fonamentació
d’aquest imaginari col·lectiu hi van jugar un paper rellevant, entre molts d’altres
factors, l’aïllament del facultatiu en un medi gairebé incomunicat i sense cap tipus
de suport acadèmic o institucional, així com la necessitat d’haver de resoldre una
demanda sanitària, a vegades molt complexa, sense disposar de la majoria dels
recursos diagnòstics, terapèutics i tecnològics del moment.16 “El idealtypus de médico,

incardinado en el Estado liberal, se fue definiendo a lo largo del siglo XIX como un

profesional legitimado por la universidad y por el Estado. Sus señas de identidad

eran las de un médico vocacional, abnegado, sacrificado, dispuesto a ejercer su

profesión en situaciones de gran adversidad profesional y personal”.17

 Tanmateix, per acabar de comprendre els reptes i les problemàtiques de la medicina
rural durant el franquisme, s’han de tenir presents una sèrie de precedents normatius
que, paulatinament, van anar traslladant les atribucions del metges, inclosos els pagaments
dels seus honoraris, de l’àmbit municipal a l’estatal. Fins a meitats del segle XIX, els
serveis de “metge de pobres” i de manteniment de la policia sanitària encara anaven a
càrrec de facultatius contractats pels municipis. L’any 1855, però, es va desenvolupar una
legislació que va conferir a les diputacions, a través de les juntas provinciales de Sanidad,
la tutela de certes atribucions sanitàries que fins llavors havien estat totalment municipals.18

Ara bé, un dels punts d’inflexió més rellevants es va produir a principis del segle XX.
Concretament, fou l’any 1904 quan la Instrucción General de Sanidad va constituir,
formalment, el Cuerpo de Médicos Titulares.19 A partir de llavors, la situació legal dels
metges titulars es va caracteritzar per tenir una doble adscripció. D’una banda, formaven
part dels cossos de funcionaris locals i, de l’altra, com a inspectors municipals de Sanitat,
depenien també de la Dirección General de Sanidad (DGS).

 En la Real Orden que, l’any 1905, va publicar la convocatòria de les primeres
oposicions per a l’ingrés al cos de metges titulars, s’hi pot trobar una descripció molt
indicativa de la imatge que, en aquells moments, es tenia del metge rural: “Lejos de

los centros científicos, sin la emulación ni el consejo de sus compañeros; sin tiempo

material que dedicar al acopio progresivo de sus conocimientos; sin el estímulo

moral que proporcionan los éxitos profesionales; pobremente retribuido y hasta

careciendo con frecuencia de estimación y gratitud a que tanto derecho tiene una

vida llena de abnegación y sacrificio, la situación del médico del partido es seguramente

de las menos envidiables”.20

 Abans de la Guerra Civil, l’Estat va continuar exercint el seu paper regulador
en relació amb la pràctica mèdica rural. D’entre tota la legislació promulgada cal
destacar,21 per la seva importància, la publicació, durant la Segona República, del
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Reglamento del Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD), el qual
va seguir vigent en les dècades posteriors sota aquesta denominació.22

L’arribada del franquisme al poder va suposar una certa reorganització dels
metges titulars. Tanmateix, el Nuevo Estado va compartir la tendència vers al
centralisme observada ja en dècades anteriors. Dins d’aquest context, a finals de
1941, es va establir que els metges titulars que exercien en els partits mèdics més
petits fossin retribuïts directament per l’Estat.23 Fins llavors, els seus honoraris encara
anaven a càrrec dels municipis o de les mancomunitats sanitàries provincials –a
partir de la contribució de les entitats locals–. Dues dècades més tard, aquest procés
de centralització dels titulars a mans de l’Estat es va consumar i l’any 1961 es va
establir que els salaris dels metges d’APD que encara no cobraven de l’Estat anessin
a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.24

 El principal canvi en la medicina rural durant el franquisme va venir de la mà
de la fundació del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Des de 1944, la doble
adscripció institucional dels metges titulars d’APD va passar a ser triple. Fou el 1947
quan, formalment, es van unificar els serveis dels metges d’APD i els del SOE mitjançant
la determinació que “todo médico titular o de Asistencia Pública Domiciliaria en

activo será designado automáticamente médico del Seguro Obligatorio de

Enfermedad”.25 A partir de llavors, els titulars que només tenien l’obligació
d’encarregar-se de l’assistència als pobres també van haver d’atendre als
treballadors afiliats al SOE, així com a llurs famílies. Per a la majoria dels metges
rurals, aquesta circumstància va tenir poca transcendència fins a finals dels anys
cinquanta, atès que en un primer moment els treballadors del camp van quedar fora
de la cobertura del SOE.26 Però amb la creació, l’any 1959, de la Mutua Nacional de

Previsión Agraria (MNPA) i la posada en marxa dels successius règims agraris de
protecció social a principis dels seixanta,27 la triple adscripció dels titulars va començar
a ser la principal font de les seves preocupacions.

 Durant la dècada dels seixanta, l’augment dels assegurats pel SOE i el declivi
de les iguales, fruit dels processos migratoris camp-ciutat, van anar modificant el
tradicional mercat assistencial en el qual durant dècades havia viscut el metge rural.
A més de l’afectació econòmica, els titulars van observar com progressivament la
seva tasca –la seva missió– va deixar d’estar reconeguda. La seva condició de notables
en l’àmbit rural es va anar esvaint enfront dels avantatges econòmiques dels metges
urbans i de l’augment de la demanda i del prestigi de l’especialista i de l’assistència
hospitalària. Malgrat no és l’objecte d’aquest text, el desplegament del SOE va introduir
grans canvis en la percepció de la salut i la malaltia per part de la població. Entre
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d’altres conseqüències, aquests canvis van acabar per transformar definitivament el
mercat mèdic i la tradicional relació entre metge i pacient, a més de construir una
nova cultura al voltant dels medicaments.28 En síntesi, els metges van començar a
observar que exercir en l’àmbit rural condicionava els seus projectes personals i
familiars, així com també la seva formació continuada en un context històric de
profunds canvis tècnics pel que fa a la medicina. Practicar la medicina de família,
especialment al món rural, implicava una dedicació completa sense que, a canvi,
sorgissin possibilitats de promoció professional.

 Durant els anys següents i fins a la implementació del model d’atenció primària
que va consagrar la Ley General de Sanidad de 1986, hi havia consens en acceptar
que la medicina de família practicada pels titulars i médicos de zona urbans de la
Seguretat Social estava en crisi. No obstant això, va continuar sent insubstituïble per
al funcionament de l’organització assistencial i no fou fins a finals dels anys setanta
quan es va començar a assumir la necessitat d’una profunda reforma.

FONTS PER A L’ESTUDI DE LA MEDICINA

RURAL DURANT EL FRANQUISME

Memòria oral, llibres de memòries, dietaris i diaris de camp

La pràctica mèdica quotidiana dels professionals sanitaris en l’àmbit rural,
durant el període franquista, no ha deixat gaire empremta documental. Per aquest
motiu, urgeix salvaguardar les fonts orals que encara perviuen. Per raons purament
demogràfiques, actualment ja és molt difícil trobar informants que exercissin la
medicina durant la postguerra, és a dir entre 1940 i 1950, atès que això implica que
haurien d’haver nascut entre el 1920 i el 1930. Malgrat el marge és limitat, aquesta
tasca resulta indispensable per reconstruir de forma òptima la pràctica mèdica rural.
Fa quinze anys encara va ser possible entrevistar al Dr. Ruscalleda de Sant Feliu de
Guíxols, el qual llavors ja tenia més de noranta anys.29 En aquest sentit, iniciatives
com la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat de
Girona van fer una feina sistemàtica d’entrevistes des dels seus inicis.30 És una
prioritat, doncs, la recuperació de la memòria oral a d’altres indrets de Catalunya per
mitjà d’entrevistes en profunditat que vagin associades al treball sobre els fons
documentals que encara conservin els informants.

 Per realitzar una bona entrevista en profunditat és imprescindible l’ús de la
metodologia que ens aporta l’antropologia professional. Des de la seva fundació, a
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principis del segle XX, els antropòlegs van haver d’emprar entrevistes i històries de
vida com a eines per a la construcció de l’etnografia dels pobles.31 Fruit d’aquesta
experiència hi ha diversos manuals d’etnografia que inclouen capítols específics
sobre la metodologia biogràfica i autobiogràfica.32 En el cas de les professions
sanitàries, les dimensions curriculars o personals de l’entrevistat, que també són
importants, no han d’amagar que l’objectiu principal és recollir el testimoni de tot
allò que ha vist o ha escoltat al llarg dels seus anys d’exercici professional.

A més de la memòria oral, en el darrer mig segle s’han publicat alguns llibres
que descriuen, amb una perspectiva sovint etnogràfica, el món de la pràctica mèdica
a Catalunya. Alguns dels més coneguts són memòries d’especialistes o de metges
barcelonins com les memòries de Moisès Broggi33 o Ignasi de Gispert,34 entre d’altres.
Pel que fa a la medicina rural també hi ha algunes publicacions –llibres i articles,35

encara que no solen ser de fàcil localització i, a més, no totes fan referència al
període franquista. Tanmateix, la referència bibliogràfica més important sobre aquest
període i també la més interessant, des d’un punt de vista etnogràfic, no va ser
escrita per un metge. Estem fent referència al diari literari, datat entre 1945 i 1972,
de la llevadora titular de El Prat de Llobregat, Ramona Via.36 Publicat en una col·lecció
de gran prestigi, el llibre conté descripcions etnogràfiques d’una gran qualitat sobre
el món de la salut reproductiva en un poble encara rural. No es tracta d’unes memòries
sinó de l’edició d’un diari de camp i d’unes notes de camp a les que Via va donar
forma literària.37

Continuem aquesta descripció de fonts amb la biografia del metge de Sant
Celoni, el Dr. Joan E. Barri.38 Aquest llibre és una descripció, a partir de la memòria
del protagonista, de la seva pràctica en els anys anteriors a la Guerra Civil i en el
franquisme autàrquic, malgrat que la datació no sempre és precisa. Un altre llibre és
l’escrit pel metge i folklorista Josep Pla i Duat a mode d’autobiografia.39 Amb el títol
de “El noi del Miseret”, l’autor narra les seves quatre dècades com a metge un cop,
l’any 1950, va aconseguir la plaça de titular a La Pobla de Segur (Pallars Jussà). Amb
un estil similar, les “Memòries d’un metge” d’Albert Pla Naudi combinen la seva
autobiografia amb descripcions etnogràfiques sobre el món rural andorrà, d’on era
oriünd, i sobre la seva tasca a Preixens (la Noguera) com a metge d’exercici lliure.40 El
ginecòleg Enric Sánchez Cid, en el seu “Bloc de notes”, també inclou apunts sobre
l’atenció ginecològica a Montblanc (Conca de Barberà).41 Acabarem aquesta breu
descripció de llibres de memòries amb un parell d’exemples més. En primer lloc, cal
fer esment dels dos capítols inicials del llibre de Miquel Vilardell,42 dins els quals s’hi
descriu la pràctica mèdica del seu pare que era titular a Borredà (Berguedà). I finalment,
les memòries de Josep Frigola Taberner que exercí com a metge en més de trenta
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pobles que anaven des de Borrassà (Alt Empordà) fins a Vilademuls (Pla de l’Estany)
o Fellines (Gironès).43

Afegirem que la majoria d’aquestes publicacions inclouen presentacions dels
propis autors i, en alguns casos, pròlegs de tercers. En les presentacions realitzades
per Ramona Via, Albert Pla Naudi o Josep Pla i Duat s’hi destaca la seva vocació
folklorista o literària. Tots escriuen en primera persona i la seva subjectivitat
l’expressen en forma d’emocions i de sentiments. La totalitat d’aquests llibres inclou
descripcions de la seva pràctica quotidiana, detalls sobre la vida familiar i social i
descripcions explícitament etnogràfiques sobre el context en el qual van exercir.

Fonts documentals legislatives, hemerogràfiques, professionals i sociològiques

Pel fet d’estar preservada als arxius de l’Administració de l’Estat, la
documentació més abundant –que no és sinònim de més accessible– és la de caràcter
legislatiu generada per la Dirección General de Sanidad o per l’Instituto Nacional de

Previsión. Les derivades professionals de l’aplicació pràctica d’aquesta legislació es
poden consultar a la documentació que conserven els col·legis professionals, tant
pel que fa als de metges com als de practicants i llevadores.44

Unes altres fonts interessants són les de caràcter hemerogràfic. En aquest
apartat de fonts s’ha de distingir entre la premsa generalista i la professional. En
relació amb la generalista, la digitalització de rotatius com La Vanguardia Española

permet una aproximació a qualsevol tema relacionat amb el món de la sanitat.
Amb les seves limitacions, fruit de tractar la temàtica des d’una perspectiva
barcelonina i molts cops amb poca profunditat,  la seva hemeroteca reflecteix les
grans problemàtiques col·legials d’aquells temps o les relacionades amb els canvis
legislatius. La xarxa d’informants d’aquest diari són, en essència, les autoritats
mèdiques de la capital del Principat i una cosa similar succeeix amb la premsa
barcelonina diària restant, la qual sol estar sovint microfilmada, fet que en dificulta
la seva consulta. En canvi, els diaris provincials del Movimiento, tals com el Diario

Español de Tarragona,45 Los Sitios de Girona o La Mañana de Lleida, solen ser més
útils per a documentar la pràctica mèdica rural en la mesura que vivien de la notícia
local. També la modesta premsa comarcal, no diària, recull dades o petits
reportatges.46 La dificultat, en la majoria de casos, rau en l’accés a la consulta
d’aquestes publicacions ja que no solen estar digitalitzades.47 ARCA en conté
digitalitzats alguns.
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Un cas a banda és el del setmanari Destino que, ocasionalment, publicava
ressenyes d’alguns congressos mèdics. Tanmateix, la seva aportació més important
fou la columna titulada El Consejo del Doctor que, sota el pseudònim Cianófilo, va
publicar Josep Espriu Castelló a partir de 1954.48 Espriu, que era metge barceloní, va
fer algunes referències a la medicina rural al fer-se ressò de les preocupacions de les
persones que li escrivien demanant-li informació al voltant d’aquesta o d’altres
temàtiques.

Pel que fa a les fonts relacionades amb la premsa mèdica professional, en
primer lloc, cal destacar la col·lecció de Profesión médica. Suplemento de Gaceta

Médica Española (1944-1971). Publicada des de 1944, tenia la voluntat de ser la
portaveu oficiosa dels metges titulars. Editada per Enrique y Juan Noguera a Madrid,
és una font primordial per entendre l’evolució i les problemàtiques de la medicina
rural a Espanya, atès que es feia ressò de cartes o col·laboracions provinents d’una
profusa xarxa de metges que exercien arreu de l’Estat. Tanmateix, la informació
sobre la realitat rural catalana és limitada, tant pel baix índex de metges catalans que
hi escrivien com per raons ja exposades i relacionades, per exemple, amb el pes de
les mútues al Principat o amb la major cobertura del SOE als treballadors catalans
degut a l’alt grau d’industrialització. La rellevància del SOE, a Catalunya, fa que la
revista professional Horizonte, publicada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
entre 1949 i 1956, també esdevingui un excel·lent observatori en la mesura que hi
queda reflectida la disseminació de cartillas per la Catalunya industrial.

Una altra de les fonts més importants per a l’estudi de la sanitat espanyola
fins a la Transició és el setmanari professional Tribuna Mèdica (1964-1996). Patrocinat
per Antibióticos S.A., aquesta publicació ja no té res a veure amb el model de Profesión

Médica, atès que estava dirigit per periodistes, distingia entre reportatges i columnes
d’opinió i no pretenia ser el portaveu de cap grup corporatiu específic. A més, va
aprofitar la relativa obertura que va suposar la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 per
tal d’aportar elements crítics relacionats amb la reforma de la sanitat. De Tribuna

Médica en destaquem un extens reportatge sobre l’estat de la medicina rural
espanyola que, per fascicles, es va anar publicant durant el 1965. Realitzat per
l’escriptor Ángel María de Lera l’any anterior, el reportatge consta de 23 articles que
contenen més d’un centenar d’entrevistes a metges rurals d’arreu d’Espanya.49 A
Catalunya, de Lera va entrevistar el llavors metge de Salomó (Tarragonès), Francisco
Javier Vadell Miranda, i el de la petita vila de Tuixent (Alt Urgell), Venancio Leivar
Cámara, els quals van descriure dos realitats rurals completament oposades.
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Altres fonts destacables, dins l’apartat de premsa i revistes professionals,
són el diari Noticias médicas (des de 1967) i les revistes Jano: Medicina y

Humanidades (1971-2011); Tauta: medicina y sociedad (1972-1975) i Doctor:

información profesional y administrativa (1966-1979). Totes elles, en major o menor
mesura, van dedicar espais significatius a la problemàtica de la medicina rural en
diverses seccions: columnes d’opinió, cartes al director o reportatges específics
sobre la temàtica que incorporaven entrevistes a metges titulars o, fins i tot, taules
rodones.

Un altre recurs a tenir en compte són les fonts sociològiques i medicosocials.
Durant el tardofranquisme, concretament entre 1963 i 1979, es van realitzar estudis
sociològics que aporten dades, més o menys fiables, sobre la situació sanitària del
país. Tanmateix, els informes més coneguts, com són els realitzats per Salustiano del
Campo,50 Enrique Martín López51 i la fundació FOESSA,52 gairebé no aporten informació
sobre l’assistència mèdica al món rural. En aquest sentit, l’estudi més important, tan
per la seva especificitat com pel seu abast estatal, fou el dirigit per Federico Mayor
Domingo i Victorino Jimeno Martínez.53 Basat en una mostra de gairebé 2.500
enquestes, aquest estudi és una font privilegiada per conèixer l’estat de la medicina
rural als inicis de la Transició.

Pel cas concret de Catalunya hi ha alguns estudis sociològics importants
d’aquesta mateixa època que fan referència sobretot a la pràctica dels médicos de

zona urbans del Seguro, atès que són textos crítics sobre el funcionament de la
Seguretat Social.54 En aquest mateix sentit, alguns treballs també van abordar la
situació sanitària de les perifèries de Barcelona.55 Fruit de la ràpida expansió de
certs nuclis suburbials, aquests treballs van encunyar la noció de zonas sanitarias

cero56 per tal de posar de manifest la dificultat d’accés a qualsevol servei sanitari per
part d’aquests grups poblacionals. Pel que fa al coneixement de la medicina rural,
existeix una modesta enquesta que Joan Clos va presentar al Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana celebrat l’any 1976 a Perpinyà,57 així com també el
volum sobre l’assistència sanitària a les comarques de Catalunya del mateix Joan
Clos amb Elisa Sèculi i Andreu Segura.58 Ara bé, un dels documents més complets
sobre la situació de la medicina rural a Catalunya, abans de les transferències de
sanitat a la Generalitat, és l’estat de la qüestió dirigit per Nolasc Acarín i Joaquim
Ramis.59 Finalment, d’entre els estudis sociològics d’àmbit rural realitzats a Catalunya,
abans de la Transició, en destacarem el realitzat per a la comarca de Vic a càrrec de
Modest Reixach i Teresa Collell.60 La seva importància rau en què, per primer cop, un
treball d’aquestes característiques va tenir en consideració les variables culturals de
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la població en la planificació sanitària. Per això, aquest pla fou “el testimonio del

nacimiento de una idea: el Hospital de distrito, probablemente el primero que se

plantea así en España”.61

REFLEXIÓ SOBRE EL VALOR HISTORIOGRÀFIC

I ETNOGRÀFIC DE LES FONTS DESCRITES

La documentació sobre llibres de memòries, biografies i autobiografies
que hem esmentat no és el fruit de voler realitzar un treball acadèmic per part
dels seus protagonistes. Cap d’ells es va plantejar exercir un ofici diferent del de
ser metge i només en el llibre de Ramona Via, que tenia vocació literària i va
escriure poesia, és perceptible una certa dualitat d’identitats entre ser llevadora
i escriptora. És important destacar aquesta circumstància per distingir aquesta
documentació dels productes historiogràfics de base acadèmica. Per exemple,
la recerca historiogràfica duta a terme pel Dr. Carles Hervàs, sobre la Guerra
Civil,62 està realitzada a partir de l’adopció d’una identitat professional diferent
a la de ser metge. Entre l’Hervàs anestesista i l’Hervàs historiador professional
hi ha una dualitat de rols molt ben diferenciats. No és el cas de les obres a les
quals hem fet referència. Els autors són sanitaris que escriuen a partir de la seva
experiència professional per tal de reconstruir la seva memòria personal. Uns
cops ho escriuen ells mateixos i en d’altres els hi edita un tercer o, fins i tot, és
recuperada per una recerca de més gran abast.

L’objectiu d’aquests llibres, tant a Catalunya com a Espanya, no era només
el d’escriure una autobiografia. Era també una manera de vindicar la seva
trajectòria professional en un context específic, el de la medicina rural, a partir
de situar, etnogràficament, la seva pràctica quotidiana. A què ens referim amb
situar etnogràficament? Doncs, emmarcar-la en una realitat concreta local, dins
la qual s’hi desenvolupen relacions socials que la mirada del metge ha anat
captant al llarg de la seva trajectòria professional. En aquest sentit, la tasca del
metge, històricament, ha estat basada en una doble mirada: la mirada clínica
sobre el malalt i la mirada etnogràfica sobre el context del malalt i de la seva
malaltia. Això ja succeïa a l’època d’Hipòcrates i és absolutament present en
tots els textos als quals hem fet referència. La mirada etnogràfica, és a dir, les
descripcions de les persones i dels paisatges, és indispensable per tal que el
metge contextualitzi i posi la vida dels altres a la seva memòria professional i, per
tant, pugui descriure les seves condicions de treball o les seves relacions socials
i culturals. Així, doncs, la mirada etnogràfica és imprescindible per vindicar un
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model de pràctica mèdica, entre vocacional i missional, que, segons la majoria,
ja hauria desaparegut. Per això, el valor etnogràfic d’aquestes obres no pot
reduir-se a un simple recull de fets, atès que també són, en uns casos, el recull
esbiaixat de prejudicis o, en d’altres, el resultat dels filtres de la memòria.

Per tot plegat, hem de considerar els llibres de memòries amb una perspectiva
diferent. A diferència de la immensa majoria dels articles publicats a la premsa
professional o en revistes acadèmiques, els quals estan sotmesos als límits de
paraules de cada publicació i a les revisions i esmenes de tercers, el format de llibre
permet als seus autors “descripcions denses” sobre el món que van conèixer.63 Les
descripcions denses desborden els límits de l’etnografia positivista, atès que
permeten introduir la presència de l’autor com a protagonista, així com també la seva
subjectivitat o les seves emocions. Els llibres esmentats introdueixen aquest tipus de
descripcions des de dues perspectives complementàries. D’una banda, contenen
una etnografia dels altres –en aquest cas dels seus pacients i veïns– i, de l’altra, s’hi
afegeix una etnografia de si mateixos a partir de la descripció de la seva pròpia
pràctica professional. La primera sol derivar de notes de camp i la segona de la
memòria personal, ocasionalment registrada en dietaris, diaris o notes de camp.
Segurament, els autors considerats no van ser del tot conscients durant el procés
d’escriptura del valor etnogràfic de la seva tasca. Però la càrrega emocional i subjectiva
a l’hora de detallar certes escenes, fruit del seu compromís professional i ideològic,
els fa estar omnipresents en els seus escrits.

La combinació d’autobiografia i etnografia rep, avui en dia, l’etiqueta
d’autoetnografia, el qual és reconegut com un subgènere etnogràfic que es
construeix a partir de l’experiència personal de l’autor en un camp del qual ell
mateix en forma part.64 Ara bé, cal situar els límits del que ens ofereixen les auto-
etnografies a partir del contrast ETIC / EMIC. D’una banda, ETIC correspon al
punt de vista de l’autor, el qual s’aplica sobre tot allò que veia o escoltava a
partir d’una matriu interpretativa o descriptiva pròpia. De l’altra, EMIC correspon
al punt de vista dels altres, ja fossin els pacients i els seus familiars o els veïns
del poble. Els autors objecte d’aquest estudi segueixen pautes ETIC en la seva
mirada etnogràfica que els permet descriure i analitzar com es van produir i com
van viure les transformacions de la seva pràctica professional durant la dictadura
franquista. Tanmateix, per la seva condició d’homes de ciència, en les seves
observacions quotidianes i també en el moment de la seva escriptura, sol ser
hegemònic allò que es veu enfront d’allò escoltat. És a dir, veuen, escolten,
però, quan escriuen ho fan des de la seva auctoritas mèdica i privilegien allò vist.
Per això, molts cops sense saber-ho, es veuen amb la necessitat de
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complementar aquest biaix amb la perspectiva EMIC, és a dir amb la descripció
del que els altres els hi van explicar mentre exercien de metges del poble. Els metges
que van escriure els relats analitzats eren conscients, d’alguna o altra manera, de la
necessitat d’un cert distanciament amb allò que escrivien, però amb prou feines ho
aconsegueixen. Per aquest motiu, les narracions dels metges tendeixen a idealitzar
la seva pròpia pràctica.

Queda un darrer punt per esclarir. Després de la seva publicació, qualsevol
etnografia passa a ser una font històrica. També aquests llibres. Però, com
interpretar la seva validesa? Es fa necessari l’ús d’algunes eines conceptuals
que permeten contextualitzar i relativitzar els seus continguts, discernir el seu
objectiu i detectar els biaixos relacionats amb els perfils professionals dels
autors. Aquesta problemàtica també està present, molt més del que pot semblar,
a les etnografies positivistes fundacionals de la Grècia clàssica, de les que, a
priori, es predica una veritat indiscutible en molts dels seus continguts.65

Etnografies com les escrites per Heròdot o Tucídides i, segles més tard, pel
franciscà Bernardino de Sahagún66 o pel metge Giuseppe Pitrè,67 malgrat la manca
de crítica a l’autoritat que se’ls va conferir i que les va convertir en referents,
també contenen una retòrica destinada, sobretot, a capturar l’interès dels lectors
o oients dels seus escrits a partir de la descripció de pobles més o menys llunyans.
Aquesta manera de descriure els costums i els trets d’identitat d’altres pobles
tenia per objecte que els “autòctons” els contemplessin com un mirall per
construir la seva pròpia identitat mitjançant recursos retòrics com la inversió,
l’ús de la fabulació, la comparació, la relació entre veure i escoltar o l’exclusió
de terceres parts per buscar sempre una oposició dual. Les Historiae d’Heròdot
eren, per als qui les escoltaven, un instrument del que avui anomenem reflexivitat.
Aquests trets retòrics es poden reconèixer en la immensa majoria d’etnografies
naturalistes posteriors, atès que les seves estructures narratives es van inspirar,
precisament, en les considerades fundacionals durant molts segles. En certa
mesura i sense ser-ne conscients, aquests trets també són presents als escrits
dels metges rurals que hem analitzat. Per això, quan escriuen ho fan parlant dels
altres des d’un jo de metge amb auctoritas, el qual els situa en un pla diferent
respecte dels seu conveïns i de les seves conductes i creences. Aquest jo,
profundament encarnat en la tradició cultural occidental, fa que el seu
estranyament respecte del medi rural i subdesenvolupat en què treballaven els
enllacés amb la seva vocació inesquinçable i amb una missió entesa com una
forma d’heroisme que es va anar esvaint a mesura que durant la Transició es va
anar desenvolupant un nou model d’atenció primària.
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NOTES

1. Aquest article està realitzat a partir dels resultats del projecte de recerca titulat Reforma

sanitaria y promoción de la salud en el tardofranquismo y la transición democrática:

nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la atención, HAR2015-64150-C2-1-P
[MINECO/FEDER, UE]. El nostre agraïment a Sílvia Alemany, Eduardo Bueno, Laura
Francès, Lluís Guerrero, Carles Hervàs, Enrique Perdiguero-Gil, Joaquim Puigvert i Alfons
Zarzoso.

2. Del total de 3.000 places convocades, l’any 1981, arreu d’Espanya pel turno restringido,
només 216 corresponien a Catalunya. Vegeu: Orden de 30 de julio de 1981 por la que se

convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Titulares (BOE de 8
d’agost de 1981). Actualment, el Cuerpo de Médicos Titulares continua existint i anualment
es convoquen algunes places per tal de cobrir serveis centrals del Ministerio de Sanidad.

3. Una detallada monografia sobre l’evolució de la medicina rural durant el franquisme es troba
a: COMELLES ESTEBAN, Josep M. [et al.] “Por caminos y veredas: la práctica médica
rural bajo el franquismo (1939-1979)”. A: MARTÍNEZ-PÉREZ, José; PERDIGUERO-GIL,
Enrique (eds.). Genealogías de la reforma sanitaria en España. Madrid: La Catarata,
2020. p. 63-124.

4. Sobre l’evolució històrica de la professió de practicant, vegeu: BLÁZQUEZ ORNAT, Isabel. El

practicante: el nacimiento de una nueva profesión sanitaria en España. Madrid: CSIC,
2017. 472 p. Sobre l’evolució professional de les llevadores, vegeu: RUIZ-BERDÚN,
Dolores. “Las dificultades de las matronas en la España rural del siglo XX”. A: MARTÍNEZ-
PÉREZ, José; PERDIGUERO-GIL, Enrique (eds.). Genealogías de la reforma sanitaria en

España. Madrid: La Catarata, 2020. p. 21-62; i també CASADÓ MARÍN, Lina. “Com neixen
els catalans: La etnografía de Ramona Via en la Cataluña franquista (1945-1972)”. A:
PERDIGUERO-GIL, Enrique; COMELLES, Josep M. (eds.) Medicina y etnografía en Cataluña.
Madrid: CSIC, 2015. p. 201-226.

5. Els partidos cerrados foren una solució ideada per atreure i mantenir metges als municipis
amb escassa població. Al partido cerrado, doncs, únicament hi podia exercir el metge
que tenia la plaça en propietat. En teoria vedava l’exercici lliure de la medicina, però a
la pràctica va generar conflictes freqüents entre col·legues de professió. Per aquest
motiu, l’any 1951, l’Administració franquista es va veure obligada a legislar per intentar
evitar aquestes controvèrsies. Vegeu: Orden de 22 de junio de 1951 por la que se dan

normes para el ejercicio libre de la profesión de los Médicos del Cuerpo de APD de los

Ayuntamientos cuyo censo no exceda los 6.000 habitantes (BOE de 29 de juny de 1951).

6. A la Corona d’Aragó els inicis de la contractació de metges per part dels municipis pot
documentar-se a la Baixa Edat Mitjana. Vegeu: McVAUGH, Michael R. Medicine before

the plague: practitioners and their patients in the Crown of Aragon, 1285-1345. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993. 268p.
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7. Sobre les conductes mèdiques a d’altres territoris de la Monarquia Hispànica com, per
exemple, Aragó i Extremadura, vegeu: FERNÁNDEZ DOCTOR, A.; ARACARAZO GARCÍA, L.
“Asistencia rural en los siglos XVII y XVIII: los tipos de «conducción» de los profesionales
sanitarios en Aragón”. A: Dynamis [Granada], 2002; 22: 189-208. GRANJEL, Mercedes.
“Las comunidades rurales extremeñas como espacio de la práctica médica. Viejos y
nuevos problemas en el ejercicio profesional a finales del Antiguo Régimen”. A: MARTÍNEZ-
PÉREZ, José (coord.). La Medicina Ante El Nuevo Milenio: una Perspectiva Histórica.
Albacete: UCLM, 2004. p. 317-328.

8. Sobre les conductes mèdiques a Catalunya, vegeu: CAMPS SURROCA, M. “Evolució i anàlisis
de les conductes mèdiques a Catalunya”. A: Gimbernat [Barcelona], 1988; 10: 77-93.
SORNÍ ESTEVA, X. (1992). “Notes sobre conductes mèdiques catalanes pels volts del
1750”. A: Gimbernat?[Barcelona], 1992; 28: 157-167.

9. Sobre les diferents fases del procés de medicalització, vegeu: PERDIGUERO-GIL, Enrique;
RUIZ-BERDÚN, Dolores. “Medicalización ¿Un concepto útil? Reflexiones a propósito de
la investigación histórica de la cultura de la salud”. A: ZARZOSO, Alfons; ARRIZABALAGA,
Jon (eds.). Al servicio de la salud humana. La historia de la medicina ante los retos del

siglo XXI. Sant Feliu de Guíxols: SEHM, 2017. p. 247-252.

10. Vegeu: ZARZOSO ORELLANA, Alfons. L’exercici de la medicina a la Catalunya de la Il·lustració

(segle XVIII). Manresa: PAHCS, 2006 (Col·lecció PAHCS; 10), p. 184.

11. PI SUNYER, August. Sunyer metges, pare i fill. Mèxic: Xaloc, 1957. 305 p.

12. Sobre les topografies mèdiques, vegeu: URTEAGA GONZÁLEZ, L. (1980). “Miseria, miasmas
y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX. A:
Geo Crítica [Barcelona], 1980; 29 (año V): 1-40. CASCO SOLÍS, J. (2001). “Las topografías
médicas: revisión y cronología”. A: Asclepio [Madrid], 2001; 53(1): 213-244. Sobre les de
Catalunya, vegeu: PRATS CANALS, Llorenç. La Catalunya rància. Les condicions de vida

materials de les classes populars a la Catalunya de la Restauració segons les topografies

mediques. Barcelona: Alta Fulla, 1996. 244p.

13. Després la Guerra Civil, tant les topografies mèdiques com el folklore mèdic van entrar en
franca decadència i les escasses obres destacables es van basar en treballs de camp
efectuats abans de 1936. Vegeu: PERDIGUERO-GIL, Enrique; COMELLES ESTEBAN, Josep
M. “Folklore médico y educación sanitaria en las dos primeras décadas del Franquismo”.
A: CAMPOS, Ricardo [et al.] (eds.). Medicina y Poder Político. XVI Congreso de la Sociedad

Española de Historia de la Medicina. Madrid: SEHM, 2014. p. 289-293.

14. MENÉNDEZ, Eduardo L. “El modelo médico y la salud de los trabajadores”. A: Salud Colectiva

[Buenos Aires], 2005; 1(1): 9-32.

15. Durant molt de temps, la segona fase del procés de medicalització va ser considerada com
l’origen del procés de medicalització. Vegeu: FOUCAULT, Michel. “Historia de la
medicalización”. A: Educación médica y salud [Washington], 1977; 11(1): 2-24. Un acurat
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i actual estat de la qüestió al voltant del concepte de medicalització es pot trobar a:
BUSFIELD, Joan. “The concept of medicalisation reassessed”. A: Sociology of Health &

Illness [New Jersey], 2017; 39, doi:10.1111/1467-9566.12538

16. Durant el segle XIX, l’imaginari col·lectiu de la figura del metge es va anar transformant.
Enfront de les imatges descarnades dels metges de finals del segle XVII i principis del
XVIII, la tasca mèdica va anar esdevenint una missió, la qual va començar a ser recollida
com un element clau en obres literàries o, fins i tot, artístiques d’estil realista. Un
exemple d’aquesta tipologia d’obres és la novel·la de ficció escrita pel metge: TRIGO,
Felipe. El médico rural. Madrid: Ediciones Turner, 1974 [1912]. 250p, a partir de la seva
pròpia experiència a Extremadura a finals del segle XIX.

17. COMELLES ESTEBAN, Josep M. [et al.] “Por caminos y veredas: la práctica médica rural bajo
el franquismo (1939-1979)”. A: MARTÍNEZ-PÉREZ, José; PERDIGUERO-GIL, Enrique (eds.).
Genealogías de la reforma sanitaria en España. Madrid: La Catarata, 2020. p. 64.

18. Vegeu la Ley de 28 de noviembre de 1855, la qual traspassava les atribucions dels metges
titulars, incloent-hi les obligacions del pagament dels seus honoraris, dels municipis a
les diputacions (Gaceta de Madrid de 7 de diciembre de 1855).

19. A partir de llavors, l’accés a aquest cos va passar a realitzar-se pel sistema d’oposicions.
Tanmateix, en un primer moment, van passar a formar part d’aquest cos els metges
amb una antiguitat de més de quatre anys en una mateixa plaça, sis en vàries o una
titularitat de menys de quatre anys, però sense haver-se registrat cap queixa, sempre
que no haguessin estat retirats de la seva plaça. El novembre de 1904 es va aprovar el
reglament d’aquest cos i la creació d’un escalafón, és a dir una ordenació per ordre de
prelació dels metges que constituïen el cos amb l’objectiu de prioritzar l’ocupació de les
vacants. Vegeu: Real Decreto de 11 de octubre de 1904 aprovant el Reglamento del

Cuerpo de Médicos titulares de España (Gaceta de Madrid de 12 de octubre de 1904).

20. Real Orden de 23 de marzo de 1905, a través de la qual s’aprovava el programa d’oposicions
per accedir al Cuerpo de Médicos Titulares (Gaceta de Madrid de 24 de marzo de 1905).

21. Cal destacar també la legislació que, a partir del Cuerpo de Titulares, va crear el Cuerpo de

Titulares Inspectores municipales de Sanidad. Amb aquest nou cos, el govern encapçalat
per Primo de Rivera volia consolidar les seves tasques en salut pública. Vegeu: Real

Decreto de 9 de febrero de 1925 (Gaceta de Madrid de 17 de febrero de 1925).

22. Orden de 29 de septiembre de 1934 aprovant el Reglamento del Cuerpo de Médicos de

Asistencia pública domiciliaria (Gaceta de Madrid de 18 de octubre de 1934).

23. Aquesta mesura va afectar tots els metges titulars que treballaven en partits que no superaven
els 10.000 habitants. Vegeu: Ley de 31 de diciembre de 1941 por la que se dispone que

los haberes correspondientes a los Médicos Titulares de Asistencia Pública Domiciliaria

de las categorías 3ª, 4ª y 5ª se harán efectivos con cargo al Presupuesto General del

Estado (BOE de 14 de enero de 1942).
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24. Ley 4/1961, de 19 de abril, a través de la qual es disposava que els honoraris dels metges
titulars de primera i segona categoria es fessin efectius via els Pressupostos Generals
de l’Estat (BOE de 21 de abril de 1961).

25. Fragment de la Orden de 25 de noviembre de 1947 (BOE de 4 de diciembre de 1947).

26. Segons dades oficials, a finals del 1947, el percentatge de població coberta pel SOE no
arribava ni a la tercera part del total de la població espanyola. Vegeu: CRIADO DEL REY,
Sebastián. “Problemas sanitarios del SOE”. A: Profesión Médica [Madrid], 1947; 90: 2.

27. Sobre la creació de la Mutua Nacional de Previsión Agraria i l’extensió dels successius
règims agraris de protecció social, vegeu: VILAR-RODRÍGUEZ, Margarita; PONS PONS,
Jerònia. “La cobertura social de los trabajadores en el campo español durante la dictadura
franquista”. A: Historia Agraria [Murcia], 2015; 66: 177-210.

28. Sobre els canvis que va provocar la irrupció del SOE en el mercat mèdic, vegeu: COMELLES
ESTEBAN, Josep M. [et al.] “Por caminos y veredas: la práctica médica rural bajo el
franquismo (1939-1979)”. A: MARTÍNEZ-PÉREZ, José; PERDIGUERO-GIL, Enrique (eds.).
Genealogías de la reforma sanitaria en España. Madrid: La Catarata, 2020. p. 92-104.

29. Les seves vivències van quedar recollides a: TOLOSÀ XIRGO, Joaquim; NADAL OLLER; Jordi.
Josep Ruscalleda i Sabater: Anys i panys. Vivències d’un metge rural. Girona: Impremta
Pagès, 2008. 228p.

30. La proposta d’aquesta càtedra volia donar continuïtat a les activitats de col·laboració entre
la UdG i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que es remuntaven al 1996. Per a més
informació, vegeu: https://www.udg.edu/ca/catedres/Salut-rural Aquesta relació es va
intensificar, a partir de 2005, amb la creació de l’Espai del Metge i de la Salut Rural.
Vegeu: http://www.espaidelasalutrural.cat/

31. Un dels primers exemples fou l’etnografia publicada l’any 1926 per: RADIN, Paul. Tro

Ressonant: L’autobiografia d’un indi americà. Tarragona: Publicacions URV, 2012. 182p.

32. A tall d’exemple, vegeu: HAMMERSLEY, Martyn; ATKINSON, Paul. Etnografía. Métodos de

investigación. Barcelona: Paidós, 1994. 297p. PUJADAS MUÑOZ, Joan J. El método

biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas, 1992. 107p. DE MIGUEL RODRÍGUEZ, Jesús M. Auto/

biografías. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996. 197p.

33. BROGGI VALLÈS, Moisès. Memòries d’un cirurgià (edició completa). Barcelona: Labutxaca,
2011. 732p.

34. DE GISPERT CRUZ, Ignasi. Memòries d’un neuròleg que fou metge de batalló. Barcelona:
Editorial Selecta, 1976. 201p.

35. Un exemple d’article sobre la pràctica mèdica rural es pot trobar a: ALTÉS PINEDA, Anicet.
“Metges de després de la Guerra Civil a Vic”. Gimbernat [Barcelona], 2005; 43: 259-264.
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36. VIA PROS, Ramona. Com neixen els catalans. Barcelona: Club Editor, 1972. 210p.

37. Sobre el concepte de diari de camp i notes de camp, terminologia pròpia de la metodologia
etnogràfica, vegeu SANJEK, Roger. Fieldnotes. The makings of Anthropology. Ithaca: Cornell
University Press, 1990. 429p. Vegeu, també: PUJADAS MUÑOZ, Joan J.; COMAS
D’ARGEMIR, Dolors; ROCA GIRONA, Jordi. Etnografia. Barcelona: Editorial UOC, 2004.
368p.

38. DANÉS LLINÀS, Miquel. Cinquanta anys de medicina rural. Sant Celoni. Sant Celoni: Imp.
Bilbeny, 1978. 70p.

39. PLA DUAT, Josep. El noi del Miseret. Barcelona: Edicions la Campana, 1992. 280p.

40. PLA NAUDI, Albert. Memòries d’un metge. Andorra la Vella: Edicions Diari d’Andorra, 2000.
138p.

41. SÁNCHEZ CID, Enric. Bloc de notes d’un ginecòleg (1946-1996). Tarragona: Col·legi de Metges
de Tarragona, 2007. 208p.

42. VILARDELL, Miquel. Ser metge. L’art i l’ofici de curar. Barcelona: Plataforma, 2009. 159p.

43. FRIGOLA SERRA, Josep M. Medicina rural de guerra i postguerra: biografia del doctor Josep

Frigola Taberner (1915-2009). Figueres: Brau Edicions, 2014. 378p.

44. A més de les actes generades a partir de les assemblees, juntes de govern o comissions
vàries, molts col·legis professionals, tant de metges com de practicants, editaven
butlletins per als seus col·legiats que, dissortadament, moltes vegades no són fàcils de
localitzar.

45. A la pàgina web de la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona (BHMT) es poden trobar
digitalitzades més de 97 capçaleres de premsa local de diversa periodicitat. Vegeu:
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/
hemeroteca-1/

46. A tall d’exemple, la publicació mensual Ancora de Sant Feliu de Guíxols fou una font útil per
documentar l’impacte de les crisis epidèmiques estacionals i altres qüestions sanitàries
d’aquest territori. Vegeu: COMELLES ESTEBAN, Josep M.; ALEMANY NADAL, Silvia; FRANCÈS
SAN MARTÍN, Laura. De les iguales a la cartilla. El regiment de la cosa pública, la

medicalització i el pluralisme assistencial a la Vall d’Aro. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 2013. p. 225-341.

47. Algunes d’aquestes fonts comarcals o locals es poden trobar digitalitzades a l’Arxiu de
Revistes Catalanes Antigues (ARCA). Vegeu: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/
inicio.do

48. Es pot consultar l’anàlisi d’aquesta columna del setmanari Destino per al període de 1954
a 1958 a: COMELLES ESTEBAN, Josep M. “Preocupaciones y folkmedicina en la sociedad
catalana durante el franquismo. El caso de «El consejo del Doctor» en la revista Destino”.
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A: PERDIGUERO-GIL, Enrique (ed.). Política, salud y enfermedad en España: entre el

desarrollismo y la transición democrática. Elche-Alicante: Editorial de la Universidad
Miguel Hernández, 2015.

49. Amb posterioritat, aquest recull d’articles va donar lloc al llibre: DE LERA, Ángel M. Por los

caminos de la medicina rural. Esplugas de Llobregat: Plaza y Janés, 1970. 309p.

50. DEL CAMPO URBANO, Salustiano. Problemas de la profesión médica española (informe

preliminar). Madrid: Comisión Nacional Española del Instituto Internacional de Clases
Medias, 1964. 86p.

51. L’estudi sociològic dirigit per Enrique Martín López, publicat en 5 volums mecanografiats, fou
realitzat a petició del Ministerio del Trabajo i va abordar el funcionament del Seguro de

Enfermedad. Vegeu: MARTÍN LÓPEZ, Enrique. Estudio sociológico sobre el Seguro

Obligatorio de Enfermedad. Madrid: Ministerio de Trabajo, Secretaría General Técnica,
1964. 5v. 69p. 261p. 401p. 374p. 60p.

52. Els estudis realitzats per la fundació FOESSA van dedicar diversos capítols a la sanitat i
aporten algunes dades sobre la situació sanitària rural però sempre des de la perspectiva
del pacient. Vegeu, per exemple, el primer d’aquests informes: DE MIGUEL RODRÍGUEZ,
Armando; GÓMEZ REINO, Manuel; ANDRÉS ORIZO, Francisco. Informe sociológico sobre

la situación social de España (I Informe FOESSA). Madrid: Fundación FOESSA, 1967.
359p.

53. MAYOR DOMINGO, Federico; JIMENO MARTÍNEZ, Victorino. La asistencia sanitaria en las

zonas rurales. Madrid: Centro de Estudios de Asistencia Sanitaria, 1979.

54. A tall d’exemple, vegeu: SOLÉ SABARÍS, Felip. La crisis de la medicina liberal. Barcelona:
Ariel, 1965. També, BRAVO MORATA, Federico [et al.]. Sociología de los ambulatorios.

Análisis de la asistencia sanitaria primaria en la Seguridad social. Barcelona: Ariel,
1979. 196p.

55. Vegeu, per exemple, CALAFELL GIBERT, Pere. “Servicios asistenciales en los suburbios”. A:
Estudios sobre Hospitales y Beneficencia [Barcelona], 1957; 2: 10-14.

56. Sobre les zones sanitàries zero, vegeu l’estudi de CALAFELL GIBERT, Pere; ARAGÓ MITJANS,
Ignasi; BACARDI PONS, Ramón; CASASSAS SIMÓ, O.; MARTÍNEZ-MORA, Joan. “La
hospitalización pediátrica en Cataluña. Tema social del curso 1965-66”. A: Pediatria

catalana: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria [Barcelona], 1967; 28(3): 183-221.

57. CLOS MATHEU, Joan. “La medicina en el medi rural. Situació actual a Catalunya”. A: Actes del

X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. II Ponència. Funció social de la

medicina. Vol. 2. Barcelona, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
- Societat Catalana de Biologia, 1976, p. 249-260.

58. CLOS MATHEU, Joan; SÈCULI, Elisa; SEGURA BENEDICTO, Andreu. L’assistència sanitària a

les comarques de Catalunya. Barcelona: Laia Editorial, 1980. 195p.
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59. ACARÍN TUSELL, Nolasc; RAMIS CORIS, Joaquim. (1980). “Estudi-Dictamen sobre l’assistència
primària”. A PORTELLA, E; ARGELAGUET (eds.). Estudis i dictàmens sobre Sanitat.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1980. p. 17-151.

60. REIXACH PLA, Modest, COLLELL PUIGDEMUNT, Teresa. Zona de influencia sanitaria de Vic.

Programa de necesidades. Vic: Unión Benéfico-Hospitalaria de la Ciudad de Vic, 1970.
89p.

61. ARAGÓ MITJANS, Ignasi. “Editorial”. Estudios de Hospitales y Beneficencia [Barcelona],
1970; 41-42: 8.

62. HERVÀS PUYAL, Carles. La xarxa hospitalària de Catalunya durant la Guerra Civil (1936-

1939). Manresa: PAHCS, 2014 (Col·lecció PAHCS; 19). 227p.

63. La descripció densa o thick description és una estratègia que permet a l’etnògraf compondre
un escrit coherent basat en observacions i en fonts, sovint molt heterogènies, per tal de
descriure no només el que passa sinó, també, el context. El producte final hauria de
poder ser reconegut tan per als lectors com per als informants, és a dir, per a aquells
que van compartir l’experiència descrita per l’etnògraf. Vegeu: GEERTZ, Clifford.
Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. Barcelona: Gedisa,
1992 [1973]. 387p.

64. Sobre el concepte d’autoetnografia, vegeu: REED-DANAHAY, Deborah. Auto/ethnography:

Rewriting the Self and the Social. London, Bloomsbury, 1997. 224p. Vegeu, també:
ALEGRE-AGÍS, Elisa; RICCÒ, Isabella. (2017). “Contribuciones literarias, biográficas y
autoetnográficas a la antropología médica en España: el caso catalán”. Salud Colectiva

[Buenos Aires], 2017; 13(2): 279-293.

65. Una discussió sobre la manca de crítica a l’autoritat de les etnografies fundacionals
positivistes, com les Historiae d’Heròdot, es troba a: HARTOG, François. Le miroir

d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre. París: Gallimard, 1980. 392p.

66. DE SAHAGÚN, Bernardino. Historia General de las Cosas de Nueva España. México: Editorial
Porrúa, 1969. 4v. 387p. 337p. 367p. 380p.

67. PITRÈ, Giuseppe. Medicina popolare siciliana. Torino-Palermo: C. Clausen, 1896. 495p.
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RESUM: L’article descriu el procés de modernització de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau ocorregut entre els anys 1965 i 1980.
El procés es divideix en dues fases, la primera entre 1965 i 1974,
que va consistir en canviar l’administració tradicional per una
direcció professional i un organigrama. La segona entre 1975 i
1980, que va modificar la governança històrica de l’Hospital
establerta en la butlla papal de 1401, per una Junta de govern
presidida per la Generalitat.

RESUMEN: El artículo describe el proceso de modernización del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau sucedido entre los años 1965
y 1980. El proceso se divide en dos fases, la primera entre 1965 y
1974 en la que se cambió la administración tradicional por una
dirección profesional y un organigrama. La segunda entre 1975 y
1980, que modificó el gobierno histórico del Hospital establecido
en la bula papal de 1401, por una Junta de gobierno con presiden-
cia de la Generalitat.

THE MODERNIZATION OF HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

(1965-1980). ABSTRACT: The article describes the process of
modernization of the Hospital de la Santa Creu i Sant Pau occurred
between the years 1965 and 1980. The process is divided into two
phases, the first between 1965-1974 is the change from the traditional
administration to a professional direction and an organizational chart.
The second between 1975-1980 is the change from the historical
governance of the Hospital established in the Papal Bull of 1401, to a
Board of government under the presidency of the Generalitat.
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HISTÒRIA I FONTS

L’Hospital de la Santa Creu va ser fundat l’any 1401 a partir de la fusió de sis
hospital petits que hi havia a Barcelona i que pertanyien a la ciutat i a l’Església.1 Es
va construir un hospital nou medieval i es va encarregar la gestió a una comissió de
quatre administradors nomenats per l’Església i el Consell de Cent (actualment
l’Ajuntament), denominada Molt Il·lustre Administració (MIA).2 La MIA gestionava el
patrimoni de l’hospital però no assumia cap responsabilitat econòmica. L’economia
de l’hospital es mantenia amb els donatius i herències dels barcelonins i amb el
rendiment del patrimoni.3

A finals del segle XIX, la MIA va acordar amb els marmessors del banquer
barceloní resident a París, Pau Gil, que la part de l’herència que calia invertir en
construir un nou hospital es dediqués a bastir un nou complex que substituiria l’antic
edifici medieval i que portaria el nom d’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest
nou hospital, dissenyat per Domènech i Montaner, estava format per pavellons i va
ser inaugurat el 1930. L’estructura de pavellons va permetre donar territorialitat a la
divisió en serveis mèdics per especialitats.

El pas de l’hospital medieval al modernista va ser un factor important per
modernitzar la vella institució. Una trentena d’anys després de la inauguració del nou
hospital es va produir un altre episodi de modernització, que és l’objecte d’estudi
d’aquest treball, conegut amb el nom de jerarquització intrahospitalària. El període
cobert abasta de l’any 1965 als 1980 del segle passat.

A Espanya, les arrels d’aquesta jerarquització hospitalària s’han de buscar en
l’experiència pionera duta a terme a l’Hospital General d’Astúries (HGA). El promotor
d’aquesta reforma fou l’advocat de l’Estat José López Muñiz, llavors president de la Diputació
provincial d’Oviedo. Per a dur a terme aquest projecte López Muñiz va entrar en contacte
amb el doctor Carles Soler Durall.4 La seva connexió fou immediata i, entre 1958 i 1960,
Soler Durall va dissenyar el projecte de jerarquització de l’HGA.5 Uns anys més tard, a meitats
dels anys seixanta, Soler Durall fou nomenat director general de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. La seva missió, tal com detallarem més endavant, fou la d’efectuar una reforma
radical de la institució, la qual estava immersa en un profund moment de crisi.6

Com que no hi ha cap història escrita sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau que posi el focus en aquest procés de jerarquització, malgrat que en breu sortirà
publicat un llibre que tracta, a nivell català, aquesta evolució del sistema hospitalari,7

ha calgut anar a consultar directament altres fonts documentals. En primer lloc s’han
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estudiat les actes de la MIA en el període anteriorment descrit, les quals han aportat
molta informació sobre les decisions que van prendre els administradors. A partir de
l’estiu de 1977, es va constituir la Junta de Govern que substituí la MIA a l’hora de
prendre decisions sobre la gestió de l’hospital. Per tant, també s’han estudiat les
actes de la Junta de Govern fins al final del període. Tot això ha estat possible gràcies
a la col·laboració de l’Arxiu Històric de l’Hospital i especialment del seu arxiver, en
Miquel Terreu. En la meva col·lecció particular conservo els Butlletins de l’Hospital
dels anys 1975-80, els quals també donen molta informació sobre el dia a dia. Una altra
font impressionant són les “memòries” del Dr. Miquel Rutllant, que va escriure en
primera persona en un article titulat “Activitats del Cos Facultatiu 1967-96”.8 Aquest
document recull moltes notícies aparegudes a la premsa barcelonina, la qual va ser
molt sensible als temes de l’Hospital durant els anys 70. En la mateixa línia de descriure
experiències personals, s’ha consultat l’article “L’Hospital de Sant Pau i jo” del Dr.
Jesús Sauret on s’hi descriu la seva experiència al Servei de l’Aparell Respiratori9 i el
discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya de la Dra. Antònia
Mangues, cap de Servei de Farmàcia.10

Seguint amb la descripció de fonts, s’han consultat dos llibres. El primer es
titula “L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 1401-2001”, dins el qual s’hi inclou un
article del Dr. Àlvar Net titulat “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, reflexions en el
seu 600 aniversari”.11 El segon és el titulat “Hospitals sota el franquisme”, de Jacint
Raventós, que inclou un capítol sobre l’Hospital de Sant Pau. Per finalitzar, però no
menys important que la resta de fonts escrites, també s’han emprat els records
personals, compartits amb el Dr. Àlvar Net i Vicente Ortún, que vaig poder viure en
primera persona, fruit de la meva pròpia experiència a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau durant els anys 70.

DE L’ADMINISTRACIÓ A LA GESTIÓ

L’any 1965, la Molt Il·lustre Administració (MIA) estava formada, per part de
l’Església, pels canonges Luis de Despujol, de família nobiliària, i Mariano Vilaseca.
Per part de l’Ajuntament, dos regidors de la burgesia barcelonina, Juan Beltran Flórez
i Leoncio Domènech, essent alcalde José María de Porcioles. Quinze anys més tard,
per part de l’Església, els administradors eren, l’any 1980, Josep Capmany i Joan
Cascante, i per part de l’Ajuntament, Felip Solé i Sabaris, regidor socialista, Antoni
Comas, regidor convergent, i l’alcalde era Narcís Serra. En els quinze anys que hi ha
entre aquestes dues dates van passar moltes coses a la ciutat de Barcelona i moltes
a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: una revolució.
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L’any 1965 la MIA es reunia un cop per setmana, els dijous al migdia, i tractava
fonamentalment dos tipus de temes: d’una banda el patrimoni de l’Hospital, que era
molt important, i de l’altra els nomenaments dels metges, ja que nomenava els
directors de serveis i els metges auxiliars. L’any 1979 les coses havien canviat i molt.
La gestió de l’Hospital ja no corresponia a la MIA, que per acord del 1978 s’havia
traspassat a una Junta de Govern amb participació de la Generalitat, l’Ajuntament,
l’Església i el personal. La MIA de 1980, doncs, només s’encarregava de la gestió del
patrimoni, que havia minvat molt degut a les vendes que s’havien fet per finançar la
modernització de l’Hospital.

La gestió del dia a dia de l’Hospital l’any 1965, la feien la superiora de les
monges i el prior, que estaven en sintonia amb els representants de l’Església. Per
això, a les actes de la MIA, tan sols s’hi pot trobar alguna minsa referència a la gestió
de l’Hospital. De fet, les monges eren l’ànima de Sant Pau l’any 1965, sobre les quals
requeia el control i l’execució no tan sols de certes tasques d’infermeria, sinó també
dels serveis centrals i dels serveis d’hostaleria: cuina, bugaderia, etc. Treballaven les
24 hores i vivien dins l’Hospital. L’any 1980, en canvi, ja eren testimonials. La Divisió
d’Infermeria que dirigia les infermeres, auxiliars, tècnics, portalliteres, etc., comptava
amb més de 1.000 persones. La intendència estava gestionada per personal
professional. El conjunt del personal estava organitzat en sindicats i en les eleccions
sindicals de 1978, CCOO i Independents varen guanyar les eleccions amb 11 seients
cadascú al Comitè d’empresa. L’any 1979 la gestió de l’Hospital la portava un gerent,
Santiago Marimón, amb una estructura organitzativa conformada per un director
mèdic, Miquel Rutllant, una directora administrativa, Lourdes Mas, i una directora
d’Infermeria, Carmen García Amado.

Els metges també havien canviat molt en quinze anys. L’any 1965 eren
voluntaris i no cobraven. L’any 1979 estaven contractats i tenien un sou. A part del
director, cada servei tenia els seus adjunts, els residents, etc.

Els malalts tampoc foren aliens a aquests canvis. L’any 1965 hi havia malalts
pobres a les sales comunes i hi havia algunes habitacions individuals per a pacients
distingits, que pagaven unes tarifes que gestionava el director del Servei. L’any 1980,
el 90% dels malalts eren de l’INSALUD, hereu de l’Instituto Nacional de Previsión
(INP). Hi havia una inspectora que, a més de posar reclamacions a l’Hospital, decidia
quins malalts ingressaven i, fins i tot, deixava d’enviar malalts si el centre no feia cas.
Els pacients estaven en habitacions múltiples i no hi havia sales grans. El propi INP va
ser un causant de la divisió de les sales en habitacions perquè no va voler que els
seus malalts estiguessin en sales comunes.
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Què havia passat en aquests 15 anys? Doncs moltes coses internes a l’Hospital
i moltes d’externes. Entre 1966 i 1975 la renovació fou essencialment interna, mentre
que entre meitat dels setanta i principis dels vuitanta es produí un canvi polític
colossal que van incidir de ple en l’Hospital. Hi ha una cosa, però, que és comuna a
tota aquesta quinzena d’anys i de la que la MIA ja en parla per primera vegada a finals
de 1967: la crisi econòmica de l’Hospital. Les depeses eren més grans que els
ingressos i malgrat els préstecs que l’Hospital va aconseguir i la venda de patrimoni
per tal d’obtenir liquiditat, la situació de tresoreria sempre fou asfixiant.

EL PROCÉS DE JERARQUITZACIÓ DE

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

(1966-1974)

El fet inicial d’aquest episodi de modernització fou el nomenament del Dr.
Carles Soler Durall en la reunió de la MIA de 27/1/66 com a director general de
l’Hospital. En la mateixa reunió es va nomenar Arturo Parcerisa com a cap
d’Administració.

El pla del Dr. Carles Soler Durall era construir un nou hospital monobloc en
el terreny lliure de l’hospital actual. Els edificis de pavellons que portaven uns 40
anys en funcionament i que en el seu moment varen ser una innovació tecnològica
important, ja que evitaven la transmissió d’infeccions, havien quedat obsolets
precisament pel descobriment de la penicil·lina i d’altres antibiòtics. Els nous
hospitals, com les Residències de l’INP,12 es construïen ja en forma de monobloc, la
qual cosa permetia una millor comunicació interna, el trasllat de malalts i mercaderies
i el moviment del personal sanitari.

Mentre es feien els plans del nou hospital, es contractaven els arquitectes i es
presentaven els primers dissenys, es va començar la reforma del vell. El nou hospital
no es va construir fins l’any 2009 i per tant els edificis vells, amb un munt d’obres i
reformes, van estar en funcionament uns quaranta anys més.

Per tal de gestionar les reformes que implicaven jerarquitzar la institució, el
Dr. Soler va crear una estructura de gestió el mateix any 1966. A més del cap
d’Administració que s’havia nomenat al mateix temps que ell, es va crear la Divisió
Mèdico-Administrativa i es va nomenar Elvira Guilera com a directora el 13 d’abril.
D’aquesta divisió en depenien els departaments d’Admissions, Arxiu, Assistència
social, Biblioteca, Infermeria i Farmàcia. Aquesta divisió, doncs, era clau per centralitzar
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algunes funcions que fins aleshores feien els serveis de forma separada, tals com les
admissions o els arxius d’històries clíniques. També era fonamental per començar
una nova forma d’organitzar la infermeria, és a dir substituir les monges i la superiora
per una infermeria laica i professional. Cal destacar que aleshores Farmàcia no era
encara un servei mèdic i que no ho va ser fins anys després. El 29 de setembre es va
nomenar Adela Simón,13 que ja havia estat amb Soler Durall a Astúries, com a Cap
d’Infermeria i el 6 d’octubre es va contractar un cap de Personal i un cap de Relacions
públiques.

Les primeres reformes de Carles Soler Durall en emprendre la modernització
de l’Hospital varen ser la posada en marxa el 15 de desembre de 1966 dels nous
laboratoris. L’antic Servei de Laboratori es va dividir en dos: el Servei de Bioquímica,
amb el Dr. Salazar de cap de servei, i el d’Hematologia, amb el Dr. Viñas com a cap.
Per planificar la centralització de la radiologia es va nomenar el Dr. Faixat i se’l va
contractar a temps parcial. La Radiologia va tardar més temps a reunir-se en un sol
servei. Encara en va tardar més la centralització de les sales d’operacions.

El mateix any 1966 es va nomenar el Dr. Artigas com a cap del nou Servei
d’Urgències que, definitivament, es va posar en marxa l’octubre de l’any següent i es
va inaugurar a principis de 1968. El Servei d’Urgències va permetre donar una
assistència completa i permanent als pacients, a més de revolucionar la forma de
funcionament de l’Hospital. Els malalts eren més crítics i els serveis mèdics rebien
demandes més importants. Una conseqüència va ser la creació de la Unitat Coronària,
inaugurada el 1969 i més tard, l’any 1974, la Unitat de Cures Intensives.

Per posar en funcionament aquests serveis es van contractar metges a
dedicació plena i infermeres titulades. Al Dr. Artigas, cap de Servei d’Urgències, el
varen contractar amb un sou de 25.000 pessetes mensuals.

A finals de 1967 la MIA va constatar que la situació econòmica era més greu
cada dia que passava. S’havien incrementat molt les despeses amb les contractacions
del personal, la compra d’equipaments i les obres necessàries per adequar els serveis
del centre. Els ingressos per contraprestació de serveis, en canvi, amb prou feines
cobrien la meitat de les despeses. Els donatius, llegats i almoines, així com els
lloguers derivats del patrimoni, no eren suficients per a cobrir el dèficit i calia vendre
patrimoni. Es va haver de començar a buscar préstecs.

Tenim un relat en primera persona dels canvis que es produïen a l’Hospital
durant els anys 1966 i 67 en la veu d’un Administrador per part de l’Ajuntament, en
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Leoncio Domènech. Aquest havia ingressat a l’Hospital per Urgències després d’un
accident i quan va ser donat d’alta va relatar, en una reunió de la MIA el 29 de febrer
de 1968, la seva experiència. Va observar dos hospitals molt diferents, el que estava
reformat era modern i eficient, l’altre era vell i tronat.

A mitjan de l’any 1968, el ministre d’Educació i Ciència va anunciar la creació
d’una nova universitat a Barcelona, que s’ubicaria a Sant Pau mentre es feien les
obres a Bellaterra. L’Hospital aspirava a ser universitari com ho havia estat el de la
Santa Creu abans de la creació de l’Hospital Clínic. El Dr. Albert Oriol Bosch fou una
peça clau per assolir que les classes comencessin aquell mateix curs.

L’any 1969 es documenten els primers problemes causats per les reformes.
El Servei d’Urgències es va haver de tancar en alguns moments per saturació. Era el
primer i únic Servei d’Urgències de la ciutat i moria d’èxit.

El projecte de nou hospital encarregat als arquitectes Subías, Giráldez i López
Íñigo va contemplar un hospital monobloc modern amb 1.000 llits i rebé molt bona
qualificació a tots els llocs on es va presentar. Però no es veia gens clar el finançament
de l’obra, que tenia un cost estimat de mil milions de pessetes. Alguna autoritat de
Madrid va suggerir finançar-lo amb els “Planes de Desarrollo”. Hi havia converses amb
l’INP per tal que financés les obres a canvi d’un lloguer per a 30 anys. Mentrestant l’INP
estava construint l’Hospital de Bellvitge, que es va inaugurar l’any 1972.

El 2 de novembre de 1971, Carles Soler Durall va renunciar al càrrec, a la
vista que no era possible tirar endavant el seu projecte de nou hospital. Una setmana
després es va nomenar Elvira Guilera com a gerent i, a continuació, Joaquim Espriu
com a director administratiu, Càndid Gascó, director de compres i Paco Martínez com
a cap de comptabilitat. La MIA volia reforçar l’equip administratiu per tal de resoldre
el greu problema econòmic, però aquest no va parar d’agreujar-se i el 4 de juliol de
1974 l’Administrador de l’Església, Capmany, digué que si no es resolia la situació
econòmica, “l’Església se’n va”.14

El Cos Facultatiu va nomenar a finals de 1971 Joan Nolla com a director de la
Divisió mèdica. Va ocupar aquest lloc fins l’any 1979 essent substituït per Miquel
Rutllant. El Dr. Nolla, durant aquests set anys, va veure passar els següents gerents:
Elvira Guilera, Esperança Martí, José Antonio Moreno i Santiago Marimón.

L’any 1972, concretament l’11 d’abril, i després d’una llarguíssima
negociació, l’INP va signar el concert amb l’Hospital. En virtut d’aquest conveni,
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l’Hospital va passar a estar obert als beneficiaris de la Seguretat Social, i també als
Inspectors del “Seguro” que anirien imposant les seves normes de com tractar i amb
quins serveis els malalts. L’Hospital, però, va seguir oferint serveis de beneficència,
però cada cop en menor grau. La tradicional imatge d’hospital benèfic havia deixat
de ser el tret característic de la institució.15

Aquest període es va acabar a finals de l’any 1974 i el mes de desembre
de 1974 hi hagueren eleccions al Cos Facultatiu i el metge més votat fou en
Miquel Rutllant. Aquest va encapçalar una nova generació mèdica, dedicada
completament a l’Hospital i amb la voluntat de participar més activament en la
seva gestió. La primera cosa que van fer els elegits va ser demanar a tots els
càrrecs del Cos Facultatiu que dimitissin. La gerent Elvira Guilera fou conside-
rada part del problema. A més la MIA havia iniciat les gestions per arrendar
l’Hospital a l’INP. Va existir una oferta d’arrendament per a 30 anys que
finalment no va prosperar. El 27 de febrer de 1975 va dimitir l’Elvira Guilera i hi
hagué un tancament laboral al saló d’actes. Havia acabat un període de canvis
assistencials i va començar una fase de gran activitat política, tant dins com a
fora de l’Hospital.

POLÍTICA DINS I FORA DE L’HOSPITAL (1975-1980)

Després d’un parell de mesos de desgavell, en què la MIA va intentar portar la
gestió de l’Hospital, al final es va encarregar la gestió a l’Esperança Martí per un
període de 6 mesos. El 2 de maig de 1975 se la va nomenar secretària executiva de
la MIA, amb delegació total de funcions. La MIA ja no tornaria a aprovar els
nomenaments mèdics. L’encàrreg a l’Esperança Martí anava més enllà de la gestió
diària de l’Hospital i el seu objectiu era canviar la Junta de Govern i per tant la fórmula
de governança que s’havia instituït feia 570 anys.

El país va patir una convulsió política que va començar amb la mort del dicta-
dor el novembre de 1975 i va seguir els anys següents amb eleccions, Constitució,
Pactes de la Moncloa, hiperinflació, sindicats lliures, etc. Tots aquests fets ocorreguts
en molts pocs anys van afectar profundament l’Hospital.

Esperança Martí va intentar implicar la Caixa en l’òrgan de govern de l’Hospital.
El centre, gràcies a la modernització, havia augmentat de forma estratosfèrica tant
les depeses com els ingressos, però seguia regit per la MIA, que no tenia cap
responsabilitat econòmica a l’Hospital. L’Esperança Martí va buscar una entitat que
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fes de coixí financer. Les converses van durar un any, sense resultat. Sembla que
interessaven a Narcís de Carreras, president de la Caixa, però van topar amb Josep
Vilarasau, director general.

Al no prosperar el tema de la reforma de la governança, l’Esperança Martí va
decidir buscar un gerent i tornar a la Fundació Puigvert. El 18 de novembre de 1976 la
MIA va nomenar José Antonio Moreno com a gerent, amb un sou anual de 3 milions de
pessetes. L’Esperança Martí va estar un any i sis mesos a l’Hospital sense cobrar,
més endavant la MIA li va regalar un cotxe.

En José Antonio Moreno va dirigir l’Hospital dos anys  i va viure temps de molta
conflictivitat laboral i gran inflació. Va intentar portar a termini una “direcció per
objectius” i una descentralització de l’Hospital en àrees assistencials. L’Esperança
Martí li havia deixat un organigrama i uns directius: en Vicente Ortún, director
administratiu, i Joan Nolla, director assistencial. Ell no s’hi va trobar còmode i al final
va plegar en Vicente Ortún i el va substituir el mateix gerent. L’experiència de la
direcció assistencial que dirigia metges i infermeres no va reeixir i la infermeria va
tornar a primera línia amb el nomenament d’una persona de la seva confiança com
a Cap d’Infermeria. El 18 de maig de 1977 la nova directora d’Infermeria va ser
Carmen García Amado; el Dr. Joan Nolla va quedar com a Director mèdic.

L’estiu de 1977 van passar coses inesperades. Es va crear la Generalitat
Provisional i es va nomenar president Josep Tarradellas. A partir de juliol de 1977 les
actes de la MIA s’escriurien en català.

El gener de 1978 la MIA es va entrevistar amb el nou conseller de Sanitat,
Ramon Espasa i se li va proposar implicar la Generalitat en la governança de l’hospital.
El canvi que albirava l’Esperança Martí va tirar endavant, però al revés. Mentre ella
buscava implicar una institució amb pes econòmic com la Caixa, al final s’implicaria
una institució políticament potent però, en aquell moment, sense finançament, la
Generalitat.

Els Pactes de la Moncloa no van permetre pagar l’augment automàtic del
Conveni Col·lectiu de l’any 1978 i la conflictivitat laboral va augmentar. El mes de
març de 1978 hi hagueren eleccions al Comitè d’empresa. Van guanyar CCOO amb
11 representants i els Independents també amb 11. A continuació el Comitè va
demanar un augment lineal de 10.000 pessetes, i es va planejar una aturada de 10
dies, L’Elvira Guilera va fer de mitjancera en nom del conseller Espasa.
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El mes de juliol de 1978 hi hagué un acord Generalitat-Ajuntament-Església.
Essent alcalde en Josep Socias, per crear una Junta de Govern per a gestionar l’Hospital
va nomenar-ne president el representant de la Generalitat, Josep Gomis. La Junta havia
de resoldre el greu problema econòmic de l’Hospital i buscar una fórmula definitiva de
consolidació. La Junta de Govern la integraven representants de la MIA (Ajuntament i
Església), la Generalitat, representació del personal (metges, infermeres i administratius)
i de les associacions de veïns (Amadeu Petitbó). Pel tema econòmic es van buscar
préstecs per a pagar la nòmina i es va seguir amb el sistema de finançament habitual de
no pagar la quota patronal de la Seguretat Social ni l’IRPF.

L’any 1979 va començar amb la dimissió de José Antonio Moreno per manca
de confiança de la Junta i es va nomenar Santiago Marimon, que era membre de la
Junta, en representació de la Generalitat. El càrrec fou delegat de la Junta amb
funcions de gerent.

La Junta de Govern es reunia setmanalment, els dilluns, durant un any i
va reproduir en miniatura tot l’aprenentatge de la gestió en una democràcia.
Les decisions eren difícils de prendre. Per exemple, es volia substituir la direc-
tora d’Infermeria i es va fer un procés de participació de l’estament d’infermeria
per tal de definir un nou model. Aquest procés va durar més d’un any amb una
situació molt precària de manca d’autoritat per part de la directora, i al
començament de 1979 se la va acomiadar. El pacte entre les tres institucions
era per un any i un cop va passar aquest termini, l’estiu de 1979, la Junta va
deixar de reunir-se i va quedar sola la Direcció integrada per Marimon, Rutllant
i Mas, en la gestió de l’Hospital.

A finals de 1979, després de les eleccions municipals, el 24 de desembre hi va
haver un nou acord Generalitat-Ajuntament-Església, aquesta vegada amb l’alcalde
Narcís Serra, per tal de renovar la Junta i seguir buscant una fórmula definitiva. La
consolidació de la Generalitat dins la governança de l’Hospital es va produir més
endavant, es va decidir construir el nou edifici a principis dels anys 90 i es va
inaugurar l’any 2009.

LA MODERNITZACIÓ

Els canvis produïts a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el període 1965-80
es poden resumir en els apartats següents: 1. Governança i gestió; 2. Model assistencial;
3. Model econòmic; 4. Estructura mèdica; 5. Estructura d’infermeria i 6. Els malalts.
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1. Governança i gestió

El canvi fonamental en la gestió de l’Hospital va ser el nomenament del Dr.
Carles Soler Durall com a director general el gener de 1966. Va crear una estructu-
ra de gestió on la peça fonamental era la Direcció Mèdico-Administrativa, que
centralitzava les funcions d’infermeria, admissions, històries clíniques, etc. La gestió
de l’Hospital es va fer cada vegada més complexa i el paper que feia un administra-
dor a principis dels anys 60 es transformà en un organigrama professional al final
del període.

El govern de l’Hospital canviarà radicalment l’any 1978 amb la delegació que
fa la MIA en una Junta de Govern que incorporarà a més de l’Església i l’Ajuntament,
la Generalitat provisional recuperada un any abans. Aquesta Junta va incloure també
representants dels treballadors i dels veïns. Aquesta estructura es consolidarà
posteriorment amb la Generalitat en funcionament.

2. Model assistencial

Les primeres passes de Carles Soler Durall a l’Hospital van ser centralitzar els
laboratoris i la radiologia, que fins aleshores, malgrat haver-hi un servei central, es
feia a cada servei. Més endavant es centralitzaran també les sales d’operacions. El
primer servei nou que es va crear fou el d’Urgències, que va donar atenció permanent
als malalts urgents. Aquesta porta d’entrada va revolucionar l’Hospital, ja que els
malalts eren més crítics i com a conseqüència es va crear una Unitat Coronària l’any
1968 i una Unitat de Vigilància Intensiva l’any 1974.

La Seguretat Social va exigir que s’acabés amb les sales comunes, ja que
el seu ideari assistencial era precisament allunyar-se del model benèfic. Els
malalts s’atenien de forma més eficient i es va reduir la seva estada al centre. La
Seguretat Social pagava un preu fix per estada, per tant si un malalt s’hi estava
menys dies, cobrava menys. Per compensar, l’Hospital va desenvolupar les Con-
sultes Externes.

A finals del període es van crear unitats especialitzades per donar cabuda
dins els serveis a les noves especialitats mèdiques i també per poder incorporar
metges amb major prestigi.
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3. Model econòmic

L’Església i l’Ajuntament eren administradors de Sant Pau però no assumien
cap responsabilitat econòmica. A principis del període les despeses eren petites i es
limitaven a la intendència i a pagar els sous d’algun personal auxiliar, i es finançaven
amb el rendiment del patrimoni i els donatius. Per fer compres d’equipament i obres
es buscaven benefactors. Els pacients eren pobres i no pagaven, excepte en alguns
serveis mèdics que tenien habitacions individuals on atenien pacients privats que
pagaven unes tarifes que el cap de servei feia servir per pagar algun personal.

El canvi més important va ser en passar al model de la Seguretat Social, on
aquesta entitat enviava els seus malalts i pagava unes tarifes pactades en un concert. El
primer conveni es va signar l’any 1972 i el creixement va ser molt ràpid; l’any 1978 la Seguretat
social finançava el 85% dels malalts. La discussió del concert va ser sempre molt dura i
l’Hospital es queixava permanentment que les tarifes estaven per sota dels costos. La
Seguretat Social va situar uns inspectors dins l’Hospital per a controlar l’atenció que rebien
els seus pacients, i quan no estava d’acord deixava de pagar o d’enviar malalts.

4. Estructura mèdica

Els metges a Sant Pau, al començament del període, eren benefactors de
l’Hospital ja que treballaven sense cobrar. Hi havia un cap de servei per a cada servei
mèdic nomenat per la MIA. La MIA estava assessorada pel Cos Facultatiu, format pels
caps de servei i elegia un president. Quan va arribar el primer director general, el Cos
Facultatiu es va transformar en assessor del director i aquest va crear un comitè
permanent on hi entraven altres metges.

El cap del Servei d’Urgències es va contractar amb una dedicació completa i
un sou. Els nous metges d’urgències també es van contractar, com poc a poc tots els
metges de l’Hospital.

Quan va plegar el director general i la MIA va nomenar una gerent, el Cos Facultatiu
va proposar i nomenar un director mèdic. La figura de director mèdic continuarà de
forma permanent a l’Hospital i la majoria de vegades serà acordada entre la direcció i
el Cos Facultatiu. En aquesta època es va fer un canvi generacional de la majoria de
caps de servei, tot substituint els antics per metges contractats de la primera època. El
Cos Facultatiu va incorporar tots els metges i no solament els caps, i va crear l’any 1975
un Comitè Assistencial que volia participar en la gestió de l’Hospital.
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A les primeres eleccions sindicals es van  presentar els metges i van ser elegits
junt amb la resta de treballadors, poc després es quedaren a part.

Quan es crea la Junta de Govern, l’any 1978, hi havia tres llocs per representació
del personal, un era pels metges, un altre per les infermeres i un tercer per la resta de
personal.

5. Estructura d’infermeria

Una de les primeres tasques l’any 1966 del nou director general va ser crear un
Departament d’Infermeria que substituís la tasca assistencial que feien les monges. Dins
l’organigrama de l’Hospital es va crear la Divisió Mèdico-Administrativa i un Departament
d’Infermeria i el mateix any 1966 es va contractar la primera cap d’Infermeria.

L’any 1972 la directora d’Infermeria passarà a estar a la primera línia de
direcció, depenent directament de la gerent. La reforma de l’organigrama de
l’Esperança Martí, va crear la Direcció Assistencial de la que depenien la Direcció
Mèdica i la d’Infermeria, però l’experiment durarà poc i la directora d’infermeria
tornarà de seguida a la primera línia.

El personal de la Divisió va créixer de forma exponencial i l’any 1979 ja eren mil
treballadors. En la Junta de Govern de 1978, la infermeria hi va tenir un lloc.

6. Els malalts

Els malalts també van canviar molt en aquest període. L’any 1965 la majoria
de malalts eren de beneficència, tot i que hi havia alguns “distingits” que ocupaven
algunes habitacions individuals i pagaven unes tarifes que gestionava el cap de
servei. Les actes de la MIA recullen el cas d’una dona vídua i malalta que va entregar
el seu pis a l’Hospital a canvi de rebre assistència fins a la mort.

L’any 1980 la major part dels malalts ja eren beneficiaris del “Seguro Obliga-

torio de Enfermedad”, vulgarment denominats “cartilleros”. Tenien dret a ser atesos
i si no estaven d’acord amb l’assistència rebuda protestaven davant l’inspector que
el “Seguro” havia situat a l’Hospital. Molts malalts entraven a l’Hospital pel nou
Servei d’Urgències, eren malalts crítics que requerien una atenció immediata i a
vegades l’atenció de varis especialistes.
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Les reformes ocorregudes en el període 1965-80 haguessin sigut impossibles
amb l’estructura anterior de gestió basada en la MIA, un administrador i les monges.
L’entrada d’un director general a l’Hospital i posteriorment d’una gerent va fer possible
la magnitud dels canvis. Sense aquestes reformes l’Hospital s’hagués transformat
en un centre per a malalts crònics. Les reformes van ser un èxit i van permetre que
l’Hospital es convertís en un dels millors del país. El creixement exponencial de les
despeses degut a la modernització es va menjar bona part del patrimoni de l’Hospital
i va facilitar l’entrada de la Generalitat al govern de l’Hospital.
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RESUM: S’analitza l’evolució i l’impacte visual que al llarg de cinquanta
anys ens han deixat els cartells que han proclamat els Congressos
d’Història de la Medicina Catalana arreu dels territoris d’aquesta
parla. La seva imatge gràfica s’ha publicitat amb excel·lents
composicions d’artistes com ara X. Potipan, el fotògraf Francesc Català-
Roca o el pintor Marquet Pascual, que han deixat la seva petja en el
material que s’ha estampat durant aquest mig segle de reunions.

RESUMEN: Se analiza la evolución y el impacto visual que a lo largo de
cincuenta años nos han dejado los carteles que han publicitado los
Congresos de Historia de la Medicina Catalana por los territorios propios
de esta lengua. Su imagen gráfica se ha publicitado con excelentes
composiciones de artistas como X. Potipan, el fotógrafo Francesc Català-
Roca o el pintor Marquet Pascual, que han dejado su huella en el
material que se ha imprimido durante este medio siglo de reuniones.
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INTRODUCCIÓ

Un ‘cartell’, segons el Diccionari General de la Llengua Catalana, és un «full

manuscrit o imprès col·locat en un lloc visible per a fer avinent alguna cosa al públic

o amb fins publicitaris». Es representa gràficament en una làmina de paper, cartó o
en un altre material i serveix per anunciar o donar informació sobre alguna cosa. El
cartell neix l’any 1870 gràcies a la tècnica de la litografia, inventada per Alois
Senefelder, vehicle amb el qual s’arriba fàcilment i de manera ràpida al públic, i és
per aquest motiu que es produeix una comunicació visual.1 S’utilitza en diferents
àmbits com ara el polític (eleccions i propaganda) o bé en el món de la publicitat
(esdeveniments, espectacles, marxandatge i campanyes publicitàries). Una vegada
el cartell ha caducat, es converteix en un pòster; la seva finalitat, aleshores, és
decorativa.

El cartell té uns precedents històrics molt antics, que es remunten a Egipte i
a Mesopotàmia, així com a Grècia i a Roma. Igualment, les mostres que durant
segles es col·locaven a l’entrada de les botigues com a reclam poden ser
considerades com els precedents. Així mateix, el cartell com a tal aparegué gràcies
a la invenció de la xilografia i, sobretot, de la impremta (1450). França fou el país
on es generalitzà més aviat, i els primers cartells foren monopoli de l’Església i
de l’Estat. Més tard es van anunciar mitjançant cartells les fires i les festes
populars i, ja al segle XVII, alguns productes comercials; en la seva major part es
tractava de cartells només tipogràfics sense cap vinyeta. A partir del segle XVII,
França prohibeix col·locar anuncis al carrer sense demanar permís. El 1715
apareix una pintura que anunciava para-sols plegables i l’any 1800, la marca de
cerveses Bonne Bière de Mars, representa una parella de joves que beuen.
Aquests dos exemplars trobats a França no seran considerats cartells, perquè la
grandària d’aquests era inferior a la pàgina d’un llibre imprès. A la Península
Ibèrica la festa taurina donà origen a un tipus peculiar de cartells que des del
segle XVIII ha perdurat amb poques variants (Marcelino de Unceta o el valencià
Ruano Llopis).

Al segle XIX la litografia va permetre el perfeccionament dels cartells i el seu
desenvolupament. Els cartells, primerament en blanc i negre, foren policromats i la
seva mida va augmentar. A la fi del segle assoliren una insospitada qualitat pel fet
d’haver-s’hi dedicat els millors artistes: Jules Chéret, autor de més de mil cartells,
Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Honoré Daumier, Édouard Manet, etc. Però per
sobre de tots aquests excel·lí Henri de Toulouse-Lautrec, l’abundant producció
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del qual sorprèn pel colorit, la força de síntesi i la modernitat. També fou molt
notable l’obra d’Alphonse Mucha, Eugène Grasset, Jean-Louis Forain, etc. De
França el cartell passà a Anglaterra (Walter Crane, the Beggarstaff Brothers,
Aubrey Beardsley, Dudley Hardy) i posteriorment a Alemanya (L. de Hofmann,
Karl-Emil Döpler, Joseph Sattler, Thomas-Theodor Heine), tot i que el primer
anunci imprès a Anglaterra data de 1477, obra de William Caxton. Ja al segle XX,
els diferents corrents fauvistes, cubistes, superrealistes o abstractes van influir
en l’art del cartell. A França va destacar primerament Leonetto Cappiello, d’origen
italià, i posteriorment Cassandre, Jean Carlu, Paul Colin, Sepo, etc. A Alemanya,
Ludwig Hohlwein, Lucien Bernhard, Lois Gaigg, Arno Meng, Anton Jung, entre
d’altres i a la Gran Bretanya, Jean Dupas, Austin Cooper, E. McKnight-Kauffer,
Zero i Richard Beck. Als EUA els més destacats foren John Atherton, C.F.
Underwood i F. Stanley. A Catalunya el cartell apareix pròpiament el decenni de
1890-1900, tot i que fins el 1898 no esdevé popular. Cal cercar les causes
d’aquest arrelament primerenc, que no es dóna a la resta de l’Estat, d’una
banda a la tradicional obertura cultural de Catalunya cap a Europa, que va
permetre que s’hi creés un focus modernista de primera línia, i, de l’altra, a
l’existència d’una indústria florent i variada que va conferir al cartellisme
l’empenta necessària. Així, els concursos de l’Anís del Mono i del xampany
Codorníu, el 1898, obriren el camp de la publicitat comercial al cartellisme.

Tres noms sobresurten entre molts en aquests anys modernistes: Alexandre
de Riquer, Ramon Casas i Adrià Gual. Durant els primers decennis del segle XX el
cartell va travessar una època de crisi en perdre el suport de la indústria privada, i
l’anterior decorativisme lineal del Modernisme fou substituït per un de cromàtic
d’ascendència fauvista per promocionar la producció d’armes durant la Guerra Civil
Espanyola. Els barcelonins Ricard Canals i Francesc d’Assís Galí foren els cartellistes
més acreditats, amb Josep Obiols, el més típic representant de l’estil noucentista, o
els valencians Pasqual Capuz i Josep Segrelles. Els anys trenta s’obriren dos camps
fins aleshores inexplorats: el cartell turístic i el polític (Josep Renau), aquest totalment
eclipsat durant els anys del franquisme. La influència del cubisme va alliberar el
cartell de la seva vessant decorativa anterior, en benefici d’una concreció i una força
de síntesi més grans. Va sorgir per primer cop el cartellista professional, i es va crear
a Barcelona l’Associació de Cartellistes de Catalunya, de la qual en foren les figures
més destacades Josep Morell, Antoni Clavé, Josep Alumà o Lluís Muntané. Després
de la perllongada crisi de la postguerra el cartell ha tornat a assolir renom interna-
cional, tot i que inserit en el context general del disseny gràfic i de la publicitat (on
predomina el recurs a la fotografia i on la tanca publicitària es converteix en una
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nova modalitat de cartellisme). Així mateix el cartell pintat no desapareix i esdevé un
vehicle idoni per a missatges de caràcter cívic o cultural (J. Miró, A. Tàpies). Alguns
il·lustradors catalans van excel·lir internacionalment dibuixant cartells per al món
del cinema. El 1962 fou creada a Barcelona l’entitat professional Grafistes Agrupació

FAD en la qual hi sobresurten els noms de Ricard Giralt i Miracle, Josep Pla i Narbona,
Enric Huguet i Armand Domènech.2

EL CARTELLISME A CATALUNYA

Amb els primers cartells per a Els Quatre Gats, Ramon Casas introduïa a
Catalunya una nova forma d’expressió artística amb una doble finalitat: la de ser a
la vegada objecte artístic i publicitari. El cartell feia confluir com cap altre format les
necessitats de la naixent societat de consum amb les influències estètiques de les
noves avantguardes. El modernisme, amb Casas o Santiago Rusiñol al capdavant,
s’inspirava en el model francès de Toulouse-Lautrec. D’altres prenien com a referent
la Bauhaus alemanya, com Carles Fontseré, un dels millors cartellistes de la Repú-
blica. A Catalunya cal destacar cinc etapes pel que fa a l’evolució del cartellisme.3

La primera etapa és la que va de 1890 al 1924 amb els primers exemples de
cartells de colors i, en aquest sentit, s’ha assenyalat que “és un miracle que hagin

sobreviscut a l’actualitat perquè la seva finalitat era la caducitat ja que estaven

concebuts per fer propaganda d’actes i esdeveniments”.

Els cartells estampats del 1925 al 1939, i que representen l’edat d’or del
cartellisme a Catalunya, és el segon període a destacar, en què els artistes plàstics
comencen a especialitzar-se i a defensar els drets d’autor. Artistes com Riquer,
Utrillo, Triadó, Opisso, Adrià Gual, Amat, Galí i Obiols, entre d’altres, treballen el seu
art en aquest nou mitjà que és el cartell i el converteixen, més que no pas en un
instrument publicitari, en una forma d’expressió artística que revela la seva
importància dins del moviment artístic de l’època.

La següent etapa va de 1940 al 1966, amb la postguerra, i del 1966 al 1989,
de la dictadura a la democràcia, i hi trobem una gran varietat d’estils i tècniques,
amb dissenyadors representats per diferents escoles i tendències.

L’última etapa cal situar-la al 1990 amb l’entrada de la democràcia i la
recuperació de les institucions que van permetre els Jocs Olímpics amb una intensa



GIMBERNAT, 2020; 73: 169-190 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 173

La imatge gràfica dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana (1970-2020)

campanya publicitària o amb cartells de festivals actuals com el Sònar. Cal ressaltar
que actualment a Barcelona s’ha substituït el cartell per les banderoles i marquesines
per falta d’espai públic i per altres formats i tècniques com els espots i les falques,
fet que només succeeix a la Ciutat Comtal. Això no passa en altres ciutats del món,
tot i que en els pobles de Catalunya encara continua utilitzant-se el cartell publicitari.
És doncs, possiblement, un mitjà de comunicació en perill d’extinció.

CARTELLISME, SANITAT I SALUT PÚBLICA

La influència que les ciències poden exercir sobre la societat en general, té
com a objectiu la pròpia legitimació, però també, per exemple, pot donar-se que una
controvèrsia científica que no pot ser resolta en l’àmbit de la mateixa comunitat
científica es traslladi a la població perquè sigui la societat qui decideixi sobre la
transcendència d’alguna de les posicions enfrontades.

Però quan aquest component persuasiu el portem al camp de la medicina i de
la salut ens trobem amb un element més, peculiar, encara que no únic de la medicina,
que assoleix gran importància. Normalment quan les ciències de la salut utilitzen la
publicitat i la propaganda, a més de tots els objectius que són comuns a les altres
ciències, també pretenen modificar comportaments de la població a qui es dirigeixen
els missatges publicitaris o propagandístics. Aquest canvi de conductes poden passar
per l’adopció o evitació d’una determinada pràctica, per l’adquisició o consum d’un
determinat aliment o per erradicar-lo de la dieta, per la promoció d’un determinat
preparat farmacèutic, etc. També es pot pretendre crear la demanda d’uns serveis
oferts per professionals que formen part del seu àmbit professional i pretenen
demostrar que són necessaris per a resoldre un determinat problema de salut.

Així, doncs, ben aviat el cartellisme —també la ràdio i el cinema— van ocupar
el seu lloc en aquest camp, amb el seu enorme potencial per arribar a un nombre
més gran de persones. És així que tenim constància del començament de l’ús en
l’àmbit català del cartell com a eina de propaganda sanitària. Entorn de 1918,
Francesc d’Assís Galí (1880-1965) va realitzar per al Laboratori Provincial d’Higiene
de Barcelona el cartell titulat Per higiene, per estètica, per comoditat, per dignitat.

Guerra a les mosques, una cromolitografia que popularitzava i divulgava els missatges
referents al paper de les mosques com a transmissores de malalties. Aquest autor
també va realitzar un cartell sobre higiene infantil com a part de la tasca propagandís-
tica de la mateixa institució. Molt significatiu va ser l’afany propagandístic del Servei de
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Sanitat que va muntar la Mancomunitat de Catalunya en els últims cinc anys de la seva
trajectòria (1920-1924), a partir d’un incipient servei d’estudis sobre paludisme, format
en el si de la Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans i dirigit per Gustavo
Pittaluga (1876-1956). A més d’una sèrie de publicacions, fonamentalment centrades
en el paludisme, es van editar diversos cartells: un que aconsellava mesures higièniques
davant l’epidèmia de grip, un altre que indicava mesures antipalúdiques i un altre
anunciant el començament de l’obra antituberculosa del Servei, obra de Ramon Ca-
sas (1866-1932).

Però, en realitat, la més primerenca institucionalització, com a tal, de l’acció
propagandística sanitària es va produir, l’any 1924, en l’àmbit de la lluita antivenèria.

Va ser a començament de la dècada dels anys trenta, amb el triomf republicà,
quan amb la consolidació dels serveis sanitaris públics es va produir un major èmfasi
en les campanyes sanitàries. En aquest context, l’interès per la propaganda sanitària,
més enllà de l’àmbit veneri, va materialitzar-se en la creació, el 13 d’octubre de 1931,
dins de la Direcció General de Sanitat, de la Secció d’Higiene Social i Propaganda, que
va aglutinar l’acció propagandística que ja es duia a terme en diverses campanyes
sanitàries.

Un altre exemple l’hem de buscar en el Segell Pro-Infància, que va ser una
institució creada l’any 1933 per la Generalitat de Catalunya, però amb funcionament
autònom, i que era regida per un comitè directiu central que s’organitzava en comitès
comarcals i locals. La seva raó de ser era recaptar fons per tal de crear i mantenir
una xarxa d’institucions sanitàries i d’assistència social, un recurs aleshores quasi
inexistent. Amb els diners recollits es van poder construir llars d’infants en nuclis
com Sant Andreu de Palomar i Terrassa i un preventori infantil a Arenys de Mar.

Pel que fa als cartells, per a cada campanya se celebrava un concurs, i els
premiats en primer lloc (es distribuïen diversos premis, accèssits i mencions
honorífiques) es van editar com a cartell o com a segell i en ocasions com les dues
coses. També es van imprimir dos cartells d’educació higiènica, un de dedicat a les
mares i un altre a la higiene infantil, obra d’Henry, que es va repartir profusament per
les escoles.

En la primera campanya, la de 1933, va resultar premiat un cartell d’Enric Suñé.
Camps va ser el guanyador en la de 1934 i Josep Morell en la de 1935. També es van
utilitzar cartells de Badia Vilató, de Granell i de Teixidor en la campanya de 1936-1937,
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fent servir l’obra d’aquest últim també com a segell. De tots aquests autors, evidentment
el més conegut i de major qualitat artística és Josep Morell, si bé també Badia Vilató i
Ferran Teixidor van tenir una producció cartellística interessant cap a la dècada dels
anys trenta del segle passat. Cal destacar en aquest període la proliferació del
cartellisme sanitari amb 149 obres realitzades per grafistes com Joaquim Martra,
Assegurança obligatòria de maternitat; Nicolau Miralles, Sed Previsores; Alexandre de
Riquer, Tuberculosi o bé Cristòbal Arteche, Lluita Antiveneria, entre d’altres.4

LA IMATGE GRÀFICA DELS CONGRESSOS

D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA

Des del Primer Congrés celebrat a Barcelona i clausurat a Montpeller, l’any
1970, fins als nostres dies, un bon nombre d’artistes han deixat la seva empremta en
el material estampat durant aquests cinquanta anys de reunions, que han servit per
publicitar història, medicina, ciència i salut. E XXI Congréscoincideix amb l’efemèride
de la celebració de mig segle de Congressos d’Història de la Medicina Catalana; la
seva seu, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebra aquest anys el 250è
aniversari de la seva creació.

La imatge gràfica dels congressos s’ha publicitat amb excel·lents composicions
artístiques, algunes de les quals poden considerar-se vertaderes obres d’art. Després
dels tres primers Congressos, les trobades s’anuncien mitjançant cartells més artístics,
que han anat evolucionant al llarg dels anys seguint els estils propis de cada època
i de cada autor. Artistes com ara X. Potipan, el fotògraf Francesc Català-Roca, el
pintor Carles Arola i Vera o bé el teòleg i pintor Ramon Pou i Rius han deixat la seva
petja en el material que s’ha estampat durant aquests cinquanta anys de reunions.

Els Congressos d’Història de la Medicina Catalana es van gestar l’any 1967,
quan per diverses causes, es va anular la convocatòria d’un “Congreso Español de

Historia de la Medicina” que havia de celebrar-se a Barcelona. Aquell sentiment de
frustració, sobretot per aquells historiadors de la medicina que s’havien agrupat per
realitzar tasques d’organització del congrés a Barcelona, va fer néixer la possibilitat
de celebrar un Congrés d’Història de la Medicina Catalana. La idea va anar
evolucionant i prenent cos gràcies a un grup de personalitats, entre les quals cal
destacar als professors Drs. Ramon Sarró i Burbano i Jacint Corbella i Corbella.
També cal recordar el suport de totes les entitats i associacions mèdiques del moment
i també d’alguns laboratoris farmacèutics.
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Amb aquests antecedents, el Primer Congrés Internacional d’Història de la

Medicina Catalana fou convocat l’any 1969 i es va celebrar a Barcelona a primers de
juny de l’any 1970. La seva seu fou l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i fou clausurat a Montpeller, a l’antiga Facultat de Medicina. A partir d’aquell
moment, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya es va constituir com a seu
permanent de l’organització dels Congressos i tots ells han estat presidits per algun
membre numerari o corresponent de l’Acadèmia.5

El cartell que va publicitar el Primer Congrés Internacional d’Història de
la Medicina Catalana és obra de X. Potipan, pseudònim amb el qual signava el
Dr. Antoni García-Dei Miralles de Imperial i porta com a data de creació el 20 de maig
de 1969,6 un any abans de la celebració del Congrés. La meitat inferior del cartell,
una pastilla de color groc, està il·lustrada amb un dibuix de l’Esculapi d’Ampúries
sobre un fons de les quatre barres i orlat amb una llegenda cal·ligràfica que diu “Primer
Congrés d’Història de la Medicina Catalana” en català, francès i castellà. A la meitat
superior, sobre fons blanc, hi consta, amb lletres de gran format, la llegenda del Congrés
en castellà, donades les circumstàncies polítiques d’aquell moment (Figura 1).

El Segon Congrés Internacional va celebrar-se cinc anys després, entre els
dies 1 i 5 de juny de 1975 i la seva seu torna a ser Barcelona. Presidit pel professor
Manuel Carreras i Roca, les sessions de treball van tornar a tenir lloc a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona i la seva clausura a Montserrat. Fou publicitat
amb un cartell amb la mateixa imatge del Primer Congrés en la qual es va substituir la
paraula “Primer” per “Segon”. L’Esculapi ocupa la part central del cartell i a la part
inferior hi ha la llegenda de l’acte, tot sobre un fons de color groc. (Figura 2).

El Tercer Congrés Internacional va tenir lloc durant la primera setmana de juny
de l’any 1981 i fou presidit pel professor Dr. Jacint Corbella i Corbella. Per primera
vegada els Congressos van sortir de l’escenari barceloní per traslladar-se a la ciutat de
Lleida, a l’antic Hospital de Santa Maria, avui seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. El
Congrés es va clausurar a l’antiga Universitat de Cervera, amb un acte solemne a
l’Aula Magna. Per publicitar l’esdeveniment, es va utilitzar una cartell on hi destaca el
perfil de Catalunya sobre un fons groc que ocupa la part central del pòster amb la Seu
Vella de Lleida i el nom de la ciutat per indicar-ne el lloc geogràfic de la celebració del
Congrés. Sobre la part ocupada per la Mediterrània hi consta el logotip de l’Esculapi
amb les quatre barres ja utilitzat en el Primer i Segon Congrés, ara amb la modificació
del text en concordança amb aquest Tercer Congrés. Al terç superior hi consta la
llegenda de la reunió amb una tipografia de cos molt elevat. Al terç inferior hi ha
impreses les dades de l’organització de l’esdeveniment (Figura 3).
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El Quart Congrés, presidit pel Dr. Josep M. Calbet i Camarasa va celebrar-se
els dies 7, 8 i 9 de  de juny de 1985 en el marc del Monestir de Poblet i es va clausurar
a Tarragona. En aquesta ocasió es va utilitzar com a imatge del cartell un positiu del
fotògraf Francesc Català-Roca,7 on s’hi poden veure les dues torres edificades pel
ordre del rei Martí l’Humà, amb l’entrada fortificada al monestir. La fotografia és en
blanc i negre i la tipografia de color vermell. A la part inferior dreta s’hi repeteix
l’Esculapi amb les quatre barres i a la part esquerra hi consten les dades de
l’organització (Figura 4). A partir d’aquest moment, els congressos passen a cele-
brar-se regularment cada dos anys, un cop a Barcelona, a la seu de la Reial Acadèmia
de Medicina, i els dos següents a fora de la Ciutat Comtal, en altres poblacions de
Catalunya o dels Països Catalans.

El Cinquè Congrés, presidit pel Dr. Dídac Parellada i Feliu va celebar-se a
Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juny de 1988 i la seu del Congrés fou l’edifici de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. El Congrés es va anunciar amb un oli de la
col·lecció particular del Dr. Dídac Parellada, on s’hi pot veure el pati i la creu monu-
mental d’estil gòtic de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, situat al bell
mig del cartell, de fons blanc. L’obra original és del pintor i muralista català Carles
Arola i Vera,8 i hi destaquen per sobre de les altres, les tonalitats blavoses. A la part
superior esquerra del cartell s’hi repeteix l’emblema del Primer Congrés amb el text
adaptat per aquesta ocasió i a la seva part dreta hi ha un logotip que recorda
l’efemèride dels 150 anys de la restauració de la Universitat de Barcelona (Figura 5).

El Sisè Congrés va tenir lloc a Manresa (Bages) els dies 8, 9 i 10 de juny de
1990, la seva clausura es va fer a Santpedor i fou presidit pel Dr. Manuel Camps i
Surroca. Les sessions de treball van tenir lloc a l’Hotel Pere III. El cartell anunciador,
dissenyat per Lluís Comallonga Gorgas de Manresa,9 ens il·lustra amb una composició
triangular al terç superior del cartell que ens recorda el perfil esquemàtic de Catalunya
i dins de la qual hi ha la llegenda del Congrés. L’acompanya el bastó i la serp
d’Esculapi, de color verd fosc. La part proximal del bastó està coronada amb un altre
triangle amb el número de la trobada, el sisè, tot sobre un fons difuminat en el qual
s’hi adivina la llegenda del Congrés de color rosat. A la part inferior del cartell hi ha
les dates i la informació complementària de l’esdeveniment (Figura 6).

El Setè Congrés es va celebrar a Tarragona, els dies 6, 7 i 8 de novembre de l’any
1992. Es designà president el Dr. Josep M. Adserà i Martorell i les sessions de treball van
tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Per primera
vegada el Congrés no es va celebrar durant el mes de juny com era habitual fins aleshores.
La imatge clàssica de la Medicina —el bastó d’Esculapi amb la serp enroscada— va ser



GIMBERNAT, 2020; 73: 169-190 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Joan Pujol i Ros

178

la composició escollida per anunciar el Congrés de Tarragona, amb una significativa
modificació: es va substituir el bastó per una columna romana de pedra, en concordança
amb el ric patrimoni arqueològic de la ciutat de Tarraco. La il·lustració està impresa en blanc
i negre amb la serp estampada de color vermell, on hi destaca notablement (Figura 7).

El Vuitè Congrés retorna a la ciutat de Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juny de
1984 i en va ser president el Dr. Josep M. Massons i Esplugas. Un gravat antic de la
Sala Gimbernat, recuperat d’una publicació de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya, fou la imatge escollida en aquesta ocasió per il·lustrar el cartell
que va anunciar aquest Vuitè Congrés d’Història de la Medicina Catalana. La imatge,
situada a la part central del cartell, es va estampar sobre un fons degradat de color
sèpia (Figura 8). A la part superior d’aquesta fotografia s’hi va incorporar el logotip de
l’Esculapi amb les quatre barres, ja conegut i repetit en anteriors congressos, amb
l’adaptació corresponent de la llegenda per aquest acte.

El Novè Congrés, celebrat a Blanes, fou presidit pel Dr. Pere Vallribera i Puig i va
tenir lloc els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 1996. La seu de la reunió fou l’Hospital
Comarcal de la Selva, a Blanes i la seva clausura va tenir lloc a l’Hotel Santa Maria de
Lloret de Mar. El cartell que el va anunciar és obra de la il·lustradora mataronina Mercè
Gallifa, que ens presenta, amb diferents tonalitats de blau, una composició perfilada de
la mar Mediterrània amb una gran onada trencant en arribar a la costa. Centrat, i a la part
superior, hi ha el logotip, ja clàssic d’aquest congressos, l’Esculapi, en aquesta ocasió
sense la llegenda de l’efemèride.10 El disseny del cartell és apaïsat, l’únic estampat en
aquest format de tots els congressos (Figura 9).

El Desè Congrés, celebrat a Lleida els dies 9, 10 i 11 d’octubre de 1998, el va
presidir el Dr. Manuel Camps i Clemente i fou clausurat a Alcarràs (el Segrià). Per a la
imatge gràfica del Congrés s’utilitzà la coneguda inscripció de la paraula “MEDICINA”

esculpida en pedra que es trobava a la façana de l’antiga Facultat de Medicina de l’Estudi
General de Lleida, situat al Pla dels Gramàtics i creat l’1 de setembre de 1300, mitjançant
el privilegi fundacional atorgat pel rei Jaume II, a petició dels estaments municipals. Fou la
primera Facultat de Medicina de la Corona d’Aragó i la quarta de la Península. La inscripció
ocupa la part central del cartell on, sobre un fons de tonalitats marronoses que simula les
pedres de l’antic edifici, s’hi incorpora la llegenda dels Congrés en blau al terç superior. Al
quadrant superior dret del pòster, hi sobresurt la ja coneguda imatge de l’Esculapi sobre
les quatre barres utilitzada en diferents cartells dels Congressos anteriors (Figura 10).

L’Onzè Congrés va celebrar-se a Barcelona, a la seu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya i fou presidit en aquesta ocasió pel Dr. Moisès Broggi i Vallès i la
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Dra. Edelmira Domènech i Llaberia. Va tenir lloc els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre
del 2000. La imatge escollida per publicitar el Congrés fou un dibuix minimalista amb el
perfil esquemàtic de Catalunya que travessa diagonalment de la part inferior esquerra
a la superior dreta, estampat sobre un fons groc i on en els diferents quadrants es va
imprimir la llegenda del Congrés i les dates de celebració d’aquest (Figura 11).

El Dotzè Congrés fou presidit pel Dr. Francesc Bujosa i Homar i va tenir lloc a
Pollença (Mallorca), els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 2002. Per primera vegada,
els Congressos d’Història de la Medicina Catalana deixen el Principat i es traslladen
a les Illes. Les sessions científiques van tenir lloc al Convent de Sant Domingo de
Pollença i el cartell que les va publicitar, imprès al Taller Gràfic Ramon de Palma, és
obra del pintor mallorquí Antoni Marquet Pascual, que obsequi`à tots els congressistes
amb una litografia numerada i signada del cartell. L’obra original, un oli sobre tela,
ens presenta una composició plana en la qual hi sobresurten les característiques del
fauvisme. Una pintura planimètrica caracteritzada per l’absència d’ombres.11

El Tretzè Congrés va tenir lloc a la Canonja (Tarragonès) l’any 2004, presidit pel
Dr. Josep M. Sánchez Ripollés. La seva seu fou el castell de Mariscart, casalici senyorial
gòtico-renaixentista del segle XVI. Actualment acull el Centre d’Estudis Canongins i
l’Arxiu Municipal, entre altres dependències. La il·lustració que va publicitar el Congrés,
obra de l’artista canongina Mo Espasa Canadell,12 és una imatge minimalista que
representa la cara d’un otorrinolaringòleg protegit amb una mascareta quirúrgica i amb
el clàssic mirall frontal. En un format vertical i molt estret, es repeteix aquesta imatge
sobre un fons blau a mode de marca a l’aigua, d’entre les quals en destaca una per
sobre de les altres, amb molta més intensitat, situada al quadrant superior esquerre
que és el element vertebrador de la composició. La llegenda del Congrés és una
composició ondulada, en format banderola, que travessa diagonalment de la part infe-
rior dreta a la superior esquerra, estampada de color blau marí (Figura 13).

El Catorzè Congrés es va celebrar a Barcelona els dies 9, 10 i 11 de juny de
2006 i fou presidit pel Dr. Manuel M. Escudé i Aixelà. El Congrés va gravitar sobre el
centenari de la nova Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona amb el títol
“La medicina catalana del segle XX”. Les seus on van tenir lloc els actes es van
repartir en tres institucions: la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Facultat
de Medicina del carrer de Casanova i el Col·legi de Metges de Barcelona. El cartell
que va publicitar el Congrés és obra del gironellenc Joan Pujol, que presenta una
fotografia antiga de principis del segle XX de la façana de la Facultat de Medicina del
carrer de Casanova que ocupa tot l’espai del cartell en color sèpia, juntament amb
dues més d’antigues que l’acompanyen a la part superior, de l’Hospital Clínic. La
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llegenda del Congrés, amb tipografia de grans dimensions, se situa a la part central
i sobre la imatge (Figura 14).

El Quinzè Congrés va celebrar-se a Berga els dies 13, 14 i 15 de juny de
2008, fou presidit pel Dr. Lluís Guerrero i Sala i la seva seu fou el Pavelló de
Suècia de la ciutat berguedana, que acull l’Arxiu Històric Comarcal i el Casal
d’Europa del Berguedà. El cartell anunciador torna a ser obra del gironellenc
Joan Pujol que presenta l’Orant de l’església romànica de Sant Quirze de Pedret
(Cercs-Berguedà) en una imatge solaritzada sobre un fons negre col·locat a la
part superior esquerra del cartell. A la part central hi ha el logotip amb la
llegenda i les dates del congrés (Figura 15).

El Setzè Congrés fou presidit pel Dr. Carles Hervás i Puyal i va tenir lloc els dies
11, 12 i 13 de juny de 2010 a Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro. Les sessions de treball
es van celebrar a les instal·lacions del Museu d’Història de Sant Feliu-Espai del
Metge Rural, a l’edifici Monestir, que es troba situat en el complex de l’antic monestir
de Sant Feliu de Guíxols. La seva clausura va tenir lloc a l’Hotel Costa Brava de Lloret
de Mar. El cartell anunciador ens il·lustra amb una fotografia nocturna del monestir
de Sant Feliu, situada al terç inferior del cartell, que destaca sobre un fons negre que
ocupa la resta del pòster. A la part superior dreta, sobre una pastilla de color vermell
hi ha estampat en negatiu el logotip que es va crear per aquesta ocasió i que ens
dibuixa el perfil de les dues plantes d’arcades romàniques de l’entrada a l’església
del monestir. La imatge corporativa del Congrés va anar a càrrec de l’empresa
Vanguartestudi, Comunicació i Disseny (Figura 16).

El Dissetè Congrés va tenir lloc a Barcelona, a la seu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya els dies 8, 9 i 10 de juny de 2012 i fou presidit pel Dr. Ramon
Trias i Rubiès. L’esdeveniment es va publicitar amb una fotografia a color de grans
dimensions de la Sala Gimbernat, on hi destaca la làmpada i part de la cúpula, amb els
noms de Cajal i Servet. El negatiu és obra del fotògraf Magí Turmo i Codina, de Barcelo-
na. A la part superior del cartell hi ha una franja de color bordeus amb la llegenda del
Congrés, i a la inferior, una altra amb les dades de l’esdeveniment (Figura 17).

El Divuitè Congrés es va celebrar a Igualada els dies 20, 21 i 22 de juny de 2014
i fou presidit pel Dr. Josep M. Ustrell i Torrent. Els actes es van celebrar al Museu de
la Pell d’Igualada i la clausura va tenir lloc a la Sala del Venerable del Monestir de
Montserrat. El cartell anunciador és obra de Joan Pujol, que presenta una
composició amb una fotografia antiga en blanc i negre de l’antic Hospital d’Igualada
que ocupa la part central del cartell. Al terç superior i formant una estructura
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quadriculada hi ha la llegenda del Congrés, voltada d’elements infogràfics de tema
sanitari. Al terç inferior, sobre fons blau, s’hi va estampar la informació referent a
l’organització de l’acte (Figura 18).

El Dinovè Congrés Internacional va tenir lloc als Pirineus, concretament a la vila
de Puigcerdà, i la seva seu fou les instal·lacions del Museu Cerdà. Es va celebrar els
dies 10, 11 i 12 de juny de 2016 i en va ésser president el Dr. Ferran Sabaté i Casellas.
El disseny del cartell anunciador va anar a càrrec de l’empresa pedrAngular, i presenta
una fotografia de la torre del campanar de l’antiga església de Santa Maria de Puigcerdà
coronada amb la senyera i situada a la part central del cartell. Aquesta imatge es
reforça amb infografies sanitàries al seu terç superior i a l’inferior hi ha la llegenda del
Congrés. El cartell està imprès sobre un fons de color blanc (Figura 19).

El Vintè Congrés Internacional va tenir lloc a la ciutat de Vic els dies 8, 9 i 10 de juny
de 2018, presidit pel Dr. Miquel Ylla-Català i Genís i la seva seu fou la recent inaugurada
Facultat de Medicina de Vic (Uvic-UCC). El cartell que el va publicitar és una composició feta
a partir d’un dibuix a llapis de color de Ramon Pou i Rius,13 teòleg i pintor osonenc en el qual
s’hi pot veure un panoràmica de la ciutat de Vic, amb el pont en primer terme i on hi
destaquen els campanars i edificis més singulars de la ciutat. L’original porta data de l’any
2002. Al centre del cartell hi ha la llegenda amb una tipografia de gran format (Figura 20).

El Vint-i-unè Congrés Internacional serà el Congrés del Cinquantenari (1970-2020)
i tindrà lloc, com no pot ser d’una altra manera, a l’edifici de la Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya, institució que, com ja hem comentat, es va constituir com a seu permanent
de l’organització dels Congressos des dels seus inicis. Tot i que estava previst celebrar-se
els dies 5 i 6 de juny de 2020, a causa de la pandèmia de SARS-CoV-2, s’ha ajornat i serà
presidit pel Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre, president de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. El cartell que l’il·lustra torna a ser obra de Joan Pujol, i en aquesta ocasió,
ens presenta una àmfora grega de característiques panatinaiques decorada amb un
picapedrer hel·lènic que esculpeix l’expressió “XXI Congrés d’Història de la Medicina Ca-
talana” sobre una paret de pedra, amb la idea de remembrança del primer cartell anun-
ciador i amb una clara referència als orígens de la medicina clàssica (Figura 21).

El Vint-i-dosè Congrés d’Història de la Medicina Catalana, se celebrarà l’any
2022 en alguna de les poblacions de la geografia catalana. La seva imatge gràfica la
desconeixem. Ningú no sap com serà, però de ben segur que al cartell publicitari que
l’anunciarà, hi serà ben representada la història, la medicina, la ciència i la llengua,
així com també la vida i la salut.
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NOTES

1. L’any 1798, Alois Senefelder ,  procedent d’Àustria inventa una nova tècnica
anomenada litografia. La litografia és un sistema d’impressió en què la imatge a im-
primir és reproduïda sobre una pedra o una planxa metàl·lica prèviament preparada. A
partir d’aquesta tècnica, l’any 1837 es desenvolupa la cromolitografia. Consisteix a dibuixar
figures sobre una pedra, la qual serà la matriu amb un llapis gras. Després es tractarà la
làmina litogràfica amb un àcid que s’haurà d’humitejar i seguidament s’entintarà la matriu
amb un rodet que pot ser de cuir o de goma. El greix de la tinta farà que aquesta només
s’adhereixi a les línies dibuixades amb el llapis. Finalment, la tinta que s’ha adherit al
patró s’imprimeix en el full de paper. Cal tenir en compte que cada color requeria una
matriu diferent. Gràcies a la cromolitografia serà possible utilitzar molts colors, amb tons
brillants i més matisos, i sobretot de manera més ràpida. El 1848 ja era possible imprimir
fulls i deu anys més tard, el 1858, Jules Chéret farà la seva primera litografia en color:
“Orphée aux Enfers”. Després de viure set anys a Anglaterra, Chéret tornarà a París on
començarà a posar en pràctica cartells basats en el disseny de Senefelder.

2. JARDÍ, Enric; MANENT, Ramon. El cartellisme a Catalunya. 1a ed. Barcelona: Ed. Destino,
1983. 153 p.

3. Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015. [En línia] Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 2018. <https://www.aldia.cat/gent/noticia-llibre-cartells-catalans-recull-170-
exemples-cinc-etapes-cartellisme-despectacle-20180529134747.html> [Consulta: 18
desembre 2019]

4. MIRAVITLLES, Jaume; TERMES, Josep; FONTSERÉ, Carles. Carteles de la República y de la
Guerra Civil. Barcelona: Centre d’Estudis d’Història Contemporània, 1978. 381 p.; PUJOL
i ROS, Joan; GARCÍA OLLER, Bernat. Del Laboratori a l’aparador. La publicitat històrica
del Laboratori Vilardell. 1a. ed. Sant Feliu de Llobregat: Vilardell, Especialidades Farma-
céuticas, 2012. 53 p.; PUERTO SARMIENTO, Javier. El medicament a l’aparador. La
publicitat farmacèutica a Espanya. Una aproximació historicoliterària. Barcelona: Fundació
Uriach 1838, 2004. 2 v. (Col·lecció Històrica de Ciències de la Salut; 8-9). 284 p.; SABATÉ
i CASELLAS, Ferran. Política i sanitat a Catalunya (Segles XIX i XX). Manresa: Publicacions
de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2015. (Sèrie PAHCS; 21). 198 p. Vegeu
també: ZARZOSO, Alfons; FAJULA, Sara. Publicitat i Medicina. Barcelona: Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona, 2010. (Col·lecció de Nadales; 14). 28 p.

Avui, dins d’aquest àmbit, cal parlar, sobretot del cartellisme en el món de la farmàcia.
Malgrat l’opinió d’aquells que pretenen situar l’inici de la publicitat sanitària en el
Renaixement, no és prudent creure que aquella tingués caire de continuïtat ni d’efectivitat
comercial fins a l’últim terç del segle XVIII i la primera meitat del XIX, coincidint amb la
consolidació de les revistes científiques i de la premsa diària, que va fer créixer la
confiança de la societat en la seva tasca. L’evolució d’aquesta publicitat ha estat difícil
de resseguir. El material emprat per a la seva difusió acostumava a ser de baixa
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qualitat, de vida curta i, a vegades, de massa poc valor artístic com per justificar-ne la
seva conservació: els cromos desapareixien en créixer els nens a qui anaven dirigits;
els papers assecants es llençaven després de l’ús; els almanacs perdien actualitat i
les capses —potser l’element millor conservat— es reutilitzaven familiarment per guar-
dar botons, agulles de cap, llapis, etc., motiu pel qual només els col·leccionistes n’han
pogut facilitar el seu coneixement, on el disseny, el cartellisme i els corrents artístics i
comercials de cada època hi han tingut un important paper. A més a més d’aquells
regals que no han deixat empremta, es van regalar des de cromos de 5,5x4 cm. fins a
cartells immensos. Els més petits s’oferien al públic en general, les targetes postals
als metges i als apotecaris, i els cartells, per exposar-los a la clientela de les apotecaries.

5. Tal com queda palès en els Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, publicats
al DOGC de 29 d’octubre de 2012, títol quart: activitats de l’Acadèmia; artícle 42, entre
d’altres, diu que promourà “l’estudi de la història mèdica i sanitària de Catalunya,
recollint tots els elements útils per a la compilació de la història general de la medicina
catalana en tots els seus aspectes i organitzant els Congressos d’Història de la Medi-
cina Catalana”. Així mateix, esmenta que promourà “estudis sobre la medicina i la
sanitat de les diverses comarques de Catalunya, tant en els aspectes clàssics de les
topografies mèdiques com en els d’epidemiologia, organització, història i altres que
facilitin el coneixement aprofundit de la realitat sanitària de cada comarca”.

6. Antoni GARCÍA-DIE i MIRALLES DE IMPERIAL (Alacant, 1912-Santa Coloma de Gramanet, 1979)
era fill del metge Agustí Garcia-Die i Andreu. Batxiller a Barcelona el 1929. En esclatar la
guerra va passar a Gènova, i després a Burgos, exercint com a tinent metge d’un batalló
de soldats marroquins, però no es va llicenciar fins el 1942 a Santiago de Compostel·la.
Fou director interí de l’Hospital del Sagrat Cor. L’any 1939 era membre de la junta
gestora del Col·legi de Metges de Barcelona. Fou també metge de la Companyia de
Tabacs de Filipines, que havia estat fundada pels seus avis. Interessat pels treballs
d’història de la medicina col·laborà en l’organització del Primer Congrés Internacional
d’Història de la Medicina Catalana, i hi participà també amb treballs sobre el papa Luna
i la frenologia. Com a dibuixant signava amb el pseudònim X. Potipan i va fer una
nombrosa col·lecció de caricatures mèdiques. Fou un dels vicepresidents d’aquest
Primer Congrés. El 1974 era professor ajudant d’Història de la Medicina.

7. Francesc CATALÀ-ROCA (Valls, Alt Camp, 1922-Barcelona, 1998) fou un fotògraf català, fill del
també fotògraf Pere Català i Pic i germà de Pere Català i Roca. Va treballar per a les
revistes Destino, Gaceta Ilustrada o La Vanguardia. Durant anys també va realitzar
fotografies per a cartells de cinema des del seu propi estudi, obert el 1947. La seva
fotografia parteix del concepte neorealista de la imatge, cercant sempre el punt de vista
insòlit, i sobretot l’ambientació humana del tema. És considerat per molts crítics, el
fotògraf català més important del segle xx.

8. Carles AROLA i VERA. Artista pintor i muralista català nascut a Barcelona l’any 1961. Es va formar
artísticament a l’Escola de la Llotja i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona. Interessat pels procediments murals al fresc, va estudiar a l’Escola Internacio-
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nal de Pintura Mural Miquel Ferré i va complementar els estudis amb estades a Itàlia i
França. És autor d’un gran nombre de pintures murals arreu del territori català, on hi
sobresurten els frescos d’esglésies i de façanes d’edificis d’estil modernista.

9. Lluís COMALLONGA i GORGAS. Nascut a Manresa (Bages) l’any 1934. Fill de l’escultor Lluís
Comallonga i Palau (Manresa, 1909-1949). Ha conreat les tècniques de dibuix, grafisme,
il·lustració i dibuix publicitari. Ha il·lustrat bona part dels llibres que s’han editat a
Manresa des dels any seixanta del segle XX i, com a dibuixant publicitari i de lletres, ha
fet treballs de notable factura.

10. Mercè GALLIFA, dissenyadora gràfica i il·lustradora mataronina, és llicenciada en Belles Arts
(UB). Ha dedicat bona part de la seva carrera professional a la docència i a la il·lustració
editorial. Per a Mercè Gallifa “l’art presenta un repte per a l’artista i per a l’espectador.
L’espectador és qui tanca el cercle creatiu”. Especialista en l’art-teràpia, una tècnica
que utilitza les arts visuals amb la finalitat de facilitar un relaxament o disminució de la
intensitat emotiva. La figura humana, i més concretament les dones, són el tema princi-
pal que predomina en les seves produccions.

11. Antoni MARQUET PASCUAL (Pollença, 1942), és un pintor pollencí que utilitza el nom artístic
de Marquet Pascual. S’inicià en la pintura al voltant dels nou anys en el seu poble natal
i des de molt jove sentia gran atracció per l’art. Admirava profundament els artistes de
l’Escola Pollencina, alguns dels quals foren després els seus mestres, com Anglada
Camarasa, Dionís Bennassar o Carles Got. Es formà a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma
i posteriorment a Barcelona a l’Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi. Les seves
obres recullen l’herència del postimpressionisme i el paisatge de Pollença es converteix
en el protagonista de les seves pintures. Segueix el cubisme de Picasso i treballa la
figura femenina. L’any 1987 va guanyar la Medalla d’Or de la “Sala de Otoño” en el
Centre de Belles Arts de Palma i l’any 1995 obté el Premi de Nova Figuració en el concurs
estatal organitzat per ACEA de Barcelona. Ha realitzat exposicions a Barcelona, Madrid,
París, Alemanya, Dinamarca i Suècia, entre d’altres.

12. El cartell que va anunciar el XIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana va ser fruit d’un
concurs públic, les bases del qual es van publicar a la revista local Estímul de la
Canonja. La guanyadora fou la canongina Mo ESPASA CANADELL, dissenyadora gràfica
diplomada en disseny tèxtil per l’Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell i llicenciada
en aquesta especialitat per la Southampton University.

13. Ramon POU i RIUS. (Vic, Osona, 1928-2012). Doctor en Filosofia i Teologia i pintor. Va
estudiar teologia al Seminari de Vic i va ampliar els estudis d’Humanitats a la Universitat
de Comillas i de Filosofia i Teologia a la Universitat Gregoriana de Roma i a la Universitat
de Munic. Va ser professor del Seminari i posteriorment de la Universitat de Teologia de
Catalunya. Els últims vint anys de la seva vida es va dedicar a la pintura i va arribar a
pintar més de tres-cents quadres, la majoria de temes marins i teulades de Vic, com es
pot veure en el cartell anunciador del XX Congrés d’Història de la Medicina Catalana.
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Figura 1. Cartell del Primer Congrés. Figura 2. Cartell de Segon Congrés.

Figura 3. Cartell del Tercer Congrés. Figura 4. Cartell del Quart Congrés.
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Figura 7. Cartell del Setè Congrés. Figura 8. Cartell del Vuitè Congrés.

Figura 5. Cartell del Cinquè Congrés. Figura 6. Cartell del Sisè Congrés.
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Figura 12. Cartell del Dotzè Congrés.Figura 11. Cartell de l’Onzè Congrés.

Figura 10. Cartell del Desè Congrés.Figura 9. Cartell del Novè Congrés.
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Figura 16. Cartell del Setzè Congrés.Figura 15. Cartell del Quinzè Congrés.

Figura 13. Cartell del Tretzè Congrés. Figura 14. Cartell del Catorzè Congrés.
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Figura 20. Cartell del Vintè Congrés.

Figura 18. Cartell del Divuitè Congrés.Figura 17. Cartell del Dissetè Congrés.

Figura 19. Cartell del Dinovè Congrés.
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Figura 21. Cartell del Vint-i-unè Congrés
amb la llegenda commemorativa dels

cinquanta anys de Congressos d’Història
de la Medicina Catalana (1970-2020).

Figura 22. Pancarta que anunciava el
Primer Congrés Internacional d’Història
de la Medicina Catalana, penjada entre

l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i el de l’Institut d’Estudis Catalans.

(Foto: Arxiu RAMC)
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RESUM: L’Hospital del Mar de Barcelona va començar l’ampliació
de serveis per poder estar inclòs en l’atenció a la població
barcelonina. Mentre, la metodologia de treball infermer començaria
un procés de canvi passant del treball per tasques al treball per a
malalts, amb la imposició dels corresponents registres, fins la
creació de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària el 1983,
consolidant-se com hospital general de tercer nivell.

RESUMEN: El Hospital del Mar de Barcelona comenzó la amplia-
ción de servicios para poder estar incluido en la atención a la
población barcelonesa. Mientras, la metodología de trabajo enferme-
ro, comenzaría un proceso de cambio pasando del trabajo por tareas
al trabajo para enfermos, con la imposición de los correspondientes
registros, hasta la creación del Instituto Municipal de Asistencia Sani-
taria en 1983, consolidándose como hospital general de tercer nivel.

THE MUNICIPAL INSTITUTE OF HEALTHCARE (INSTITUT MUNICI-
PAL D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA OF BARCELONA) AND THE
EVOLUTION OF NURSING CARE IN THE HOSPITAL DEL MAR.
ABSTRACT: The Hospital del Mar (Barcelona) began to expand
medical services to meet the criteria of being included in the healthcare
system of the Barcelona population. Meanwhile, the nursing job profile
would begin a process of change, moving from the simple tasks for
the sick associated to the corresponding registers, to the creation of
the Institut Municipal d’Assistència Sanitària in 1983, which became
a consolidated  third level general hospital.
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INTRODUCCIÓ

Després del llarg camí viscut des de la inauguració de l’Hospital dels Infeccio-

sos el 1915, passant pel canvi de nom a Hospital de Nostre Senyora del Mar durant

la dictadura franquista, fins arribar a la transició democràtica, les cures infermeres

varen estar en certa manera dirigides o influenciades per la comunitat de les monges

darderes que gestionaven l’Hospital. Paral·lelament, els estudis d’infermeria anaven

evolucionant, doncs cada cop s’anaven professionalitzant més i quan entraven a

l’Hospital dels Infecciosos no podien desenvolupar els seus coneixements, les noves

tècniques apreses en els seus estudis perquè topaven sovint amb l’apoderament

de les religioses, que seguien treballant com sempre, influenciant amb el seu “saber

fer” les noves titulades d’infermeria, en aquells moments encara ajudants tècnics

Sanitaris (ATS).

En aquells moments, encara es contractaven noies que migraven d’altres

llocs de la península, i arribaven demanant feina a l’Hospital, se’ls hi oferia la

possibilitat de viure internes, abans que marxessin les darderes; per a moltes d’elles,

era una forma d’estalviar; a més la majoria arribaven sense estudis i moltes amb

prou feines sabien llegir i escriure. En aquells temps les monges en primer lloc les

posaven a netejar; a les més espavilades, les passaven a auxiliars, mentre que les

places d’infermeres eren per les monges o per les poques que tinguessin estudis

sobre infermeria. Estant en aquesta situació, va anar canviant la metodologia de

treball, i es va nomenar la primera directora d’Infermeria la Srta. Echevarría, una de

les que es recorda com la més estimada per les treballadores del moment. Una de

les coses que expliquen les que encara la recorden, és que estimulava les noies

recent incorporades a estudiar i així a tenir la possibilitat d’optar a un canvi de

categoria laboral. Per aconseguir-ho va muntar uns cursos d’auxiliars d’infermeria

quan encara no existien, ni eren obligatoris per poder treballar. A les que feien

aquests cursos, se’ls feia un examen i les que l’aprovaven, eren reconvertides en

auxiliars. Això és repetiria uns anys després. En època de la Pepa Gili, com a directora

d’Infermeria i trobant que calia ampliar la plantilla d’auxiliars, va convocar les

mecàniques, personal de neteja, entre les que hi havia gent molt vàlida,  i es va plantejar

que, abans de buscar auxiliars fora, farien un curs, donant una formació orientada a

auxiliars d’infermeria; després de realitzar un examen, unes quantes varen aconseguir

el canvi de categoria laboral i moltes, després, es varen treure la titulació oficial perquè

se’ls demanaria, segons explica Pepa Gili. Les darderes deixarien l’Hospital el 30

d’abril de 1977, quan es varen traslladar a la Residència Geriàtrica de Nuestra Señora

de la Esperanza.1
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Amb la reorganització hospitalària de la ciutat de Barcelona produïda entre els

anys 1975 i 1979, i accelerada pels primers col·lapses produïts als serveis d’urgències de

la ciutat, com a conseqüència de l’epidèmia de grip del gener de 1975, que va provocar el

tancament del servei d’Urgències de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i amb la

pressió realitzada per les associacions de veïns de la ciutat,2 l’Hospital del Mar va començar

amb una reorganització i ampliació de serveis per poder estar inclòs en l’atenció a la

població barcelonina, com hospital general de tercer nivell.

CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ I

REORGANITZACIÓ DE SERVEIS CLÍNICS

Unitat de Cures Intensives

El primer que es va produir va ser la inauguració de la Unitat de Cures Intensives

(UCI), essent el primer servei d’aquestes característiques de la ciutat, formada per

dues unitats, una de quatre llits i una altra de sis. Com a gran novetat es van introduir

les gràfiques de control; varen ser les primeres gràfiques de la ciutat, on quedaven

recollides les constants, el tractament, les anàlisis i les mobilitzacions (Venteo,

2015), segons ens explica Pepa Gili, una de les infermeres que va inaugurar la nova

UCI, el 13 de febrer de 1970. Els principals motius pel que es va inaugurar aquesta

unitat (a part de les aspiracions de l’alcalde Porcioles), varen ser les intervencions

quirúrgiques més complexes que volia fer el Dr. Lino Torre, cap del servei de Cirurgia

General, i el gran nombre de tètanus que hi havia en aquells moments. El primer

director fou el Dr. Jaume Mas Marfany, anestesiòleg.

A la unitat de quatre llits hi havia els malalts aïllats amb una infermeria al mig

que només es comunicava per una finestra, a través de la qual s’endevinava una

infermeria on s’hi trobaven treballant una infermera i una auxiliar que preparaven la

medicació de tots els malalts. Allò era un gran risc, però en aquell moment i en

aquella nova Unitat es seguia treballant per tasques, els malalts no es repartien, hi

havia una infermera que aspirava tots els malalts, una altra que prenia constants,

etc., de tal forma que cap infermera sabia quin era el problema dels malalts ingressats

a les unitats. No es podia permetre que la primera UCI que es va muntar a Barcelona

no funcionés correctament des de el punt de vista de la infermeria. Així que, aprofitant

el canvi de la supervisora, es va canviar l’estructura, es varen treure totes les finestres,

es va obrir la Unitat, i es començà a treballar repartint els malalts entre les infermeres,

de tal forma que cadascuna atenia dos malalts. Els portaven des del començament
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fins el final, sabien el seu tractament, coneixien els seus diagnòstics, cobrien les seves

necessitats bàsiques, ho sabien tot i s’aconseguir canviar la dependència mèdica pel

treball en equip, demostrant que la UCI podia funcionar encara millor sense la dependència

mèdica de les infermeres, segons Carme Freixes.

Servei de Cirurgia General i Quiròfans

El 1978, ja era cap de servei el Dr. Lino Torre; era un cap d’aquells d’abans però

tenia molt clar què era el que havia de fer el metge i el que havia de fer la infermera, i

a més respectava molt com a professional. Segons Pepa Gili, era una persona que es

feia escoltar i seguir, per poder seguir aprenent. A títol d’exemple, mai destapava una

ferida i tampoc ho feia ningú del seu equip, ja que el control de les ferides sempre era

tasca de les infermeres, responsables de qualsevol tipus de ferida, nafres per decúbit,

cremades, del que sigui. A més, en aquells moments es feia un tipus de cirurgia molt

agressiva. A vegades es feien ileostomies que ja sortien de quiròfan amb la pell nafrada;

llavors les infermeres de planta parlaven amb les de quiròfan, per veure de quina

manera es podria evitar. I començaren a provar coses fins que es va trobar un mètode

que consistia en pintar les vores de la ferida amb purpurina, perquè feia una pel·lícula

protectora on es podia enganxar la bossa i el malalt no es nafrava; i així és van començar

a fer petits estudis. En un altre moment es va fer un protocol pels trasllats de malalts

amb pneumotòrax portadors de drenatges toràcics, perquè com que anaven amb

ampolles de vidre, la infermera responsable els havia d’acompanyar durant el seu

trasllat amb els Kochers, per si es desconnectava, no es provoqués cap complicació.

Era l’època de la intuïció, de les ganes de fer les coses bé. En aquells moments a la

planta de cirurgia s’utilitzaven gràfiques horàries igual que a la UCI, el que provocà

grans resistències sobretot a les infermeres més veteranes.

Posteriorment en el quiròfan també es faria un pla funcional, ja que no hi

havia control de les intervencions que es feien, ni del temps que duraven; per tant,

es varen imposar els registres. El primer va ser un full setmanal on sortia el quadre

d’intervencions, o sigui cada servei havia d’enregistrar el quadre setmanal de les

intervencions, amb aquella programació es feia la programació general, on hi constava

intervenció, dia, cirurgià, infermeres intervinents, —hi constava tot— i, posteriorment,

dins del quiròfan es va elaborar un registre on constava l’hora que entrava el malalt

dins de quiròfan, l’hora que començava la intervenció, l’hora que acabava i l’hora

que sortia de quiròfan, d’aquesta manera es podia veure el temps que es perdia, si

es perdia. Això va costar molt, perquè la gent es sentia fiscalitzada. Al principi l’únic

que portava el control dels quiròfans era l’anestesista, però només dels malalts
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d’anestèsia general; de les intervencions que es feien amb anestèsia local, no hi

havia ningú que en portés el control. Per tant, costava molt conèixer l’activitat quirúr-

gica completa de l’Hospital (Carme Freixes).

Unitat Docent

Però l’Hospital s’anava modernitzant i  durant el curs 1973-74 va començar

com a Unitat Docent adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, convertint-

se en Hospital Universitari, el mateix any 1973. El mes de setembre es va inaugurar

l’edifici vertical de 10 plantes conegut com “el neurològic”; havia estat el trasllat

de l’Institut Neurològic Municipal de la ciutat amb tot el seu personal,3 agreujant

encara més la gestió del funcionament hospitalari ja que hi havia dos hospitals en

un, l’hospital horitzontal dels pavellons que funcionava amb una gestió i una

direcció, i l’hospital vertical amb una altra organització, gestió i direcció diferent.

Caldria unificar-ho.

La direcció d’Infermeria tindria molta feina per canviar la metodologia del

treball. Passar de treballar per tasques a treballar amb la responsabilitat completa

dels malalts, encara costaria uns quants anys.

Servei d’Urgències

Finalment, el 15 de maig de 1978, es posava en marxa un Servei d’Urgències

a pesar de què els pressupostos municipals destinats a l’Hospital eren misèrrims; el

Dr. Miquel Molins i Benedetti va lluitar contra tothom per aconseguir-ho. Aquell

servei estava situat en una zona de la ciutat pràcticament desemparada i va acabar

essent un dels quatre més importants de Barcelona.4 Abans de la inauguració,

l’hospital tancava les portes per la nit després de l’últim canvi de torn dels

treballadors.

Quan es va inaugurar el Servei d’Urgències, en ple canvi de model entre el

personal d’infermeria, i aprofitant que es necessitaven molts tipus de professionals

diferents, es va creure que seria un bon moment per fer canvis entre el personal més

resistent. Van entrar 80 persones de cop de diferents estaments, fet que provocà un

gran canvi “llavors aquest hospital era un altre món”; cadascuna de les persones

presentades venia d’un món diferent, i es va pensar en fer un examen, però com?

Finalment es va crear un comitè per preparar l’examen en què es volia esbrinar quin
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tipus de persones es presentaven; per això es varen fer preguntes de caire més

personal i després es mirava la trajectòria professional, tot plegat per evitar conflictes

dins de la plantilla (Pepa Gili).

Una vegada el servei en funcionament, també es va haver de posar ordre. Una

de les coses que es van fer va ser canviar els horaris d’infermeria. S’havien fet uns

gràfics del nombre d’urgències que venien per dies de la setmana i es tenia calculat

a quines hores hi havia més demanda i a quines hores disminuïa; amb la base

d’aquest estudi es faria el canvi d’horaris que consistia en què unes persones

treballaven 8 h i d’altres en treballaven 11 h, de manera que coincidissin quan hi

havia més demanda assistencial.  Això es variaria quan es varen canviar les urgències

al declarar-se Hospital Olímpic (Carme Freixes).

Quan es va inaugurar el Servei d’Urgències, també va canviar l’aspecte de

l’Hospital, de passar del pavelló d’entrades (on podia venir algun malalt a fer-se una

cura i després marxava), a tenir un veritable Servei d’Urgències, on els malalts estaven

ingressats i l’Hospital havia de mantenir-se obert també per la nit; hi va haver un

gran canvi. Seria el detonant del canvi d’orientació de l’Hospital, ja que es començaria

a treballar amb més documentació, introduint els registres infermers, i la infermeria

va començar a ser visible.

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’abril del 1979 Barcelona recuperava el govern municipal democràtic. Aquest

fet es va traduir en una transformació profunda de les eines de gestió dels organismes

municipals, entre les que es trobaven les organitzacions sanitàries. El nou director

dels serveis municipals sanitaris fou el Dr. Joan Clos i Matheu que elaboraria un pla

de reforma de la sanitat municipal que culminaria el 18 de març del 1983 amb la

creació de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), i és configurarà el nou

organigrama de funcionament dels hospitals municipals de Barcelona. La creació

d’aquella entitat autònoma va significar una nova fita en la història de la gestió de

l’Hospital del Mar, amb la que s’obria un nou període de creixement i modernització

sense precedents. El més innovador que aportaria seria un Pla d’empresa pel període

1984-1987, que ja presentava en si mateix una fita destacada en el plantejament de

la gestió i el desenvolupament d’una autonomia administrativa.5

Al costat de Joan Clos, una altra de les personalitats que esdevindria clau en

el procés de modernització de la sanitat municipal fou en Josep Marull i Gou. Gerent
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de l’IMAS entre els anys 1982-1991, durant el període de 1988 a 1991 també va

compatibilitzar la gerència del Consorci Hospitalari de Barcelona. El primer gerent

de l’IMAS es va saber envoltar d’un equip de professionals que el varen ajudar  a

donar un caire diferent a la que havia estat fins aleshores la gestió d’entitats

públiques: el seu personal de nova incorporació ja no fou funcionarial, sinó labo-

ral. Hi havia, a més del Pla d’empresa, un pressupost independent al del municipi.6

A la meitat d’aquest període, el 17 d’octubre de 1986, el comitè Olímpic Interna-

cional va decidir que Barcelona fos la seu dels Jocs Olímpics del 1992. Entre la

documentació de suport a la candidatura de la nostra ciutat, s’enviaren els plànols

del nou Hospital del Mar.7

CANVI DE GESTIÓ HOSPITALÀRIA. L’IMAS

A principis dels 80 hi havia molts inconvenients, sobretot quan calia fer una

compra, fins que l’Ajuntament no pagava; els subministradors no subministraven i això

va fer que els començaments fossin duríssims, perquè no arribava el material, era un

drama, hi havia un director administratiu que escombrava cap a casa, cada vegada que

se li demanava alguna cosa semblava que li arrenquessis un queixal (Carme Freixes).

Amb el canvi de la gestió hospitalària, quan es va muntar l’IMAS va començar

a haver-hi molt moviment; molta gent es va traslladar a l’Ajuntament, es va reduir

plantilla i la que va quedar es va professionalitzar. Explica Carme Freixes que “tenia

un quadre, que no sé si encara existeix, que el vaig fer des de l’any 81, un quadre de

plantilla, on es veien totes les plantilles com havien anat evolucionant, la plantilla

mèdica, la plantilla d’infermeria, infermeres, auxiliars, camillers, operàries. En aquest

quadre, es veu que les operàries havien anat disminuint, mentre que les infermeres

havien anat pujant i les auxiliars i els metges també, en canvi havia disminuït la

plantilla d’operàries, que eren les categories més baixes, i les que realment es varen

reubicar; moltes es van traslladar a l’Ajuntament, museus, biblioteques,... això va

anar molt bé i quan va venir l’IMAS també hi va haver gent que va marxar perquè van

tenir els seus recels; com que a partir d’aquell moment no es van fer més funcionaris,

hi van haver persones que van tenir por i varen preferir marxar i en el quadre aquest

es podien veure els canvis produïts amb la plantilla de tot el personal”.

L’arribada de l’IMAS per infermeria va suposar que de no tenir diners ni pressupost,

de sobte es va passar a tenir diners, un pressupost i un compte bancari per l’Hospital, a més

de l’agilitat de fer la comanda directament sense intermediaris com l’Ajuntament. Amb

l’IMAS es va començar a cobrar cada mes, cosa impensable amb la gestió de l’Ajuntament.
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Així es va aconseguir que la infermeria tingués el seu pressupost, un pressupost

que es donava a les supervisores i després calia passar comptes, però podien fer el

que volguessin, gestionaven el pressupost de tot el material fungible. Si a la super-

visora se li acabava el pressupost, contactava amb la direcció d’Infermeria que

intentava solucionar-ho. El que s’estalviava del pressupost de material es passava

al pressupost de formació, de tal manera que es va fer formació, es van organitzar

congressos nacionals d’infermeria, es publicaren butlletins  infermers, i fins i tot es

va comprar material per formació.

Dins de la reorganització, es van muntar els magatzems de tal manera

que, qui n’era responsable era el propi magatzem, però prèviament es van

haver de calcular i definir tots els estocs de material, unitat per unitat

d’hospitalització,  garantint que no faltés mai material; això va alliberar temps

de les supervisores que es passaven el dia demanant i revisant material, podent

dedicar-se més a la gestió d’infermeria i això es va aconseguir amb l’arribada

de l’IMAS i encara funciona. Actualment ha millorat amb la utilització dels

codis de barres.

Una altra cosa que es va aconseguir va ser que les unitats d’hospitalització

d’infermeria fossin dissenyades pel personal d’infermeria a través d’un pla fun-

cional, de tal manera que, sense tenir en compte els espais, es varen definir què

eren les unitats d’infermeria i què necessitaven per funcionar, i amb això es van

elaborar uns dossiers per plantes; aquesta documentació es va entregar a

l’arquitecte i ell va fer el disseny de les unitats d’infermeria, es va fer l’estructura

de les plantes, tant de l’edifici vertical com de la part horitzontal de l’Hospital.

També s’ordenà la llenceria del centre. No hi havia prou roba ni pels llits ni per

quiròfan i va resultar que estava tancada sota clau i gestionada per una senyora;

finalment es va aconseguir un estoc de roba que consistia en una muda pel llit, una

muda a la planta, una muda rentant i una muda de reserva, tot per cada llit

d’hospitalització i la clau la tenia la supervisora. Després també es va aconseguir tenir

tovalloles pels malalts.

En el servei d’esterilització encara es plegaven gases i, gràcies a la incorporació

de la nova gestió, independent de l’Ajuntament, es varen començar a comprar gases

plegades, gases esterilitzades, xeringues rebutjables, etc. Tot això va ajudar a què

les infermeres sapiguesin el que valia el material i, per tant, respectaven molt la seva

correcta utilització.
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El març del 1981 hi havia tres categories laborals, la infermera, l’auxiliar i

l’operària (o mecànica que se’n deia a les senyores de la neteja). Hi havia una mica

de garbuix perquè hi havia auxiliars que eren infermeres; tot i tenir el títol d’infermeres

no estaven contractades com a tals però feien d’infermeres, i alhora trobaves

infermeres que feien d’auxiliar; l’operària feia la neteja i servia els dinars. Això

passava perquè no estaven definides les funcions; aprofitant que l’Ajuntament hi

volia dedicar recursos, es va aprofitar per començar a posar ordre.

Es va revisar l’organigrama, perquè hi havia massa comandaments, es van

externalitzar la cuina i la neteja, i això va deixar les operàries sense funcions; llavors

les que estaven interessades es van traslladar a l’Ajuntament i a les que es volien

quedar se’ls va fer un curs de reciclatge d’un any perquè poguessin optar a ser

auxiliars. A partir d’aquell moment, a totes les auxiliars que, com a tals, estaven

contractades, encara que fossin infermeres, se’ls va prohibir que fessin d’infermeres,

i les infermeres farien d’infermeres. Es varen escriure i definir quines eren les funcions

de cada una de les categories laborals (incloent-hi les supervisores i les caps d’àrea)

i es va fer d’obligat compliment. Alhora, es va fer  una convocatòria perquè a aquelles

auxiliars que eren infermeres, si guanyaven la plaça, se’ls canviava el contracte i la

categoria laboral, passant a treballar d’infermeres.

A partir d’aquí es va començar a inculcar el paper de la infermera i  quin era el

paper del metge, deixant molt clar que la infermera no estava sotmesa al metge en

absolut. En aquells moments, ja havia finalitzat l’anomenada revolució de les bates

blanques (1976-1978) protagonitzada per la infermeria espanyola. A partir d’aquells

moments, les infermeres de l’Hospital del Mar de Barcelona no tornarien a deixar

que les trepitgés ningú. No hi havia tecnologia, però un cop apoderades del seu rol,

van poder avançar en les cures d’infermeria i la seva evolució va suposar l’inici d’un

camí que les posaria en moltes ocasions com a capdavanteres de la infermeria

espanyola. Tot i que això va suposar una feina faraònica, calia començar a poc a

poc, acostumar les infermeres a escriure, en primer lloc, el canvi de torn, després a

les històries clíniques, de mica en mica anar inculcant, tots anar empenyent i cada

vegada que se’n sumava una, anava empenyent més. Amb tot, es va anar canviant

també la metodologia del treball infermer.

Posteriorment, tocaria professionalitzar totes les categories del personal i

que les auxiliars, tinguessin totes l’FP, perquè quan va sortir la formació professional

ja era exigència, i també per fer de portalliteres, ja que en la taula salarial les

auxiliars i els portalliteres eren a la mateixa categoria laboral i cobraven el mateix, i

si cobraven el mateix se’ls havia de demanar igual. També es va procedir a reajustar les
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plantilles, essent el primer hospital que posaria plantilles (infermeres i auxiliars) de

caps de setmana; es va augmentar la plantilla dels torns de nit amb una supervisora

responsable i referent de cada torn, i per tant també es va realizar un canvi

d’organigrama.

Un altra cosa que es va començar a fer a l’Hospital del Mar, i ho feien totes les

supervisores, era conèixer el nivell de dependència dels malalts; es va fer un estudi del grau

de dependència dels pacients ingressats, es va fer durant bastant temps, es va processar i

es va presentar a un congrés. Al finalitzar cada jornada, les supervisores enviaven un full que

havien dissenyat, amb el nivell de dependència dels malalts que tenien ingressats a la

planta, de tal manera que si a la supervisora per la tarda li faltava algú, o hi havia un

imprevist, podia saber de quin lloc podia treure o no podia treure personal.

Tota aquesta evolució es va poder realitzar perquè el nou gerent, en Josep

Marull, era una persona molt afí a la infermeria, d’aquí que es poguessin fer tots els

canvis descrits anteriorment. En un moment donat,  demanaria a la seva dona, Chita

López Izuel, infermera, treballadora de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de

Barcelona en aquell moment, que anés a treballar a l’Hospital del Mar perquè volia

tancar el centre de Peracamps i l’Escola d’Infermeria, ja que veia coses que no

anaven bé però no en treia l’entrellat.

Així va ser com la Chita, després de demanar una excedència a l’Hospital de

Sant Pau, arribaria en primer lloc a Peracamps, on va organitzar la infermeria. Un cop

acabada la seva missió a Peracamps, mantenint el centre obert, ja va anar a l’Escola

d’Infermeria del Mar, una escola on encara s’impartien uns coneixements molt

mèdics. Es va canviar la direcció i començaria, des d’una base infermera, un nou

camí en la formació que repercutiria directament en el propi Hospital i en l’èxit

aconseguit posteriorment (Carme Freixes; Chita López).

EVOLUCIÓ DE LES CURES INFERMERES

A L’HOSPITAL DEL MAR

En els anys 60, concretament el 1966, l’Hospital del Mar no interessava als

centres formatius, per tant els que procedien de formació professional, com eren en

aquell moment els estudis d’ATS, no donaven un nivell massa adient; tan sols se’ls

ensenyava i se’ls formava com ajudants del metge, però a l’hora de treballar, els

metges no en tenien prou; mentre es varen anar incorporant diverses cultures,

diferents formes de treballar.
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En aquells moments les infermeres treballaven per tasques i això implicava

que una infermera portava les gràfiques cada matí. Cada setmana, cada infermera

tenia una tasca, però els caps de setmana, era diferent: una setmana es quedaven

soles i l’altre cap de setmana es quedaven amb una altra companya. Quan es

quedaven soles, si es dedicaven a tan sols deu malalts, els caps de setmana no

coneixien la resta  de persones ingressades a la planta, mentre que si una anava

amb les auxiliars a fer les higienes, una altra donava medicació, i l’altra portava tot

el tema de les gràfiques, passava visita amb els metges, exploracions complementàries,

el que es demanava, etc,  tenien la sensació que coneixien tots els malalts. Aconseguir

que treballessin amb i per malalts,  va ser una raó per la que es varen posar plantilles

de caps de setmana. Però tot plegat també depenia de l’entorn en què es treballava,

dels companys i de la direcció de cada pavelló que duia el nom del cap del Servei; fins

que va arribar el primer gerent no metge que ho va canviar per unitats d’hospitalització,

i les unitats d’hospitalització són de les infermeres, que d’alguna manera han de

coordinar i organitzar la metodologia de treball, però malauradament, moltes vegades

amb qui es troba més impediments per modificar rutines són les mateixes infermeres.

A pesar de tot això els professionals d’infermeria solien ser persones molt inquietes,

que necessitaven evolucionar (Pepa Gili).

I sense cap suport tecnològic, es varen començar a fer estudis de forma molt

intuïtiva. Per exemple, un estudi dels primers que es varen fer va ser el control de les

infeccions de les ferides quirúrgiques; s’anava per les plantes a veure si les ferides

estaven infectades, què s’havia fet, què se’ls donava...,  això ho feien infermeres

voluntàries fora del seu horari, però, quin era el problema? Doncs que ningú havia

ensenyat les infermeres a fer recerca; et trobaves amb moltíssimes variants que et

feien perdre els teus objectius; llavors potser, no et servia absolutament de res la

feina que havies estat fent durant tres mesos d’anar recollint palet a palet, però

s’aprèn sobre la base de l’encert-error. Així les infermeres de l’Hospital del Mar

varen començar a fer recerca basada en l’evidència, publicant una sèrie d’estudis

que repercutirien en les cures infermeres d’arreu (Pepa Gili). Fins arribar a l’elaboració

i posada en marxa de les trajectòries clíniques gràcies al gran entusiasme i a la feina

realitzada per Chita López i el seu equip, exportada a la resta de la península. Ella

mateixa ens ho va explicar.

Quan ja estava a l’Escola d’Infermeria del Mar, a la Chita, una persona que

havia començat a escriure i a publicar articles de caire polític en la dècada dels

seixanta, li bullia el cap; volia fer un gran canvi en l’aprenentatge i en la formació

infermera, però sense deixar de pensar en el principal beneficiari, el malalt. I va

demanar permís per formar-se i per formar, fins que va assistir a una classe de la
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Dra. Larson sobre la gestió de casos. Quan la Chita li va ensenyar el que havia escrit,

la Dra. Larson li va enviar una col·laboradora seva que treballava el tema de les

trajectòries clíniques, la idea que la Chita tenia al cap i necessitava saber com es

muntava per poder fer-ho real. Però portar-ho a terme seria molt difícil, ja que anava

molt avançada als seus temps.

En un principi, va haver de convèncer les seves companyes, i un cop aconseguit

se li va explicar a la Directora d’Infermeria, que en aquell moment era Carme Freixes;

li varen dir que allò era el futur, i els va contestar que era molt complicat i no ho va

deixar fer perquè no ho veia clar.

Així que al tenir l’oferta de muntar-ho a l’Hospital de Mataró, Chita i les seves

companyes varen començar el procés, formant totes les infermeres; un cop fet varen

proposar que havien de trobar una líder del seu propi hospital que liderés el projecte

per posar-ho en marxa, però no ho van aconseguir. Després les varen trucar de la

Vall d’Hebrón, seguidament de l’Hospital de Blanes, però mai s’acabava de muntar,

fins que els va arribar l’oferta de fer un curs “en linia” a nivell estatal, per tot Espanya.

Es van interessar a Andalusia; s’hi varen desplaçar, però mai acabaven de posar-ho

en marxa. I de cop i volta es mor en Pitu Marull, el seu únic amor de tota la vida.

La Chita va entrar en una profunda depressió fins que la Mayte Forner, que ja

estava a la Direcció d’Infermeria de l’Hospital del Mar, la va agafar, la va acompanyar

a què li posessin tractament per la depressió i, al cap de dos mesos, ja recuperada,

es va trobar amb el projecte damunt la taula de Mayte Forner, amb l’objectiu de

posar-ho en marxa. Va començar a formar totes les infermeres de l’Hospital del Mar,

“el mèrit va ser de totes les infermeres”, ens va dir la Chita. Primer els hi explicava

què era una trajectòria i els deia que havia de ser pràcticament com un protocol, per

tant seria molt important que també hi intervinguessin els metges, cosa bastant

difícil, però van aconseguir que hi entressin bastants. Es va començar fent un pla de

cures, seguint la metodologia infermera més adient, i agafant casos tipus, que fossin

semblants i que la majoria dels objectius també fossin comuns. Per exemple, una

persona intervinguda d’apendicitis, i així es van anar agafant les situacions clíniques

més importants de cada unitat, es va afegir al pla de cures aquelles coses que no

eren infermeres, com les anàlisis, proves diagnòstiques, etc.; per tant, necessitaven

la col·laboració dels metges, fisioterapeutes i treballadors socials, de tots els

professionals que havien d’intervenir en cada cas, de manera que que les trajectòries

fossin el reflex de les activitats de tot l’equip sanitari que intervé en cada malalt,

resultant un document personalitzat.
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Un cop aconseguit i iniciada la seva posada en marxa, calia fer un control de

qualitat de l’atenció i realitzar les modificacions pertinents. No conformes les

infermeres amb això, també varen afegir protocols,  l’avaluació dels pacients, l’informe

d’alta, dies d’estada..., tot. En els controls de qualitat s’avaluava el compliment

dels objectius, tal com s’explica en el llibre que varen publicar al final de tot el

procés.8 Finalment també varen elaborar una enquesta valorativa pels usuaris i una

altre per les mateixes infermeres. Aquests controls de qualitat calia fer-los anualment

al principi i bianualment després. D’això s’encarregaria el Departament de Qualitat

d’Infermeria, doncs a la Chita, li havia arribat el moment de la seva jubilació.

Amb aquesta feina es va demostrar que, per fer aquests canvis, cal que hi

hagi un referent que sàpiga ser un estímul per poder posar el motor en marxa i a

partir d’aquí ja no es pot aturar, fins i tot han acabat informatitzant les trajectòries,

un altra lluita guanyada. La Chita també ens va explicar “Recordo una vegada que

vaig anar a buscar trajectòries per ensenyar als estudiants de postgraus, i em va

impressionar la quantitat de trajectòries que hi havia a cada servei. La feina que hi

havia al darrere, el que s’havia aconseguit allà, havien fet una feina brutal. Això

demostra la importància de la motivació del personal”.

Durant tot el procés es va comprovar que a moltes infermeres els faltava una

mica de teoria perquè no s’havien actualitzat, però amb la seva necessitat de tirar

endavant el projecte es va aconseguir que tornessin a estudiar per poder investigar

de forma correcta.

A les auxiliars també se les reunia i se’ls feia fer el que els tocava per a la

trajectòria, ja que formen part de l’equip infermer; a les infermeres encara els falta

aprendre a treballar en equip.

EPÍLEG

Aquest treball es va estendre a d’altres hospitals però no ens consta que cap

fos capaç d’aconseguir posar-ho en marxa com es va fer a l’Hospital del Mar, una

forma de fer del que és referent la infermeria d’aquest Hospital, on es va tenir la sort

de tenir una líder com va ser la Chita López, una infermera que afirma: “la teva

professió ha de ser la teva passió”.
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2. ENTREVISTES

FREIXES, Carme. Entrevista personal, realitzada l’1 de febrer de 2018, a les instal·lacions de
l’Hospital del Mar de Barcelona. Carme Freixes és infermera; després d’una llarga
trajectòria professional com a infermera assistencial va entrar a l’Hospital del Mar
l’1 de març de 1981 com a Directora d’Infermeria, on va estar uns quants anys fins
que la varen passar a la Direcció de Recursos Humans del centre, on va estar durant
10 anys més. Després muntaria l’Institut de Psiquiatria (INAP) on va romandre fins la
seva jubilació.

GILI, Maria Josep. Entrevista personal, realitzada el 10 d’abril de 2017, a les instal·lacions de
l’Hospital del Mar de Barcelona. Maria Josep Gili és infermera, va entrar a l’Hospital
del Mar el desembre de 1969, va estar d’infermera a la UCI i al Servei de Cirurgia
General. El 1978 accedí a la Direcció d’Infermeria, fins la seva dimissió, retornant al
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com a directora del Hospital de l’Esperança, on instauraria les trajectòries clíniques
que posteriorment es varen aplicar a l’Hospital del Mar.

LÓPEZ, Concepción. Entrevista personal, realitzada el 20 d’abril de 2017, a les instal·lacions
de l’Hospital del Mar de Barcelona. Concepción López és infermera, va entrar a l’Hospital
del Mar en la dècada dels 80 a sol·licitud del seu marit, en aqueslls treballava a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau d’infermera assistencial, d’una llarga trajectòria.
Arribaria a Peracamps on va organitzar la infermeria i després ja va anar a l’Escola
d’Infermeria on aconseguiria formar moltes infermeres de diferents hospitals per
poder aconseguir treballar amb trajectòries clíniques, la qual cosa aconseguiria a
l’Hospital del Mar.
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L
’il·lustre professor

Dr. A. Pedro Pons,

director de la Clínica

Mèdica A de l’Hospital Clínic de

Barcelona, va fundar el 1957

l’Escola d’Hematologia. Va

delegar la seva direcció al

professor  Pere Farreras

Valentí, destacat internista i

hematòleg, dotat d’un enorme

carisma personal i d’un

extensíssim bagatge científic i

editorial, amb una visió

pedagògica molt pràctica de la

citologia, adquirida al costat

dels eminents hematòlegs

alemanys de l’època, els

professors Rohr i Heilmeyer. Va

ser el veritable impulsor del

desenvolupament d’aquesta

Escola. El 1968, després de

GLOSSA � L’Escola de Citologia Hematològica

Soledad Woessner - Parc de Salut Mar

Figura 1. Cartell anunciador del Primer Curs d’Hematologia de

l’“Escuela de Hematología de la Universidad de Barcelona”,

de l’Hospital Clínic (1961). (Foto: Arxiu Dra. Soledad Woessner)
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la seva sobtada mort, va assumir la direcció d’aquesta Escola el professor C.

Rozman, que va aconseguir del Ministeri d’Educació i Ciència la denominació

oficial d’Escola Professional d’Hematologia Farreras Valentí de la Universitat

de Barcelona; aquesta Escola ha estat i segueix sent un centre de referència

del saber hematològic en la seva vessant clínica, de laboratori i d’hemoteràpia.

No és estrany que en aquest ambient d’excel·lència es despertés en molts

joves, com a mi em va passar, un gran interès per l’Hematologia, tant en la seva

vessant clínica com analítica.

L’activitat docent de l’Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner

(ECHSW-PSM) s’inicia a l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona el 1979 amb el

primer curs de Citologia Hematològica impulsat per la Dra. Soledad Woessner i el Dr.

Jordi Sans Sabrafen, ambdós professors de l’“Escuela Profesional de Hematología

Farreras Valentí” de la Universitat de Barcelona. El 1997 l’equip de diagnòstic

hematològic de l’Hospital de la Creu Roja, després d’un breu període a l’Hospital

L’Aliança, s’incorpora al Servei de Patologia de l’Hospital del Mar dirigit pel professor

Sergi Serrano. Dos anys més tard té lloc la creació i el reconeixement oficial de

l’ECHSW-PSM, declarada d’interès sanitari per l’Institut de la Salut de la Generalitat

de Catalunya i pel Consell Coordinador de la Formació Mèdica Continuada de

Catalunya. El 2016 és reconeguda per la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de

la Universitat Pompeu Fabra.

També forma part del Grup de Recerca Translacional en Neoplàsies

Hematològiques GRETNHE de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.

UBICACIÓ I INSTAL·LACIONS

L’ECHSW-PSM està ubicada al Laboratori de Citologia Hematològica del Servei

de Patologia de l’Hospital del Mar, actualment dirigit per la Dra. Belén Lloveras.

Disposa d’una aula amb un microscopi múltiple de 18 capçals (un per alumne i

dirigit per un professor) i d’un arxiu de centenars de preparacions citològiques de sang,

medul·la òssia, ganglis limfàtics, melsa i altres teixits representatius de la gran majoria

d’entitats hematològiques i extrahematològiques d’interès educatiu. Les llargues

sessions d’observació microscòpica s’intercalen amb classes d’actualitzacions teòriques

de les principals patologies hematològiques amb repercussió citològica.
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DIRECCIÓ I PROFESSORAT

L’ECHSW-PSM està dirigida per les doctores Soledad Woessner i Lourdes

Florensa, ambdues acadèmiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El

professorat consta de quatre hematòlegs: Dra. M. Encarnación Pérez Vila, Dra. Anna

Ferrer, Dra. Leonor Arenillas, Dr. Xavier Calvo; el patòleg Dr. Carlos Barranco i tres

citogenetistes: Dra. Blanca Espinet, Dra. Marta Salido i Dra. Anna Puiggros. A més,

compta amb tres tècnics de laboratori i un administratiu.

CURSOS

En l’actualitat s’imparteixen anualment dos cursos de Citologia Hematològica

en el Diagnòstic Integrat; el primer trimestre d’enguany es celebrarà la seva 69a

edició. Els objectius concrets d’aquests cursos de citologia són l’adquisició de la

sistemàtica per a la valoració morfològica i la seva integració amb la resta de dades

del pacient (història clínica, hemograma, bioquímica, citogenètica, citometria de flux,

immunologia, biologia molecular, etc.) per tal d’efectuar un diagnòstic integrat correcte,

imprescindible per poder adoptar decisions terapèutiques adequades en plena era

de la medicina de precisió. La utilitat d’aquest curs queda avalada per l’existència

d’una llarga llista d’espera de 3 a 4 anys i per les valoracions favorables fetes pels

propis alumnes.

Tanmateix, s’imparteixen cursos de citologia dedicats específicament a les

anomalies morfològiques de les síndromes mielodisplàsiques.

També s’han impartit cursos de cultius in vitro de progenitors mieloides, de

citogenètica, de FISH i de miologia molecular.

REUNIONS

Es celebren també reunions mensuals del grup català de Citologia

hematològica i del grup català de Citogenètica hematològica, ambdós grups de

treball vinculats a la “Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia”, en

què participen hematòlegs de totes les comarques catalanes aportant casos de

diagnosi difícil o poc freqüents.
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 FORMACIÓ DE RESIDENTS

Col·laborem en la formació de residents d’Hematologia del nostre Hospital,

de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, Hospital Son Llàtzer de Mallorca, Sant Joan de

Déu-Fundació Althaia de Manresa, Vall d’Hebron de Barcelona i de diferents hospitals

de la resta de l’Estat espanyol: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre i La Princesa de

Madrid, Carlos Haya de Màlaga, Miguel Servet de Zaragoza, Universitario de Jerez de

la Frontera, Complejo Hospitalario de Jaén, Clínic de València, Virgen Arrixaca de

Múrcia, Puerta del Mar de Cadis, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospi-

tal Universitario Lucus Augusti de Lugo, Cruces de Bilbao, Clínico de Valladolid i,

esporàdicament, d’Amèrica Llatina i d’Anglaterra.

Figura 2. Tres estudiosos de la citologia hematològica i acadèmics numeraris de la RAMC,

Dr. J. Sans Sabrafen, Prof. C. Rozman i Dra. S. Woessner. (Foto: Arxiu Dra. Soledad Woessner).
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L’Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-Parc de Salut Mar. Apunts històrics...

Figura 4. Sessió clínica-citològica amb microscopi de capçals múltiples, presidida

pel Dr. J. Sans Sabrafen. (Foto: Arxiu Dra. Soledad Woessner).

Figura 3. Sopar de cloenda del Primer Curs d’Hematologia de l’“Escuela de Hematología de

la Universidad de Barcelona”, de l’Hospital Clínic (1961). (Foto: “Pedro Pons (1898-1971).

En homenatge”. CoMB, pàg. 353).
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Figura 6. Equip docent, tècnics de laboratori i de secretaria de l’Escola de Citologia.

(Fotos: Arxiu Dra. Soledad Woessner).

Figura 5. Alumnes observant cèl·lules en un microscopi de capçals múltiples.
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RESUM: En el Libre d’Àcòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-1832, conservat
a l’Archiu Generau d’Aran, es troben uns fulls, entre els acords de l’any 1819, en
les quals es recull el llistat dels instruments quirúrgics que sol·liciten Francesc
Monlau España i Antòni Puyol Calbetó, tots dos cirurgians de Vielha. Es comenta
la biografia dels dos cirurgians i també els instruments sol·licitats amb els seus
epònims. El llistat de material demanat pels cirurgians ofereix una mostra de la
cirurgia que es duia a terme a l’Aran a principis del segle XIX.

RESUMEN: En el “Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran” 1772-1832,
conservado en el “Archiu Generau d’Aran”, se encuentran unas hojas, entre los
acuerdos del año 1819, en las que se recoge el listado de los instrumentos quirúrgicos
que solicitan Francesc Monlau España y Antòni Puyol Calbetó, ambos cirujanos de
Vielha. Se comenta la biografía de los dos cirujanos y también los instrumentos
solicitados con sus epónimos. El listado de material pedido por los cirujanos ofrece una
muestra de la cirugía que se llevaba a cabo en Arán a principios del siglo XIX.

RESUM: En Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-1832, conservat
en Archiu Generau d’Aran, se tròben ues huelhes, entre es acòrds der an
1819, enes que se recuelh era relacion des esturments de cirurgia que
demanen Francesc Monlau España e Antòni Puyol Calbetó, toti dus cirurgians
de Vielha. Se comente era biografia des dus cirurgians e tanben es esturments
demanadi damb es sòns epònims. Era lista deth materiau demanat aufrís una
mòstra dera cirurgia que s’amiaue en Aran enes inicis deth sègle XIX.

SURGICAL INSTRUMENTS IN THE VAL D’ARAN AT THE BEGINNING OF THE 19 th

CENTURY. ABSTRACT: In the Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-
1832,(Agreements Register of the General Council of Aran)  kept in the Archiu Generau
d’Aran, (General Archive of Aran) there are some pages between the agreements of
1819, in which the  surgical instruments list requested by Francesc Monlau España and
Antòni Puyol Calbetó, both surgeons from Vielha is recorded. The paper describes the
biography of the two surgeons and also the instruments they requested with their
eponyms. The requested material list by the surgeons, gives a sample of the surgery that
was carried out in Aran at the beginning of the 19th century.
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En Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-1832, conservat en

Archiu Generau d’Aran, se tròben ues huelhes, entre es acòrds der an 1819, que

s’incorporèren ath libre quan se restaurèc en 1994, enes que se recoelhen, sense

data, era peticion des esturments que demanen Francesc Monlau España e Antòni

Puyol Calbetó, toti dus cirurgians de Vielha. Possiblament manque bèra huelha iniciau.

Aguesta peticion se transferís ath Conselh e acòrde delegar ena persona de Francesc

Ademá, conselhèr, tà que demane pressupòst des esturments de cirurgia en Tolosa

e en Barcelona.  Des resolucions prenudes peth Conselh Generau en relacion ad

aguest ahèr e que sigueren anotades en madeish libre se dedusís qu’era peticion

des esturments s’amièc a tèrme enes mesi anteriors a agost de 1818. En tot veir era

relacion deth materiau demanat s’aufrís una vision dera cirurgia que s’amiaue en

Aran enes inicis deth sègle XIX.

Francesc Monlau e Antòni Puyol sigueren cirurgians aranesi conductadi amassa

en Aran, enes inicis deth sègle XIX. En gèr de 1819 toti dus, amassa damb eth mètge

Manel Vergés, nomentat en 1817 acadèmic corresponsau dera Reiau Acadèmia de

Medecina, escriuen ara Acadèmia en relacion a ua malautia de larige d’un malaut aranés.

FRANCESC MONLAU ESPAÑA

Neishec en Vielha eth 19 de març de 1761. Hilh de Jusèp Monlau e Catalina

España. Pair des cirurgians Pau Monlau e Jaume Monlau. Pair-sénher deth tanben

cirurgian Francesc Monlau España.

Matriculat en Reiau Collègi de Cirurgia de Barcelona en octubre de 1783.

Graduat de cirurgian romanciste d’un examen en mai de 1788. Practiquèc en

Vilalhèr damb Jaume Portolés. Maridat damb Maria Sirat en Vielha eth 22

d’octobre de 1792, Maria morís en Vielha en 1856. Documentat en Aran des de

1788 enquia 1828. Moric en Vielha eth prumèr d’agost de 1828.  Eth sòn hilh Pau

Monlau Sirat substituís a sa pair Francesc e seguís damb era conducta en Aran

amassa damb Antòni Puyol.

ANTÒNI PUYOL CALBETÓ

Neishec en Vielha en 1795. Cirurgian romanciste d’un examen. Matriculat en

Reiau Collègi de Cirurgia de Barcelona en octubre de 1814, as 19 ans. Revalidat en

agost de 1817, damb dus ans d’estudi e tres de practiques. German deth mètge
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Agustí Puyol. Maridat damb Antònia Vidal de Casau, non aueren hilhs. Encargat des

visites as malauts militars der Espitau de Sant Pèr de Casau pendent era Guèrra

Carlista. Documentat en Vielha des de 1817 enquia 1869. En 1830 ei regidor der

Ajuntament de Vielha. En abriu de 1845 demane ara Acadèmia eth nomenament de

subdelegat de Medecina en Aran, qu’aucupe de forma interina, en tot substituïr a

Ramon Ademá. Non s’acceptèc pas era sua prepausa; siguec nomentat Joaquim

Escot. En 1869 hec testament, as 76 ans, en tot deishar uns bens, sabates, mocadors,

ua capa, dues casaques, dus justets, un chapèu, dues camises e 50 liures araneses

a un german sòn que viu en França, Jusèp Puyol. As sòns nebots Maria e Santiago les

dèishe 100 liures araneses entre es dus, en tot nomentar ereu de toti es sòns bens

ath sòn german, eth mètge Agustí Puyol, qu’auie compartit damb eth era conducta de

Vielha, un coma cirurgian e er aute coma mètge cirurgian en ans anteriors. Morís en

Vielha eth 18 de junh de 1869, en çò de Boya.

Era relacion des esturments de cirurgia que demanen Francesc Monlau e

Antòni Puyol ei:

Operacion del trepano: Dos legras

Arbol del trepano, tres coronas de diversas magnitudes armadas cada

una con su piramida, un perforativo, un exfoliativo, una llave, un

tirafondo y dos elevadores particularmente que no falte el de Petit, el

triploide, el cuchillo lenticular, ÿ el meningo=filax; la maquinilla de Mn.

Luis para detener la hemorragia, si es nesesario trepanar sobre el

angulo anterior inferior del parietal.

La aguja de Mejan destinada á pasar sedales desde los puntos

lacrimales á la nariz pero deve de ser muy delgada su magnitud de 5.

pulgadas ÿ su extructura plata, las paletas de Cabanis para coger dicha

aguja, ó estillete.

Un Traqueo=tomo con su canula de plata.

Un grande Bisturi semi=convexo, cuia oja estará fixa al mango para la

operación del cancer en el pecho, y dos, ó  quatro agujas corvas, ÿ una

arina para el mismo fin.

Aguja de Budui para aneurismas.
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Trocar corvo con su canula ranurada para operar en el arresto de la

orina por encima del puvis, cuia canula deve ser plata.

Un Faringo = tomo grande

Otro de pequeño para la imperforación del ano, o vagina en los recien

nacidos

Tres pesarios para la procidencia del utero grande, mediano ÿ  pequeño

deven ser de goma elastica.

Bisturi herniario de Petit con un botoncillo en su remate: la sonda

alada de Moran, y el dilatatorio de Ledran para la operacion de la

Bubonocelle.

Un cateter masiso de plata, ÿ otro de hueco tambien plata, para hombre,

otro de goma elastica para hombre, y una algalia de mujer también de

plata cuio, cateteres, ó algalias deven hir con sus estilletes

algalia grande, y pequeña de hombre pero que dichas algalias tengan

los agujeros pequeños ÿ redondos, por ser nocivos los grandes ÿ de

figura eliptica.

Para la operacion de la Litotomia un Litotomo surcado, ó uretrotomo,

una cuchara unas tenasas, y el cistotomo de Fray Cosme.

Para amputar dos cuchillas rectas, una curba, la sierra, las tenasas

inciciva o cortantes, el Tortor de Morell ÿ el torniquete de Petit.

Trocar con su canula de plata para la operacion del Hidrocelle.

Trocar para operacion de la Paracentesis con su canula de plata.

Franco Monlau

Antonio Puyol Cirujano.
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En relación a tot açò que demanen s’escriu en libre era responsa deth Conselh:

“En la Villa de Arties a los nueve de Agosto de mil ochocientos Diez y

ocho: Convocado el Consejo Genl del valle en la casa de la Moliera al

efecto de hacer una visita al Exmo Sr Gl Conde Dn Carlos de España

presidido poo el Sr. Dn. Pablo de Miguel España Juez Real Ordinario de

dicho valle y se hallaron presentes los Srs consegeros abajo firmados

se ha resuelto que ...”

“Tambien se ha resuelto que los Instrumentos de cirurgia que se hallan

notados en la lista han entregado los cirujanos y que se deben tener y

depositar en la villa de Viella se ha resuelto que el consegero Francisco

Ademá que debe pasar a Tolosa se informe el quanto costaran; y

después se escriba a Barna si se lograran a mejor precio, y en vista de

las dos listas el consejo Gral resolverá lo conveniente”.

COMENTARIS DES ESTURMENTS DEMANADI

Trepanacion. Demanen en especiau er elevador de Petit e era maquinilla de

Mn. Luis. Jean-Louis Petit, 13 de març de 1674 – 20 d’abriu de 1750, estèc un

cirurgian francés inventor deth torniquet entre auti esturments de cirurgia, director

dera Reiau Acadèmia Francesa de Cirurgia en 1731. Auec era opcion d’èster contractat

coma Cirurgian de Càmara de Felip II, opcion que non s’amiec a tèrme. Eth sòn

elevador se composaue de:

“1º de un caballete encorvado en forma de arco, cuyas dos extremidades

guarnecidas de almohadillas se apoyan sobre las partes del cráneo

inmediatas a la fractura, y cuya convexidad presenta en su parte media

un eje rodeado de rosca de tornillo y articulado con él por medio de un

gozne. 2º de una larga palanca montada en un mango, cuya extremidad

está encorvada como la de los elevadores comunes, cuyo cuerpo

aplanado tiene una serie de agujeros, en los cuales se puede introducir

el eje del caballete que le sirve de punto de apoyo, de modo que se

pueda mudar como se quiera la longitud respectiva de los brazos de la

palanca de primera especie que representa”.

Aguest esturment estèc modificat per Louís, junhent er eix ar cavalhet entà poder

dar totes es inclinacions que calie segontes era posicion e direccion des tròçi des uassi.
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Un aute des esturments que demanen ei era maquinilla de Mn. Luís. Antoine

Louis, neishut en Metz en hereuèr de 1723 e mòrt en Paris en 1792. Secretari dera

Académie Royale de Chirurgie, cirurgian dera Salpêtriere, a on l’enterrèren, ei un des

redactors dera Encyclopedie. Arribèc tanben a modificar eth mecanisme dera

guilhotina entà estauviar patiment, enquiath punt qu’era guilhotina estèc a punt de

nomenar-se era Louisette o era Luison. En Tratado Elemental de Afectos Esternos y

Operaciones de Cirurgia, der an 1822, ja se cite que “el ángulo inferior del parietal es el

parage más temible de los que se puede trepanar por la arteria espinosa... pero como

vienen lances en que es indispensable escoger aquel sitiu Mr. Louis inventó una maquinilla

compuesta de dos chapitas, y una bisagra para coger y comprimir la arteria contra el

hueso, en caso que nos viésemos en la dura precisión de trepanar en tal parage”.

Cirurgia deth lacrimau. Demanen era aguja de Mejan e es  paletas de

Cabanis. En Tratado... ja citat, s’expause que  “El primero que pensó en curar la

fistula lacrimal por operación fue Meján. Meján pensó de pasar una aguja de

plata muy delgada de unas cinco pulgadas de longitud desde el punto lagrimal

superior á la nariz, pasar un hilo de seda por el ojo de la aguja y luego sacar esta

por la ventana de la nariz con una sonda agujereada, y de este modo quedaba el

sedal puesto en su lugar”. Mejan siguec ciurgian en Montpelhèr. Entà facilitar

cuélher era punta der hiu dejós deth cornet inferior e hèr-le a gésser peth nas

Cabanis, cirurgian qu’estudièc en París e exercic en Ginebra, inventec un aute

esturment, es paletes de Cabanis.

Traqueotomia. Demanen tas traqueotomies un traqueotom damb ua canula

de plata.

Càncer de popa: Se pòt pensar que parlen deth càncer de popa ja que

demanen un bisturí semi=convexo para la operacion del cancer en el pecho.

Agulha de Budui. Demanen era aguja de  Mr. Boudou tà hèr era ligadura dera

arteria ena cirurgia des aneurismes, era agulha ja se mencione ena publicacion

Curso teorico practico de operaciones de cirugia de Diego Velasco. Pierre Boudou,

neishèc en Asnières-sur-Seine, en 1673 , cirurgian cap der Espitau Hôtel-Dieu de

París, a on morís en noveme de 1751, enterrat ena Madeleine dera Cité. Important

ena cirurgia dera cataracta. Un alumne sòn ei Fra Cosme, Cosme aprenèc a hèr es

prumeres litotomies dera man de Boudou.

Retencion dera orina. Demanen un tròcar tas puncions dera boisheriga dera

orina e uedar-la enes casi de retencions orinaries.
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Faringoto=tomo. Tanben nomentat pes italians lingua de serpente. Ei un

esturment pensat en prinicipi tà uedar es abcèsi amigdalars. Semble tanben inventat

peth cirurgian Petit. Composat per ua vaina qu’ amage laguens sòn  ua agulha que

ges quan eth cirurgian sarre un ressòrt un còp ei plaçada en lòc que se vò talhar,

sense perilh de tocar o lesionar es organs des costats. Molau e Puyol demanen

tanben un de mès petit tàs imperforaciones de ano o de vagina.

Prolapses genitaus. Demanen pesarios, de diferents mesures, de goma

elástica, qu’en sòn dissenh se semblen força as pesaris dera actualitat.

Cirurgia des èrnies. Entara Bubonocelle, nòm des èrnies inguinaus pera sua

semblança damb es bubons inguinaus, demanen eth bisturí herniario de Petit, era

sonda de Moran e eth dilatatorio de Ledran. De Petit ja n’auem parlat. Henri François

Ledran, en vertat eth sòn cognòm ei Le Dran, neishut en París en octubre de 1685 e

mòrt tanben en París en madeish mes der an 1770, cirurgian cap der Espitau dera

Charité. Membre dera Académie Royale de Chirurgie e escuelhut en 1745 membre

dera Royal Society de Londres. Trabalhèc damb Petit en París. Pioner ena investigacion

deth càncer. Era sonda alada o de còr de Moran ei era sonda acanalada actuau.

Sondatges dera boisheriga. Demanen esturments de sondatge e tanben

algalias, sondes entà facilitar era gessuda dera orina.

Litotomia. Demanen eth cistotomo de Fray Cosme. Jean Baseilhac, frair Jean

de Saint-Côme. Neishut en Pouyastruc, a tocar de Tarba, en abriu de 1703 e mòrt en

París en junhsèga de 1781. Cirurgian der Espitau Hôtel-Dieu, en 1729 entrèc ena

orden des capelhans “feuillants”, branca reformada dera orden cisterciense, prenent

eth nòm de Frère Jean de Saint Côme, en aunor ath patron des cirurgians. En convent

s’aucupaue dera farmàcia e tanben hège de cirurgian. Inventor d’un esturment tà

trèir es pèires dera boisheriga, eth litotòm que pòrte eth sòn nòm. Ena Reiau Acadèmia

de Medecina se sauve un retrat sòn, ena entrada dera sala Turró, auferit peth Dr.

Pere Vieta en 1851.

 Amputacions. Demanen eth Tortor de Morell e eth Torniquete de Petit. Etienne

Morel, non Morell, cirurgian militar introdusís en 1674 er ús deth torniquet per eth

dessenhat tas herides de guerra. Se tractaue d’un torn que viraue damb un garròt e

que sarraue en tot virar ua banda de constriccion que comprimie es vassos dera sang

tà facilitar era amputacion. Auie er inconvenient que calie un ajudant e sustot era

isquèmia produsida. Petit le perfeccionèc, dessenhant un torniquet que produsie

mens lesion en comprimir e sustot non calie cap ajudant.
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Hidrocele e Paracentesi. Demanen tanben tròcars tar Hidrocelle e tara

Paracentesis.

Eth listat deth materiau, des esturments, demanat pes cirurgians Monlau e

Puyol ei era soleta referéncia trobada en relacion ar esturmentau des cirurgians ena

Val d’Aran enes inicis deth sègle XIX; aguest listat auferís ua idia dera cirurgia amiada

a tèrme en Aran. Non s’a trobat mès documentacion ath respècte ne cap aute listat

enes libres consultadi.
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Signatures des cirurgians Monlau e Puyol.

Hons: Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-1832. Archiu Generau d’Aran.
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Relacion des esturments demanadi pes cirurgians.

Hons: Libre d’Acòrds deth Conselh Generau d’Aran 1772-1832. Archiu Generau d’Aran.
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RESUM: Àngela Graupera i Gil neix a Barcelona el 1876 i el
1914 obté el títol de Practicant. Escriu reportatges com a co-
rresponsal de guerra a la Primera Guerra Mundial. Després
col·labora amb diaris de Barcelona. Autora de diversos llibres
i novel·les. Activista social, feminista, antibel·licista. Presideix
l’Acadèmia de Sociologia. Mor a Barcelona l’any 1940.

RESUMEN: Ángela Graupera Gil nace en Barcelona el 1876 y
el 1914 se titula como Practicante. Es corresponsal de gue-
rra en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente colabora
con la prensa de Barcelona. Autora de libros y novelas. Es
activista social, feminista y antibelicista. Preside la Acade-
mia de Sociología. Muere en Barcelona en el año 1940.

ÀNGELA GRAUPERA I GIL. MEDICAL ASSISTANT AND WRITER.

ABSTRACT: Angela Graupera Gil was born in Barcelona in 1876
and in 1914 she graduated as Medical Assistant. She wrote press
reports during the First World War. Later she collaborated with the
Barcelona press. She wrote books and novels. She was a social
activist, feminist, and anti war. She presided over the Academy of
Sociology.  She died Barcelona in 1940.
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INTRODUCCIÓ

Àngela Graupera i Gil fou la segona de cinc germanes,1 i nasqué a Barcelona
el 9 de juny de 1876. Era filla de l’aguller de Mataró Josep Graupera Majó i de Carme
Gil Llauradó.2 L’avi patern Francesc Graupera era pagès i el matern Esteve Gil, sabater.
Es va casar amb Manuel Buxedas Aupí.3 Tingueren una filla, Àngela Buxedas Graupera.4

Àngela Graupera i Gil morí a Barcelona al seu domicili del carrer Santa
Perpètua, núm. 4, torre, el 29 de març de 1940.

El 22 d’abril de 1913 inicià estudis de Practicant a l’Hospital Clínic de
Barcelona, i obtingué el títol el 24 de juny de 1914. Tenia doncs 38 anys. Posats al
1914, una dona de 38 anys ja era gran. I fins i tot molt gran. Però va ser en aquell
moment quan Àngela inicia la seva projecció pública, cosa que diu molt bé, de
l’empenta que portava.

Recordarem que el 28 de juny de 1914 era assassinat, a Sarajevo, l’hereter
de la corona d’Àustria, que provocà l’esclat de la guerra contra Sèrbia el 27 de
juliol del mateix any.

Fou aleshores quan Àngela Graupera, deixant el marit i la filla, es proposa
anar al front de guerra. Es va posar en contacte amb el director del diari barceloní
“Las Noticias” Rafael Roldós Viñolas, que li va fer una carta de recomanació al
cònsol de Sèrbia a Barcelona, i li oferí prestar serveis en les ambulàncies sanitàries
de l’exèrcit serbi.5

Podríem preguntar-nos per quina raó va escollir Sèrbia i no Àustria, on la
medicina tenia més prestigi. En aquell moment a Sèrbia hi havia tres milions
d’habitants i s’enfrontava al poderós exèrcit austrohongarès. En principi era el país
més dèbil i potser el que més necessitava ajuda.

Nota. D’aquesta comunicació se’n va fer una nota prèvia a la “Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya” (2018, vol. 33, núm. 3, pp. 158-159). Allí hi oferíem el segon cognom d’Àngela Graupera,  les dates
de lloc de naixement i de mort, i altres notícies familiars que eren desconegudes fins aleshores. Poc després
se’n feia ressò el diari “El Pais” (28 de febrer del 2019). Posteriorment Santiago Tarín publicava a “La

Vanguardia” (8 de març de 2020, pàg. 46) un article sobre Àngela Graupera sense mencionar la nostra
aportació.
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Passà a Marsella i a Gènova on s’embarcà cap a Bari, Salònica i finalment a
Nisch (Niš). capital propera a Belgrad, on hi havia el nucli més potent de l’exèrcit
serbi. El viatge no va ser pas fàcil. Alguna nit l’hagué de passar asseguda en una
cadira. I a vegades compartint l’espai amb polls i ratolins.

A Niš va ser rebuda amb una gran cortesia en la revisió del passaport. Però no
va trobar cap habitació lliure als hotels de Niš. Ens diu que a Niš no hi ha bombardejos,
i que els camps estan perfectament cultivats. Considera que els soldats i oficials són
d’elevada estatura, ben conformats i robustos. Afirma que els serbis són valents,
estoics i soferts.

Des de Sèrbia va enviar alguna crònica al diari “Las Noticias”, de les que
n’hem fet una selecció.

Cal dir que el diari “Las Noticias” disposava de tres dones com a corresponsals
de guerra. A part d’Àngela Graupera hi havia Sofia Casanova a Sant Petersburg, que
també va informar sobre la lluita entre Kerensky i Lenin, i Valèria Teyà, a Roma.

6 d’octubre de 1914. M’han destinat a l’hospital número 8, però aniré
amb una ambulància fins el campament. Els hospitals estan plens de
ferits. A la sala d’operacions preparo gases, benes, antisèptics, i ajudo
a les cures. La pàtria reclama vides, però la terra es queda sense qui la
treballi, les llars sense pares, ni fills, ni marits, ni germans. Niš està ple
de presoners austríacs, i molts en els hospitals auxilien els ferits. Jo
col·laboro amb el doctor Wissel. Les bales dum-dum causen terribles
destrosses. Maleïda, maleïda mil vegades la guerra.

1 de novembre de 1914. La guerra és un horror. Explica que els
habitants de Bòsnia són de races i nacionalitats diferents. Fugen
desesperats del seu territori ja que els camps estan arranats i les
cases destruïdes. L’odi als austríacs i als alemanys és implacable entre
els serbis.

6 de novembre de 1914. Ja fa tres mesos que vaig deixar Barcelona. La
major part dels soldats porten ferides a les mans i als braços. Fa un
elogi dels metges serbis. Va curar un soldat sefardita de nom David, i
amb ell s’entenia en castellà. David li va descriure la batalla on va
quedar amb les mans i els braços destrossats. Però vol tornar al front.
Dígome hirmoa: con lou que resta das maos ¿poteré tornar a guerra?
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28 de novembre de 1914. Milers de ferits ocupen tots els edificis públics
de Niš. Contempla i lamenta soldats amb les carns esquinçades, i
tanta sang i tant dolor!!!

7 de desembre de 1914. Els ferits senten més dolor per veure’s privats
de poder lluitar, que no pas per les lesions que presenten. Tots
pregunten ¿tardaré molt en curar? S’han fet dos mil presoners
austrohongaresos. Estan humiliats i silenciosos, però no són insultats..
En ambulàncies es curen els serbis i els alemanys. La guerra converteix
als homes en feres àvides de sang. Maleïda guerra!!

6 de febrer de 1915. Aquí es respira llibertat i patriotisme. Belgrad ha
quedat lliure i a la nit només s’hi veuen sentinelles.

14 d’octubre de 1917. L’incendi de Salònica. Salònica és una ciutat
turca, jueva, búlgara,...de carrers angostos, tancats, tortuosos, estrets,
bruts, asfixiants, sense ventilació ni arbres. Ha estat un fàcil
combustible. El vent hi ha ajudat. Ha quedat en ruïna total, Es va iniciar
al barri búlgar, i fou un espectacle terrible i grandiós. Les tropes aliades
i gregues van fer el què van poder. L’església de Sant Demetri, que ja
havia cremat altres vegades ha desaparegut. Ens recorda que
l’emperador Teodosi, ja la va cremar amb 20.000  habitants, per
rebel·lia d’aquests.

2 de novembre de 1917. Sobre l’extermini dels súbdits grecs a Turquia.
El turc adora el tabac, a la dona i a la seva religió. Els joves turcs s’han
posat contra els desventurats armenis. Un milió d’aquests infeliços
han estat exterminats amb foc i fam. Els rius Tigris i Eufrates
arrosseguen milers de cadàvers de dones i infants. I ara evacuen els
grecs que ocupen el litoral de l’Àsia menor. Hi ha interminables
caravanes de desterrats. I ho fan amb la col·laboració dels alemanys.
I als grecs que es queden a les ciutats els imposen impostos importants.

29 de desembre de 1917. 400.000 grecs han estat expulsats de la
Tràcia i el litoral d’Àsia menor. També els turcs estan contra els cristians.
Exterminacions, crims i horrors. Expulsats els grecs venen a ocupar el
seu lloc éssers bruts, espellifats, repulsius i s’instal·len tranquil·lament.
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Després de dos segles de domini otomà es van conservar els sentiments
hel·lens. A la diòcesi d’Efès hi ha hagut una expulsió violenta i cruel
dels cristians. I les potències europees en són indiferents.

2 de gener de 1918. El kàiser haurà aixecat la moral de les tropes
búlgares i turques. Turquia per fugir dels russos, anglesos i francesos
ha caigut en el dur “captiveri alemany”. La població es mor de fam,
però els trens van plens cap a Berlín.

21 de gener de 1918. Qui no ha viscut la guerra, desconeix com n’és
d’inhumana i cruels són les seves entranyes. Cal esclafar l’odiós
militarisme. Vaig sofrir a Sèrbia i a Salònica. I sóc testimoni de les
vexacions dels grecs a Turquia. Palestina ha caigut en poder dels
anglesos i ha desaparegut un altre somni dels alemanys.

14 de març de 1918. La religió otomana prohibeix matar els gossos, i
n’hi ha tants que és un veritable perill. Impossible passejar per
Constantinoble sense trobar molts gossos. Ara els han portat a una
illa. Però els guardians s’han quedat amb els diners que tenien per
alimentar els gossos. Això desencadenà terribles udols i lluites a mort
entre els gossos. També hi havia gossos que nedant s’aproximaven als
vaixells per a trobar algun mos de pa. També els cristians hel·lens han
estat expulsats amb fuetades, fam i fred.

No sabem en quin moment abandonà els països balcans. Cal suposar que ho
faria quan s’acabà la guerra. Aleshores passaria una llarga temporada a Bèlgica, on
aniria madurant les seves idees antibel·licistes. Va fer amistat amb Regina Lamo i
Micaela Chalmeta, que sembla que la devien animar a exposar en públic les
experiències viscudes.

LA COL·LABORACIÓ EN EL DIARI BARCELONÍ

“EL DÍA GRÁFICO”

Arribada de nou a Barcelona va iniciar una breu col·laboració en el diari “El
Día Gráfico”. Pensem que ho devia fer de la mà de Carme Karr. En total hi va fer cinc
articles que van ser inclosos en la pàgina femenina del diari.
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El primer, sota el títol “Siluetes femenines” del 5 de gener de 1922, ens fa un
retrat del caràcter d’algunes dones. Ens diu que la dona intel·lectual és detestada
per la majoria dels homes, i fins i tot ridiculitzada per les mateixes dones.

Hi ha algun tipus de dones que només pensen en la neteja de la llar. Serien de
paraula dura, breu i tallant. Cada dia posa l’habitació a l’aire. Treu llençols o cobrellits.
I les catifes al balcó. És econòmica fins a l’avarícia, i terror dels amics i veïns. No llegeix,
ni escriu, ni mira les revistes de moda. I el marit té la sensació que viu en una pensió.

19 de gener de 1922. En aquest article ens diu que la dona acaba els deures
maternals en plena maduresa. Els fills ja no precisen tanta atenció. I dona pas a una
nova lluna de mel. Cerca en els nous coneixements una distracció sana.  Feliç aquell
home que té una dona amant de les arts.  Es manifesta contra la tolerància materna
dels fills adolescents que criden i embruten la llar.

Per altra part fa una referència de les dones peresoses i desordenades. A la
dona li ha d’agradar el treball i l’ordre. Algunes s’abandonen i comencen a engreixar-
se. Fan despeses en confiteries i sempre els fa mal alguna cosa.

2 de febrer de 1922. La dona ha de lluitar pels seus drets. Ha de cultivar
l’esperit i la intel·ligència per aconseguir un demà millor. No ha de ser esclava de
l’home ni màquines de plaer i de procreació. Ha de ser esforçada i animosa companya
de glòries i fatigues. Cal no oblidar que esclau instruït no és un bon esclau. Ni
exaltacions ni rauxes passionals, res de fanatisme, de luxe i de religió. Totes les idees
han de ser analitzades i saber si són justes i bones.

9 de març de 1922. Aquí hi fa una dura crítica de l’espectacle de la tauromàquia.
No s’ha de martiritzar l’animal, i és horrorós veure les convulsions i sofriments d’un
cavall en plena agonia.

16 de març de 1922. Parla de la necessitat de comptar amb jardins infantils.
Allí tot jugant, la canalla aprendrà el respecte a la propietat, als arbres, les plantes i
els ocells. Els carrers són pèssims pels infants de les classes modestes. Hi aprenen
un vocabulari barroer i assimilen costums renyits amb la moral. Als jardins infantils,
amb riures i cants, hi trobaran una bona formació.
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CÀRRECS

En el transcurs de la seva trajectòria vital va ocupar diversos càrrecs:

1. Vicepresidenta efectiva de l’Agrupación Femenina Patriótica (carrer Tres
Llits, núm. 3 pral. de Barcelona) essent la vicepresidenta honorària Teresa Pino, de
Milans del Bosch.6 Es tracta d’una institució que no lliga massa amb el tarannà
d’Àngela Graupera.

2. El 1928 era vicepresidenta de l’Ateneu Rapublicà Femení.7

3. Membre de la Unió Socialista de Catalunya de la que va ser vicepresidenta
primera,8 havent actuat en diversos mítings al costat de Manuel Serra i Moret i d’altres
polítics destacats.

4. El 1932 va ser nomenada presidenta de l’Acadèmia de Sociologia.9

ACTIVISTA SOCIAL I PUBLICISTA

En els anys de la Primera Dictadura i posteriors dissertà en cooperatives,
escoles racionalistes, ateneus obrers. A través del diari “La Vanguardia” hem trobat
una sèrie de conferències que va donar Àngela Graupera, de les que tot seguit en fem
un llistat:

— Organitzada per l’entitat “Acción Femenina” parlà a l’Ateneu
Barcelonès sobre “La mujer belga” (L. V. 3-12-1924, pàg. 7).

— “La mujer en los Balkanes” a l’Ateneu Barcelonès (L.V. 29-04-1925,
pàg. 7).

— “Misión de la mujer española” a l’Ateneu Barcelonès. (L.V. 6-12-
1925, pàg. 15).

— En una nova conferència donada a l’Ateneu Barcelonès, aconsellà
que la dona, per més elevada que sigui la posició social i intel·lectual,
ha d’intentar emular l’home, renunciant als encants del seu sexe. La
missió de la dona és ser dona. Elogià el treball i la dona treballadora,
que no deixa de ser l’ànima de la llar. Manifestà que malgrat la legítima
ambició d’alliberació, la dona mai podrà alliberar-se de la maternitat,
perquè hi ha una mare en cada dona. (L.V.10-12-1925, pàg. 11).
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— “La mujer y la ley”. Combat les lleis fetes pels homes i l’hostilitat
d’una majoria de dones que no comparteixen el treball i la lluita per
obtenir la seva elevació moral i material. Aquell dia va fer un repàs de
les dones de diferents civilitzacions. Afirmà que en les societats
celtibèriques i germàniques la dona era esclava de l’home, ja l’havia
comprat. De la nul·la instrucció femenina en pot sorgir una relaxació
absoluta de la mare. (L.V. 11-02-1926, pàg. 9).

— Seguint en el mateix tema criticà el Codi Civil que no permet a la
dona vendre, contractar o viatjar sense llicència del marit, ni administrar
la seva pròpia fortuna.  El progrés social necessita la col·laboració
entre l’home i la dona. Aconsellà que no obstant la indiferència amb
què els homes han mirat sempre tan humiliant situació, les dones no
han de veure en ells un enemic, sinó un amic i company. L’home i la
dona no poden ser mai forces oposades, perquè el progrés social
necessita la seva col·laboració. La dona ha de ser el complement de
l’home, no solament en la via domèstica, sinó també en la vida nacional.
(L.V. 19-02-1926, pàg. 8).

— Encara va fer dues conferències més sobre la mateixa temàtica (L.V.
31-93-1926, pàg. 7, i 28-04-1926, pàg. 8).

— A l’Ateneu Enciclopèdic Popular, i junt amb el metge Josep Turell
Isbert, parlà sobre el problema de l’abastament d’aigua potable a
Barcelona. (L.V.7-08-1926, pàg. 8).

— A la Cooperativa “Flor de Maig” (carrer Wad-Ras, 195), desenvolupà
el tema: “El problema de la paternitat”. (L.V. 6-11-1926, pàg. 7), a la
que va seguir “El problema de les barraques” (L.V. 17-11-1926, pàg.
7), i “La mujer de los Balkanes” (L.V. 3-12-1926, pàg. 8).

— Respecte a les barraques va dir que calia fer arribar a l’ànima del
poble la tristesa i el dolor que representa per a una ciutat civilitzada, el
desagradable espectacle de les colònies de barraques, focus
d’infeccions i de tota classe de malalties i plagues socials.

— A la Federació Ibèrica Protectora dels Animals i de les Plantes, exposà
el simbolisme atribuït a alguns animals en antigues civilitzacions, i a
més a més, afirmà en ells l’existència de sentiments que no s’han de
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confondre amb els impulsos instintius. També defensà la importància
de les espècies insectívores. De la mateixa manera suggerí en les
plantes i flors, alguna idea superior al concepte de vida simplement
vegetal. (L.V. 22-05-1928, pàgs. 13 i 14).

— A l’Ateneu Republicà Femení desenvolupà el tema: “Cases
maternals” (L.V. 29-05-1928, pàg. 12).

— En una actitud més directament polititzada col·laborà amb la Mútua
dels Veïns de la Ronda d’Antoni, on demanà la retirada del preu de
l’aigua, del gas i de l’electricitat. (L.V. 15-06-1928, pàg. 9).

— A la societat esperantista “Paco kaj Amo” (carrer Planeta, 16, pral.)
tractà el tema “Ocells, plantes i flors”. (L.V. 16-06-1928, pàg. 9).

— Participà a Navàs (Bages) en un acte organitzat per la Cooperativa
de consum “La Fraternitat” d’aquella població en un discurs d’afirmació
cooperativista, a la que també hi va intervenir Josep Duran i Guàrdia
secretari de la Federació Regional de Cooperatives. (L.V. 1-11-1929,
pàg. 13).

— A l’Ateneu de Vilafranca del Penedès insistí en el tema “Cases
maternals” (L.V. 4-12-1929, pàg. 29).

— En un dels centres de la Unió Socialista de Catalunya (carrer
Montseny, 35, pral.) parlà sobre “La dona, la guerra i el socialisme”.
(L.V. 4-03-1932, pàg. 8).

— A l’Agrupació Esportiva de Tramvies de Barcelona hi va donar dues
conferències: “Les immoralitats del vell Codi” (L.V. 17-03-1932, pàg.
10), i “La dona i la guerra” (L.V. 19-04-1932, pàg. 12).

— La mateixa conferència anterior la va repetir a l’Ateneu Republicà
Femení, on defensà la pau mundial, ja que la dona és la més interessada
en salvar la humanitat d’una nova guerra que seria molt més horrorosa
que les passades. (L.V. 28-04-1932, pàg. 9).

— Al Casal Català d’Esquerres (carrer València, 545) hi exposà dos
temes “Els obrers i el Primer de Maig (L.V. 30-04-1932, pàg. 5), i “El vot
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i la dona” (L.V. 30-04-1932, pàg. 6). Podria tractar-se d’un error ja que
les dues últimes conferències van ser donades al mateix lloc i a la
mateixa hora.

— A la societat “Art i Esport” de Mollet, amb Àngel Pestaña i Josep
Bertran de Quintana, parlà en un acte contra la guerra. (L.V. 12-05-
1933, pàg. 9).

— Al centre de la Unió Socialista de Catalunya donà la conferència
“Missió de la dona”. (L.V. 4-06-1932, pàg. 7).

— A l’Ateneu Popular de Mataró junt amb M. Serra i Moret i Joan Rovira
expressà la seva ideologia pacifista reiterant el tema de la relació de la
dona amb la guerra. (L.V. 26-06-1932, pàg. 28).

— Celebrà un míting al Casal Català d’Esquerres fent propaganda
cooperativista, amb Serra i Moret, Coll Creixell, i altres. (L.V. 11-08-
1932, pàg. 6).

— En un centre de la Unió Socialista de Catalunya (Clot, 32 baixos)
parlà sobre la dona i la guerra. (L.V. 7-09-1932, pàg. 6).

— A la Cooperativa Popular de Teixidors de Mà (carrer Terol, 26 i 28) i
amb el tema general “Anàlisi històric i psicològic del capitalisme”
pronuncià una conferència sobre “La immoralitat i l’horror de la guerra”
(L.V. 21-09-1932, pàg. 5).

— Míting a Sants amb Libertad Ródenas i Máximo Llorca.

— A l’Ateneu Popular de Mataró dissertà sobre la guerra i la dona. (L.V.
22-09-1932, pàg. 25).

— Al Centre Democràtic Republicà, de Rubí, junt amb altres oradors es
manifestà en contra de la guerra (L. 22-04-1933, pàg. 11). Actitud que
mantingué a Arenys de Munt on va ser invitada per l’Ajuntament (L.V.
30-04-1933, pàg. 12), i al cinema Ideal, de Gironella (L.V. 5-06-1933,
pàg. 10), i de nou a Arenys de Munt (L.V. 6-05-1933), on revelà on pot
arribar la ferocitat humana organitzada (L.V. 6-05-1933, pàg. 16).
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— Amb Àngel Pestaña, i Josep M. Bertran de Quintana va fer una acte
contra la guerra a la societat “Art i Esport”, de Mollet del Vallès. (L.V.
12-05-1933, pàg. 9).

— Amb els mateixos companys oradors parlà al cinema Titan, de Cornellà
de Llobregat, i a la Federació Obrera, de Molins de Rei, mostrant el seu
refús a la guerra, i invitant els oients a participar en el Comitè Català
contra la Guerra. (L.V. 15-06-1933, pàg. 9).

— Amb frenètica activitat antibèl·lica i amb els mateixos companys
parlà en diversos pobles gironins. (L.V. 12-05-1933, i 25-06-1933).

— Participà en un míting a Sant Feliu de Guíxols contra la guerra. (L.V.
25-06-1933, pàg. 9, i 4-07-1933, pàg. 16).

— A l’agost de 1933 es va inaugurar la secció de la Unió Socialista de
Catalunya, a Puigcerdà, i amb aquest motiu acompanyà Manuel Serra i Moret,
on es va celebrar un acte d’afirmació socialista. (L.V. 30-08-1933, pàg. 6).

— Al “Teatre Vigatà” de la capital d’Osona participà en una acte contra
la guerra. (L.V. 11-10-1933, pàg. 5).

— A l’Associació d’Estudis Universals (carrer Duran i Bas, 5) tornaria a
parlar sobre la vida sensitiva de plantes, ocells i flors. (L.V. 21-10-
1933, pàg. 7).

— El 26 d’octubre de 1933 va ser rebuda pel president Francesc Macià.
(L.V. 26-10-1933, pàg. 8).

— Fidel al seu ideal pacifista va parlar a la Cooperativa de Santa Coloma
de Queralt (L.V. 28-10-1933, pàg. 9), i a la Cooperativa “La Vanguardia”,
d’Horta en contra de la guerra i del feixisme. (L.V. 9-01-1934, pàg. 9).

— En representació de la Unió Socialista de Catalunya, signà el
“Manifest de les Dones Catalanes” en defensa de la República. (La
Humanitat, 13-01-1934).

— El 1934 va ser rebuda pel president Lluís Companys. (L.V. 3-03-
1934, pàg. 5).
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— A l’Acadèmia Enciclopèdica Espero (carrer Montaña, 62) hi donà la
conferència “Supersticions i creences”. (L.V.11-04-1934, pàg. 8).

— Fou membre del Comité Femení Internacional contra la Guerra, i com
a tal parlà a l’Ateneu Enciclopèdic “Sempre Avant” contra la guerra i el
feixisme, compartint la paraula amb Elisa Uriz i Lina Odena. (L.V. 24-
07-1934, pàg. 6).

— A la delegació d’Esplugues-Sant Just del Comitè Català contra la
guerra hi van fer propaganda antibèl·lica Josep M. Bertran de Quintana
i Àngela Graupera. (L.V. 18-09-1934, pàg. 21).

— Fa un discurs amb motiu de la inauguració de l’Ateneu Eclèctic, de
Sant Martí. (L.V. 26-07-1934).

— Al “Lyceum Club” hi dictà el treball “La perfecta casada, de Fray Luís
de León”. (L.V. 10-02.1935, pàg. 11).

— Junt amb el metge Fèlix Martí Ibáñez defensà la necessitat de purificar
les aigües dels nostres rius en benefici de la sanitat, l’agricultura i la
piscicultura. (L.V. 17-04-1935, pàg. 8).

— En un míting de pescadors esportius, celebrat a Manresa, insistí en
assenyalar la importància de la salinitat de les aigües de rec, per
l’economia domèstica, ja que augmenten el preu de la fruita i la verdura.
(L.V. 23-04-935, pàg. 25).

— Invitada per la penya “Vicente Simón”, en un acte celebrat al
restaurant Sport desenvolupà el tema “Supersticions a través de les
edats”. (L.V. 6-06-1935, pàg. 8).

— A l’Associació de Treballadors de Banca i Borsa pronuncià la
conferència ”Deberes sociales de la mujer”. (L.V. 31-10-1935, pàg. 8).
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AUTORA DE LLIBRES I NOVEL·LES

Els llibres que va publicar són producte del seu pas per Sèrbia i Grècia:

1.- “La Persecución del helenismo en Turquía”. (Barcelona, Luís Gili,
1920, 356 pp.) on amplia les cròniques sobre l’expulsió dels grecs de
l’Àsia Menor.

2.- “El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra”. (Barcelona,
Publicaciones de la Revista Blanca, s. d., 48 pp.).

Per altra part publicà nombrosos títols de novel·la rosa, en l’òrbita de l’editora
de la “Revista Blanca”, de clara orientació anarquista. La “Revista Blanca” publicava
quinzenalment novel·les que repartia per tot l’Estat i a l’Amèrica llatina, essent els
editors Joan Montseny i Teresa Mañé.

Dins d’aquesta col·lecció de “La Novela Ideal” hi escrivien Federica Montseny,
Marta Espinosa, Dora Ferré, Federico Urales, Ricardo Peña, Pedro Caballero, Juan
Padreny, i altres autors. Les novel·les tenien un format de 120x180 mm, i contenien
unes 64 pàgines però també n’hi havia de 32 pàgines. La majoria no portaven data
d’edició.

Eren novel·les contra la moral i els costums burgesos, que parlaven dels problemes
de l’atur, dels orfes de les classes modestes, de les mares solteres, i al mateix temps
estimulaven el jovent a la rebel·lió contra la societat conservadora. Tenien l’objectiu
d’oferir un nou concepte de la vida humana i amb una intencionalitat social de valorar
l’aportació i la visió de la ideologia anarquista. Algunes van passar per la censura.

L’administració de la casa editora estava al carrer Escornalbou, 37 (Barcelona),
i la impremta era Costa, del carrer Nou de la Rambla, 45 (Barcelona) on hi havia la
Unió Gràfica Cooperativa Obrera. Els títols que va publicar Àngela Graupera a partir
dels anys 1920 són els següents:

Ansias de volar / Corazón de mujer  / En busca del amor  / En las garras del
hombre  / La herencia  / La pequeña hechicera  / La redimida  / La tentación  / Los
rebeldes  / Ofrenda de amor.

Altres títols: Amor que vuelve  / Aura popular  / Bajo los cerezos  / Camino de
amor  / Como las abejas  / El amo  / El batelero  /  El corazón de la esfinge  /   El
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retorno a la tierra  / La Alondra  / La Cadena  / La casita blanca  /  La cigarra y la
hormiga  / La madre  /  La mancha de sangre  / i La venganza de Jaime.

Amb data d’edició:

1925: Carmela.
1930:  El abismo, i La moral de la gente bien.
1931:  El despertar i Los viejos.
1932: Alma de inquisidor  /  La Vocación  / Padre y verdugo.
1933: En familia  / La mujer que se vendió  /  La pequeña rebelde  / Sacrificio.
1934: La romàntica.
1935: Odio y amor  /  El vagabundo  / Los dos caminos.

A partir del 1935 ens hem trobat amb dificultats per seguir l’activitat d’Àngela
Graupera. Amb l’esclat de la guerra del 1936 potser va ser conscient del fracàs del
seu missatge en contra dels conflictes militars. I a primers de setembre del 1936
moria el seu marit. Fem la hipòtesi que amb aquestes circumstàncies es devia tancar
en el seu silenci.

NOTES

1.  Teresa, Àngela, Carme, Mercè i Francisca.

2.  Carme Gil Llauradó morí vídua, a Barcelona, el 8 de febrer de 1933, a l’edat de 83 anys.
Vegeu: La Vanguardia (15 febrer 1922), pàg. 1.

3.  Manuel Buxedas Aupí morí l’1 de setembre de 1936, a l’edat de 69 anys. Vegeu: La Vanguardia
(4 setembre 1936), pàg. 1.

4.  Àngela Buxedas Graupera morí a Barcelona el gener de 1963.

5.  Las Noticias (8 octubre 1914), pàg. 3.

6. Joaquim Milans del Bosch i Carrió va ser capità general de Catalunya entre 1918 i 1920, i
posteriorment governador civil.

7.  La Vanguardia (29 maig 1928), p. 13.

8.  La Vanguardia (4 juny 1932), p. 7. Vicepresidenta de la Unió Socialista de Catalunya.

9.  La Vanguardia (2 octubre 1932), p. 9. Acadèmia de Sociologia.
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Figura 1. Dibuix de Robert Pérez a partir d’una fotografia d’Àngela Graupera i Gil
(Barcelona, 1876-1940), única imatge coneguda d’ella.
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 Figura 3. Portada de l’obra
“El gran crimen. Lo que yo he visto
en la guerra”, d’Àngela Graupera,

editada a Barcelona per
“La Revista Blanca”.

Figura 2. Portada d’un exemplar
de “La Novela Ideal”,

de “La pequeña rebelde”
on consta com autora Àngela

Graupera.
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RESUM: La clàssica editorial Barcino s’ha dedicat a publicar molts
treballs divulgatius, en especial a la seva Col·lecció Popular, on
trobem obres relacionades amb la salut. La relació que s’estableix
entre catalanisme, llengua i aspectes mèdics, pren relleu a
l’actualitat i mereix reconeixement, com també els esforços que fa
encara per editar o reeditar rigorosos estudis sobre la medicina
medieval catalana.

RESUMEN: La clásica editorial Barcino se ha dedicado a la publica-
ción de muchos trabajos de divulgación, sobre todo en su Col·lecció
Popular, en la cual hallamos obras relacionadas con la salud. La
relación entre catalanismo, lengua y aspectos médicos cobra im-
portancia en la actualidad y merece reconocimiento, como también
el esfuerzo de editar o reeditar estudios rigurosos sobre la medicina
medieval catalana.

THE PUBLISHING HOUSE BARCINO AND ITS PUBLICATIONS

RELATED TO MEDICINE AND HEALTH. ABSTRACT: The classic
Barcino publishing house has been dedicated to the publication of
many popular works, especially in its Col. lecció Popular, in which
we find works related to health. The relationship between
Catalanism, language and medical aspects is gaining importance
today and deserves recognition, as well as the effort to edit or re-
edit rigorous studies on medieval Catalan medicine.
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INTRODUCCIÓ

Arran de dues comunicacions al XVII Congrés d’Història de la Medicina Catalana
sobre els Aspectes mèdics del “Manual d’Excursionisme d’en J. M. Batista i Roca”

(1927) I i II,1 s’ha cregut escaient aprofundir en un dels aspectes editorials que
podrien ser d’interés per una nova comunicació.

Aquest aspecte rau en la importància històrica que té per la cultura catalana,
l’Editorial Barcino, que publicava aquells llibrets de la Col·lecció Popular que encara
perduren en els nostres dies, editant o reeditant publicacions relacionades amb la
cultura i literatura catalanes però també amb algunes incursions molt valuoses dins
la història de la medicina, la salut i d’altres ciències.

És aquest el motiu d’aquest escrit, fer una petita anàlisi d’aquesta bibliografia
al llarg de la història i sobretot en referència a la seva Col·lecció Popular.

En primer lloc hauríem de posar com a referència la història d’aquesta editorial.
I tal com ens la presenta ella mateixa, la dividiríem en 4 apartats:

ELS PRIMERS ANYS (1924-1939)

L’any 1924 Josep M. de Casacuberta, que fins poc abans havia dirigit l’Oficina
de Toponímia i Onomàstica de l’IEC, funda l’Editorial Barcino i comença la publicació
de la col·lecció Els Nostres Clàssics. En el moment del seu naixement, la Barcino va
constituir una de les respostes que, des del terreny cultural, la societat catalana va
generar davant les actituds repressives de la dictadura de Primo de Rivera. El projecte
es plantejava, doncs, com un intent de pal·liar la situació d’unes institucions públiques
incapaces d’impulsar iniciatives que ajudessin a prestigiar la cultura catalana i, alhora,
oferissin als lectors textos i estudis rigorosos i de qualitat.

La iniciativa d’Els Nostres Clàssics (ENC), que pretenia posar a disposició del
públic no erudit les grans obres de la literatura catalana medieval, va sorgir d’una
proposta de Pompeu Fabra, que veia en la difusió dels clàssics una via per millorar el
nivell de català dels lectors. La premsa, fins i tot abans de l’aparició del primer volum,
es fa ressò del projecte, i el primer llibre, “Lo somni de Bernat Metge”, s’esgota en
quinze dies. Les subscripcions a la sèrie arriben per centenars, procedents del
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Principat i també de les Illes i del País Valencià. Ben aviat seguiren al primer volum
obres de Joanot Martorell, Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Ramon Muntaner...

L’interès per la difusió dels coneixements lingüístics s’observa igualment a la
Col·lecció Popular Barcino, iniciada tot just un any més tard, entre els primers llibres
de la qual n’hi ha quatre de signats per Pompeu Fabra; en aquesta col·lecció, que
arribarà a tenir més de dos-cents números i on és clarament perceptible una voluntat
de posar la societat al dia pel que fa als àmbits més diversos, s’hi publicaran obres
sobre una gran varietat de temes, que van des de les monografies històriques i les
biografies, fins als manuals bàsics (sobre biologia, literatura, economia, sanitat, dret,
política, etc.), passant pels textos literaris, tant catalans com traduccions d’obres
fonamentals de la literatura universal.

El curt període de la República és un moment d’una important projecció pública
de l’editorial, que no sols treu al carrer nombrosos llibres, sinó que, a més, inicia la
publicació d’una mitja dotzena de noves col·leccions. Tot aquest esforç de divulgació
cultural es veurà sobtadament frenat per l’esclat de la Guerra Civil. I és que, encara
que la Barcino sigui una iniciativa privada no vinculada políticament a cap partit, el
catalanisme cultural que impulsa genera recels en tots dos bàndols. El nombre de
publicacions minva sensiblement, i diverses de les seves col·leccions queden
estroncades, algunes definitivament. Malgrat tot, durant la guerra l’editorial continua
publicant llibres, majoritàriament de tema històric i, per tant, poc compromès, sobretot
a la Col·lecció Popular.

SUPERVIVÈNCIA I REPRESA SOTA

EL FRANQUISME (1939-1972)

En els anys immediatament posteriors a la victòria franquista la Barcino només
publica un únic i testimonial volum, el facsímil del tom dedicat a Catalunya dels
“Recuerdos y bellezas de España”, de Pau Piferrer (1839). El llibre, aparegut l’any
1939, és evidentment en castellà. Els anys següents, amb el país absolutament
desballestat i amb la cultura catalana sota sospita, són anys de sequera editorial. La
situació no comença a modificar-se fins al 1947, en què, amb l’aparició dels dos
volums d’escrits religiosos i mèdics d’Arnau de Vilanova, es reprèn tímidament la
publicació de la col·lecció ENC i, de mica en mica, la d’altres col·leccions, com ara la
Popular Barcino, amb els nou petits volums de la Crònica de Ramon Muntaner (1951-
1952), de la qual, abans de la Guerra, només n’havia aparegut el primer.
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Josep M. de Casacuberta, que durant els anys en què la Barcino no havia
pogut publicar llibres s’havia dedicat a estudiar l’obra de Jacint Verdaguer i altres
aspectes de la Renaixença, va impulsar en aquest període noves col·leccions. Entre
aquestes destaca la Biblioteca Verdagueriana, dedicada a textos inèdits del poeta
de Folgueroles i a estudis sobre aspectes de la seva obra, com també la sèrie de les
publicacions de «La Revista», una de les poques col·leccions de la Barcino que inclou
literatura catalana contemporània. D’aquesta mateixa època són també la Biblioteca
Folklòrica, sobre qüestions relatives a la cultura popular d’arreu dels països catalans,
i la col·lecció Tramuntana, per a obres de les comarques pirinenques a banda i
banda de la frontera; la Biblioteca Algueresa, d’uns anys més tard, és igualment fruit
de la voluntat d’acollir llibres de totes les terres de parla catalana.

Aquesta relativa embranzida a l’hora de publicar llibres i d’iniciar noves
col·leccions que es va produir durant els anys cinquanta i començament dels seixanta,
es va veure progressivament dificultada per l’edat del fundador de la Barcino, que
continuava encarregant-se del dia a dia de l’editorial, i també per l’esforç econòmic
que tot això representava. Casacuberta i la seva esposa, Dolors Hostalrich, havien
invertit en la Barcino pràcticament tot el seu patrimoni familiar. Aquestes
circumstàncies no impedeixen, però, que les publicacions que continuen apareixent,
i especialment la col·lecció Els Nostres Clàssics, accentuïn el vessant d’alta cultura
i d’erudició que ja s’intuïa en alguns volums de preguerra; els nous títols de la col·lecció
es distancien de mica en mica de la finalitat divulgativa inicial, vista amb molts recels
per les autoritats franquistes, i esdevenen edicions crítiques de referència, preparades
amb el màxim rigor filològic per especialistes catalans i de l’estranger.

UNA NOVA EMPENTA

Davant de les dificultats a què ha de fer front l’editorial, a partir de l’any 1972
la Fundació Carulla-Font, l’actual Fundació Lluís Carulla, es fa càrrec de donar
continuïtat al projecte. Josep M. de Casacuberta, a qui l’any 1981 va ser concedit el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, continuarà sent-ne el director, ara ja
descarregat de les feines administratives més feixugues, fins a la seva mort,
esdevinguda el 1985. A partir d’aquesta data Amadeu J. Soberanas el substitueix en
la direcció literària de l’editorial. Sota el patronatge de la Fundació, i ateses les
noves circumstàncies polítiques i culturals que s’han produït després de la Transició,
la Barcino es decanta definitivament per esdevenir una “editorial de substitució”, és
a dir, una editorial que impulsa iniciatives necessàries per a la cultura catalana, però
difícilment assumibles per una empresa que tingui finalitats estrictament comercials.
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Es potencien especialment les col·leccions i propostes lligades a determinats
àmbits especialitzats, l’alta cultura i la filologia. Es manté la publicació d’Els Nostres
Clàssics, i s’inaugura la Biblioteca Baró de Maldà per a textos posteriors a l’Edat
Mitjana; també es continuen publicant la Biblioteca Verdagueriana i la Biblioteca
Renaixença, col·lecció que acull textos i índexs de publicacions periòdiques del segle
XIX. Ja fora de col·lecció, s’impulsen estudis com ara el llibre “Natura, ús o abús”
(1976), un dels primers treballs en què es valora la problemàtica ecològica al conjunt
dels Països Catalans, o bé la “Flora dels Països Catalans” (1984-2001), obra de
referència en el seu àmbit, formada per quatre gruixuts volums.

EL PRESENT I LES PERSPECTIVES DE FUTUR

Més de vuitanta anys després de la seva irrupció en el panorama cultural
català, i malgrat els canvis que inevitablement s’hi han produït, actualment la Barcino
continua treballant per donar a conèixer la cultura i la literatura catalanes, i per posar
a disposició dels lectors edicions i estudis fets amb el màxim rigor científic.

La potenciació d’aquest vessant de la seva producció, però, no es contradiu
amb la formulació de noves propostes encarades, d’una banda, a la divulgació dels
clàssics catalans —amb la Biblioteca Barcino, per exemple, es retorna a la finalitat
inicial d’ENC de posar els clàssics a l’abast del públic no especialista—, i, de l’altra,
a l’aplicació de les noves tecnologies a la tasca duta a terme.

En aquest darrer àmbit l’editorial ha fet un esforç per tenir una presència
constant a Internet, i ha iniciat una nova col·lecció, la Biblioteca Digital, que acull els
textos literaris digitalitzats, amb tots els avantatges que això comporta a l’hora de
consultar-los. I, igualment amb voluntat de donar la màxima difusió als clàssics
catalans, ha signat acords amb diverses editorials, ben assentades als territoris
respectius, per a la publicació de traduccions de les principals obres medievals escrites
en llengua catalana.

Així, actualment coedita clàssics catalans en anglès amb Tamesis Books, filial
de Boydell & Brewer; en castellà amb DVD Ediciones; en alemany amb Lit Verlag, i en
italià amb Edizioni dell’Orso.

Al costat de la dedicació a la llengua i a la literatura antigues, en els darrers
temps Barcino ha començat la publicació de l’Observatori de Valors, iniciativa
impulsada conjuntament per la Fundació Lluís Carulla i la Càtedra Lideratges i
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Governança Democràtica d’ESADE, per a estudis sobre la situació i l’evolució dels
valors en diversos àmbits de la realitat catalana.

Té així mateix el projecte, que es concretarà ben aviat, de publicar una nova
col·lecció sobre temes relacionats amb el món rural i la pagesia. Aquesta sèrie és
vinculada al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

Però l’aspecte més singular i que voldria remarcar és la importancia de les
Col·leccions catalanes del noucentisme (1915-1924) ja que l’Editorial Barcino, de
Josep M. de Casacuberta, va publicar algunes de les col·leccions que millor defineixen
el  moment cultural. Entre 1925 i 1939, la Col·lecció popular Barcino, col·lecció de
butxaca d’uns 250 volums breus (entre 70 i 150 pàgines) de totes les temàtiques:
des d’obres literàries a assajos filosòfics i obres divulgatives sobre ciències, història,
dret, art, gramàtica, etc., sovint escrites per autors de prestigi. De format petit (16 cm)
i paper de qualitat mitjana, tenia un preu baix (d’1 a 2,5 pessetes, segons les pàgines),
però tant els textos com l’edició i la impressió eren bons; en alguns números, hi havia
il·lustracions. La coberta, de paper, presentava una orla xilogràfica i el vaixell emblema
de l’editorial, en un color diferent segons la temàtica del llibre, sobre blanc.

El 1925, Barcino comença a publicar Els Nostres Clàssics, exquisidament
editada i de temàtica, en principi, minoritària, però de preu assequible i un èxit
sorprenent, amb gran nombre de subscriptors. Té la voluntat de difondre els textos
catalans medievals, en edicions crítiques i anotades, però intel·ligibles per a tothom
i, al contrari que les anteriors edicions d’Aguiló i de Miquel i Planas, en versions
econòmiques. En dos formats, la majoria d’obres s’han publicat en la Sèrie A, de
butxaca; la B, de format gran, ha publicat textos més especialitzats. L’edició en
rústica té coberta de cartolina, amb una sobrecoberta de disseny sobri, a dues tintes,
on un filet doble emmarca el títol i el segell de l’editor; la portada, també a dues
tintes, i una tipografia romana molt llegible. L’edició en tela presenta coberta i llom
de color blanc trencat, amb orla gofrada i el segell imprès en daurat al centre del pla.

D’abast més minoritari, la Col·lecció Sant Jordi publicava clàssics de la literatura
cristiana i obres sobre art cristià. Enquadernats en cartró marró, els volums tenen un
disseny noucentista de gran elegància, amb motius i lletres en negre, i sobrecoberta
a dues tintes sobre blanc.

Tot seguit passarem a detallar les obres que dins del seu catàleg tenen una
certa relació amb la medicina, la salut o la ciència, algunes encara disponibles i
d’altres descatalogades.
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CATÀLEG ACTUAL D’OBRES SOBRE TEMES

RELACIONATS AMB LA MEDICINA,

LA CIÈNCIA I LA SALUT

Obres de Ramon Llull.

— Llibre de meravelles, 4 volums.
El Llibre de meravelles de Ramon Llull és, juntament amb el Llibre d’Evast e

Blaquerna, l’obra narrativa més important del savi mallorquí. Escrit en forma de
novel·la didàctica, representa l’intent més reeixit de Llull de posar a l’abast del públic
laic tot el saber del segle XIII passat pel sedàs del seu pensament, un dels més
influents i originals de l’Europa medieval. Amb la finalitat de fer arribar el seu missatge
de reforma espiritual i conversió dels infidels a un públic majoritari, Llull recorre a tots
els recursos al seu abast, des d’escriure en català (una llengua vulgar) fins a fer servir
elements de la literatura que triomfava entre els seus contemporanis (com l’estructura
narrativa de les novel·les d’aventures i viatges). És per això que construeix la narració
seguint les passes de Fèlix, un pelegrí curiós que recorre el món observant i meravellant-
se de la bellesa i perfecció de totes les coses, que són obra de la creació divina, i del
comportament dels homes, que semblen haver-ho oblidat. Els viatges d’aquest pelegrí
curiós el porten a observar tots els elements que conformen l’Univers des de la
perspectiva medieval (Déu, àngels, cel, elements, plantes, metalls, bèsties, home,
paradís i infern), cadascun dels quals es correspon amb una de les parts del llibre.
Entre elles es compta el Llibre de les bèsties, la part més coneguda del llibre, una faula
protagonitzada per animals que retrata l’aspecte més fosc de la política i que ha gaudit
de certa difusió al marge de l’obra. El Llibre de meravelles és, doncs, una mena de
novel·la enciclopèdica que conté tot el saber medieval i que es construeix a partir de
breus relats farcits d’exemples o semblances, una tècnica pròpia de les arts de predicació
que permet a Llull de fer arribar un missatge complex a un públic ampli. Aquest
mecanisme, tan característic del Llibre de meravelles, ha captivat generacions de lectors
fins als nostres dies. El Llibre de meravelles, concebut per Ramon Llull precisament per
difondre les seves idees a un públic ampli, i editat curosament per Salvador Galmés, és
sens cap mena de dubte una de les maneres més amenes i divertides de conèixer la
visió del món del pensador d’àmbit català més important de tots els temps. 

— Doctrina pueril.
Ramon Llull va escriure la Doctrina pueril entre els anys 1274 i 1276. Malgrat

que sigui un dels primers llibres que va redactar després de l’Art abreujada d’atrobar

veritat, es tracta d’un text en què la presència d’elements artístics és molt escassa.
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Llull el va concebre com un instrument per tal d’adoctrinar aquelles persones —infants,
però també adults— que no disposaven d’una bona formació doctrinal i intel·lectual, a les
quals, abans de res, calia donar unes nocions mínimes sobre la doctrina cristiana i sobre
alguns aspectes que podríem qualificar de cultura general.

Obres d’Arnau de Vilanova.

— Obres catalanes, A. de Vilanova, II volum (Escrits mèdics).

Al segon volum, dedicat a obres mèdiques, s’hi recullen les dues traduccions
catalanes del seu Regiment de sanitat a Jaume II (la primera, obra de Berenguer
Sarriera; la segona és una versió abreujada anònima del XV), i els Aforismes de la
conservació de la memòria.

— Tractat sobre l’amor heroic.

Arnau de Vilanova (c.1240-1311), reputat metge de reis i papes, va ser també
professor a la Facultat de Medicina de Montpeller i autor de diverses obres mèdiques
i espirituals, la majoria en llatí. El Tractat de l’amor heroic, del qual s’ofereix la
traducció catalana acarada al text original, és el primer tractat llatí dedicat
exclusivament a l’amor heroic de què és té constància. Aquesta denominació científica
remet a la malaltia d’amor, a la passió amorosa, de què parlen els poetes medievals.
Arnau explica els sofriments dels enamorats d’acord amb les teories mèdiques de
l’època i proposa alguns remeis per a aquesta afecció, que es considerava
potencialment mortal.

D’altres obres sobre medicina dins la col·lecció ‘Els nostres clàssics’.

— Quesits o perquens (Regiment de sanitat i tractat de fisiognomia) de
Girolamo Manfredi amb la revisió crítica de l’autora Antònia Carré.

Aquest volum presenta la primera edició crítica de l’incunable català Quesits
o perquens, imprès el 1499 a Barcelona per l’editor Pere Posa, un dels principals
impulsors de la impremta al nostre país. Per bé que l’incunable atribueixi l’autoria a
Albert el Gran, avui sabem que és traducció del “Liber de homine. (Il perché)” del
metge bolonyès Girolamo Manfredi, un gran èxit editorial, amb vint-i-sis impressions
italianes i dues traduccions conegudes, al català i al castellà. 

L’obra es divideix en dues parts. La primera és un regiment de sanitat, un
manual higienicopràctic destinat a garantir el manteniment de la salut a partir de
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l’estudi de les sis coses naturals del galenisme (menjar i beure, son i vigília, exercici
físic, evacuació, aire i passions de l’ànima). La segona part, en canvi, és un tractat de
fisiognomia, la ciència que estudia la relació entre els aspectes moral i espiritual de
l’individu i la seva aparença física. Manfredi vol posar aquesta mena de saber científic
universitari a l’abast d’un públic general amb una certa cultura. És per això que
s’esforça per aconseguir un estil i un nivell de llengua adequats als lectors potencials:
escriu en italià, utilitza metàfores i comparacions, defuig les explicacions massa
tècniques, evita l’abús de cites d’autoritat i estructura el llibre en forma de preguntes
i respostes. La traducció catalana medieval del llibre, que és anònima però de gran
qualitat i respectuosa amb l’original, s’emmarca en el procés de traducció d’escrits
científics i tècnics que tingué lloc a la Corona d’Aragó entre els segles XIII i XVI.  

Aquest volum, a càrrec de l’estudiosa Antònia Carré, ofereix, gràcies a la
impecable edició crítica anotada, l’extens estudi introductori i el glossari de termes,
una oportunitat única per aprofundir en el coneixement d’una de les obres científiques
més difoses de l’Europa baixmedieval. En el cas d’Antònia Carré, la recerca duta a
terme amb l’Espill, el llarg poema del metge valencià Jaume Roig (1992), desembocà
en diferents treballs sobre les interrelacions entre el galenisme universitari medieval
i la literatura catalana dels segles XIV i XV i en l’interès per estudiar i editar un text
mèdic medieval en català representatiu de la difusió d’aquella medicina. L’obra
escollida fou els Aforismes d’Hipòcrates conservats amb els comentaris de Galè,
parcialment editada poc més tard (Barcelona, 2000). Els seus treballs d’estudi i
edició de la traducció catalana d’Il perché de Girolamo Manfredi proporcionaren
la primera ocasió per a la col·laboració directa entre els membres
de SCIÈNCIA.CAT. Els Quesits o perquens de Manfredi en català han estat acollits
per la col·lecció Els Nostres Clàssics (Barcelona, 2004). També ha editat
la traducció castellana del segle XVI de l’obra de Manfredi (San Millán de la Cogolla,
2009). Fruit de les seves recerques sobre l’obra, ha publicat una edició de l’Espill de
Jaume Roig acompanyada d’una traducció al català actual i d’amplis comentaris
(Barcelona, 2006).

— Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, de Lluís Alcanyís.
El Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència de Lluís Alcanyís, redactat cap

a 1490, constitueix una fita en la història de la cultura catalana, ja que fou la primera obra
mèdica en català que arribà a la impremta. Concebut com un tractat mèdic sobre la pesta
que fos accessible a un públic burgès cada cop més àvid del saber universitari,
el Regiment s’emmarca en un gènere de la literatura mèdica que gaudí d’un notable èxit
durant els segles XIV i XV: els tractats de pesta. Tanmateix, a diferència de molts d’altres, el
tractat de pesta d’Alcanyís, fruit de l’experiència d’un dels metges més prestigiosos de
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la València baixmedieval, fou redactat en català i tenia un caràcter marcadament
pràctic, com s’esqueia a una obra destinada a la burgesia valenciana.

El Regiment d’Alcanyís presenta l’estructura pròpia dels tractats de pesta:
dues grans seccions -un regiment preservatiu i un regiment curatiu- precedides d’una
breu introducció sobre la naturalesa i procedència de la pestilència. Tot plegat
s’inscriu, evidentment, en el marc conceptual del galenisme llatí, dominant en la
medicina universitària baixmedieval. La secció principal és la de la preservació, no
només del cos, per mitjà de remeis dietètics i medicinals, sinó també de l’ànima, atès
que la pràctica mèdica medieval estava adreçada fonamentalment a la prevenció.
D’altra banda, el règim curatiu s’adreça a un públic més especialitzat (metges,
cirurgians i apotecaris) i presenta remeis de tres tipus per guarir la pesta: dietètics,
medicinals i quirúrgics.

Aquest volum, a càrrec de Jon Arrizabalaga, té l’objectiu de presentar el text
del Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència de Lluís Alcanyís en edició crítica,
així com les eines per permetre’n una comprensió aprofundida: un àmplia introducció,
comentaris al text i un glossari, bàsicament de termes mèdics medievals. El llibre
compta, a més, amb un seguit d’índexs i una llista bibliogràfica. Aquest volum, doncs,
posa a l’abast del públic l’edició més actual i completa d’aquesta obra cabdal de la
literatura mèdica catalana.

D’altres obres sobre salut dins la ‘Col·lecció Popular Barcino’.

— Obres de Joaquim Ral Banús:2 L’educació física escolar (1971) i La gimnàstica

higiènica (1983). Pioneres en la seva època sobre aquesta matèria escolar, a més
dels aspectes mèdics i afavoridors de la salut de l’exercici o activitat física.

Conjuntament amb l’obra Resum d’educació física (1936) (Figura 2), núm.
129, actualment no està en edició, formen l’obra d’aquest autor en el segell Col·lecció
Popular Barcino.

— L’alimentació racional del cos humà, 2 volums (1973) núm. 228-229 de
Eliane Thibout-Comelade.3 (Figura 3).

— Manual d’Excursionisme d’en J.M. Batista i Roca (1927) num. 14 del qual
hem remarcat que ha estat l’origen de l’interés per aquesta comunicació. (Últimes
Reimpressions: 1981). (Figura 4).
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D’altres obres descatalogades dins la ‘Col·lecció Popular Barcino’.

— Resum d’estadística d’en J.M. Cardona (1935) núm. 111, font original del
que podem observar la portada en la Figura 5.

— El Càmping: esport de la vida a l’aire lliure per Amadeu Serch4  (1934) núm.
104. 62 pàgines., VIII pàgines de làmines il·lustrades.

— Com cal auxiliar un ferit per P. Gabarró i García5  (1930-1931) núm. 61 i 73.
2 volums (86 i 74 pàgines respectivament) amb il·lustracions.

— L’Inventor Narcís Monturiol 6 per Jaume Passarell7  (1935) núm. 120. 55 pàgines.
— Joan Lluís Vives8  per F. Almela i Vives (1936) núm. 132. 63 pàgines.
— Discurs del mètode: per a ben conduir la raó i encercar la veritat a les

ciències de R. Descartes;9 versió de Joaquim Xirau10 (1935) núm. 52. 92 pàgines.
— La disciplina mental de Ramon Turró;11 a cura de Leandre Cervera12 (1929)

núm. 55. 68 pàgines.
— Manual del boletaire català de Vicenç Serrano (1969) núm. 220. 141 pàgines

amb il·lustracions.
— Les Bèsties del parc: una visita a la col·lecció zoològica de Barcelona de

Bernat Montsià13 (1931) núm. 72. 50 pàgines, 8 pàgines de làmines il·lustrades.
— Pàgines escollides de Ramon Llull , selecció, pròleg i anotació de R. d’Alòs-

Moner14 (1932) núm. 88. 168 pàgines.

D’altres obres de ciència dins la col.lecció ‘Els nostres clàssics’.

— Llibre del tresor, 4 volums. Versió catalana de Guillem de Copons15 de l’autor
Brunetto Latini. Traducció catalana de l’obra enciclopèdica en francès escrita pel
notari florentí Brunetto Latini (... 1294), mestre de Dante. La versió catalana, duta a
terme a València l’any 1418, és deguda a Guillem de Copons. L’obra inclou comentaris
teològics i científics, resums d’història, de geografia, d’astronomia, de zoologia, etc.,
com també una versió compendiada de l’Ètica a Nicòmac d’Aristòtil i una altra del
“De inventione” de Ciceró.

—Bestiaris, 2 volums. Anònim.

Obres sobre temes de la natura vigents a l’Editorial Barcino.

— La plaga de la fil·loxera d’en Josep Iglèsies16 (1988).
— Comprendre la natura d’en Ramon Folch17 (1990).
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— Dades cartogràfiques per a l’estudi de la vegetació de les muntanyes de

Prades d’en Ramon Folch17 (1974).
— Natura, ús o abús? llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans

(Diversos autors) (1976-2a Edició).
— Flora dels Països Catalans. 4 Volums d’en Oriol de Bolós18 i Josep Vigo19

(1984-1990-1995-2001).
— El ocells de les terres catalanes d’en Joaquim Maluquer20 (1987).
— Els nostres insectes d’en Ramon Villarrúbia (1989).

Com a conclusió, podem observar la importància a nivell de difusió de les
obres més importants de la medicina medieval catalana i també l’aspecte més
divulgatiu en la nostra llengua de temes, inclosa la salut, dins la Col·lecció Popular

Barcino, amb especialistes de l’època de reconegut prestigi. Aquesta tasca, com es
pot observar en el catàleg actual, continua vigent i pot ser una font important de
consulta per tots els curiosos investigadors en àmbits tan llunyans històricament
com l’Edat Mitjana i la Catalunya Republicana.

NOTES

1. SABATÉ I FORT, Jesús. “Aspectes mèdics del ‘Manual d’Excursionisme d’en J.M. Batista i
Roca’ (1927)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2012;  57: 157-168.

2. RAL I BANÚS, Joaquim (1904-1984). Soci de l’Agrupació Excursionista Júpiter, formà part de la
Junta Directiva de l’entitat com a vocal d’esports de muntanya. Era guia excursionista.
Especialitzat en educació física publicà Resum d’educació física (1936) i L’educació
física escolar (1971). Durant la Guerra Civil dirigí el Centre d’Enduriment annex a l’hospital
militar que instal.là al Monestir de Montserrat, on s’aplicà per primera vegada, un
mètode de rehabilitació dels ferits de guerra basat en la gimnàstica. A la postguerra
continuà investigant sobre aquestes matèries, sense actuar, però, en l’àmbit
excursionista.

3. THIBAUT I COMALADA, Eliana (Rigardà, Conflent, 1928) és una cuinera nord-catalana i
escriptora. Professora d’ensenyament tècnic teòric, s’ha especialitzat en higiene de
l’alimentació i en cuina casolana, disciplines en què ha assolit notorietat internacional,
i ha contribuït a la divulgació de la cuina catalana a Europa. Col·labora en Der
Feinsmäcker,  Sant Joan i Barres,  Truc i  Sud, entre d’altres. Ha publicat Technologie et
hygiène alimentaire (1964), Alimentació racional del cos humà (1973), Sachez vous
nourrir(1977),  La ration de la femme enceinte (1979),  365 menus
équilibrés (1979), Com nodrir-se (1982), etc., en el camp de la dietètica. En el de la
divulgació gastronòmica ha publicat, entre d’altres, Cuina rossellonesa i de la Costa
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Brava (1968), De la Costa Brava au Canigó (1971), La cuina catalana del Rosselló i els
seus vins (1984), Les coques catalanes (1996) i La cuina dels Països Catalans: reflex
d’una societat (2001). El 2009 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi. Com a dada és mare
del músic Pascal Comelade.

4. SERCH I GELAMBÍ, Amadeu (Barcelona , 1904-?, 1988 ). Pioner de l’escoltisme català, del
qual va ser comissari general (1948-58). Fou cap de secretaria de Palestra i de les
emissions de Ràdio Associació de Catalunya (1930-38). Professor de català, es dedicà
al cinema en català i col·laborà a Claris,  La Publicitat,  Catalunya Ràdio, etc. En la
postguerra es dedicà també a l’estudi del màrqueting i a la prospectiva, relacionat amb
el Club de Roma, la Unesco, etc. Fou soci fundador i conseller del Centre Català de
Prospectiva. Publicà Txecoslovàquia(1932) i Càmping (1934).

5. GABARRÓ I GARCIA, Pere. Va néixer a Igualada l’1 de gener de 1899. Fou un dels pioners de
la cirurgia plàstica a Catalunya i a Espanya, en començar a treballar en aquesta
especialitat ja l’any 1930. Nacionalista català. El 1939 s’autoexilià; fugí a França i 15
dies més tard a Anglaterra, traslladant-se a Londres primer i finalment a Manchester.
Fou un dels fundadors del moviment escolta a Catalunya i es dedicà també a
l’excursionisme. A Gabarró se’l considera l’introductor de la cirurgia plàstica a
Barcelona. Va morir a Barcelona el 4 de maig de 1980.

6. MONTURIOL I ESTARRIOL, Narcís  (Figueres,  Alt Empordà, 29 de setembre de 1819-Sant Martí
de Provençals, Barcelonès, 6 de setembre de 1885). Inventor i polític. Pioner en la
construcció d’una nau submarina.

7. PASSARELL I RIBÓ, Jaume (Badalona, 1890-Barcelona,1975). Dibuixant humorístic, periodista
i escriptor.

8. VIVES I MARCH, Joan Lluís (València, 6 de març de 1493-Bruges, 6 de maig de
1540). Generalment conegut com Lluís Vives, en llatí Ioannes Ludovicus Vives, va ser
un dels més destacats humanistes i  filòsofs del Renaixement. Vives és important en
el camp sociosanitari ja que va realitzar l’obra «Tractat de l’auxili dels pobres», en què
analitzava i sistematitzava l’organització d’ajuda als pobres i com s’havia de fer. Per això
considerava Vives la primera persona a Europa a portar a la pràctica un “servei organitzat
d’assistència social” mitjançant el seu tractat. Va ser per tant el precursor de l’organització
futura dels serveis socials a Europa i, per tant, un dels precursors de la intervenció de
l’Estat organitzada i assistencial als necessitats.

9. DU PERRON DESCARTES, René  (La Haye [La Haye-Descartes, des del 1802], Turena, 31 de
març de 1596 — Estocolm 11 de febrer de 1650).  Filòsof i científic francès. Conegut
també amb el nom llatinitzat de Cartesius, és considerat generalment com el pare de la
filosofia moderna. 

10. XIRAU I PALAU, Joaquim (Figueres, Alt Empordà 1895-Mèxic 1946). Fou un filòsof català.

11. TURRÓ I DARDER, Ramon (Malgrat de Mar, Maresme 1854-Barcelona 1926). Fou un biòleg i
un filòsof català. 
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12. CERVERA I ASTOR, Leandre (Gràcia, Barcelona, 13 d’agost de 1891-Barcelona, 22 de
juliol de 1964). Fou un metge i polític català, fill d’una família originària de la comarca
dels Serrans (País Valencià) de militància carlina.

13. JORDANA I MAYANS, Cèsar August (Barcelona, 1893-Buenos Aires, Argentina, 1958). Escriptor.
Deixà la carrera d’enginyer per la literatura. Com a novel·lista s’inicià amb Quatre
venjances (1923) i L’anell del Nibelung (1926), barreja de fantasia i realisme; assajà el
gènere policíac ambEl collar de la Núria (1927), i amb La veritat sobre Sigfrid (1927)
i  L’incest (1928) alternà l’humor amb un estil irreverent a la manera d’Anatole France.
Després escriví Una mena d’amor (1931), narració eròtica. A l’exili publicà Tres a la
reraguarda (1940), contes amb temes de la guerra civil o populars. A Barcelona li fou
publicat, el 1971, El món de Joan Ferrer, experiència en la línia de Joyce. Amb un estil
precís, quasi matemàtic, fou col·laborador de publicacions catalanes i sud-americanes.
Director de l’Oficina de Correcció de la Generalitat, publicà diversos llibres sobre la
llengua catalana, alguns amb el pseudònim de Bernat Montsià. Excel·lent traductor de
quatre volums de Shakespeare (1930-32) i d’obres per a la “Biblioteca A Tot Vent”.
També té obres infantils. Signà també Candi Brossa i  Arnau Bellcaire.

14. D’ALÒS-MONER I DE DOU, Ramon (Barcelona, 1885-íd. 1939). Fou un erudit
i bibliotecari historiador de la cultura. Va centrar les seves investigacions en dos
personatges catalans del segle XIII: el teòleg místic Ramon Llull, i el teòleg i metge Arnau
de Vilanova. 

15. DE COPONS, Guillem (?, segle XIV-?, segle XV). Fou un escriptor i diplomàtic possiblement
valencià, que féu algunes traduccions d’obres importants de l’antiguitat clàssica i de
l’Edat Mitjana europea al català.

16. IGLÉSIES I FORT, Josep (Reus, Baix Camp, 9 de setembre de 1902-Barcelona, 18 de
novembre de 1986). Fou un geògraf, historiador i escriptor català. Militava en el
moviment catalanista. Estudià dret i direcció d’indústries tèxtils, per dedicar-se a la
fàbrica familiar de la Riba.

17. FOLCH I GUILLÈN, Ramon (Barcelona, 1946). És un biòleg català. Doctor en Biologia, socioecòleg.
El seu camp d’actuació és la recerca i la gestió territorial i urbanística des d’una aproximació
sostenibilista, enfocament que ell mateix ha contribuït a definir i a desenvolupar. 

18. DE BOLÒS I CAPDEVILA, Oriol (Olot, 1924-Barcelona, 22 de març de 2007[2]). Ha estat
un botànic català, especialista en florística i geobotànica dels Països Catalans i també
de les regions mediterrània i macaronèsica.

19. VIGO i BONADA, Josep. (Ribes de Freser, Ripollès, Girona, 1937). És botànic, pteridòleg i professor
català. És catedràtic de biologia vegetal de la Universitat de Barcelona i és doctor en Biologia
especialitzat en botànica, de la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia), Barcelona.

20. MALUQUER I SOSTRES, Joaquim (Barcelona, 11 de desembre de 1930-15 d’agost de 2011).
Fou un sociòleg i ornitòleg català.
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Figura 1. Logotip de l’Editorial Barcino.
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Figures 2, 3, 4 i 5. Detall d’algunes portades de la Col·lecció Popular Barcino.
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CAMPILLO QUINTANA, Jordi; ROMERO CARRASCAL, Susana. Espoli: del museu al

jutjat. Les infraccions penals contra el patrimoni hitoricoartístic a

Catalunya (1983-2015). Barcelona: Rafael Dalmau Editors, 2016.
(Col·lecció Camí Ral; 38). 135 p.

Aquest llibre aborda un tema poc conegut pels historiadors habituals.
Encara que parteix de la problemàtica de l’espoli de les peces
historicoartístiques i les seves implicacions legals, també pot traslladar-se
a l’àmbit de la preservació del patrimoni sanitari i als seus elements, com
són els edificis, aparells de diagnosi o tractament, o de preparació de
medicaments, llibres, revistes, arxius clínics, receptaris farmacèutics, etc.

Els autors provenen de l’àmbit de l’arqueologia, la història antiga i el dret.
Ambdós, fan ús de la seva experiència professional com a policia i fiscal en
actiu, per il·lustrar la seva exposició amb exemples viscuts.

El llibre s’inicia amb un breu repàs a com s’ha anat desenvolupant el
concepte de patrimoni cultural públic. Partint del Renaixement, quan es
recuperà el valor del llegat clàssic grecollatí (artístic i literari) per part dels
clergues i la noblesa, pel gaudi personal. Al segle XVIII, amb la Il·lustració
i la creació de les Acadèmies, es comença a suscitar l’interès per les
antiguitats i apareixen els gabinets de curiositats. I amb la Revolució Fran-
cesa sorgiren els conceptes de patrimoni nacional i de bé públic.
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Fruit d’aquesta nova idea, es promulgà la Real Cédula de 1803, considera-
da la primera llei espanyola de patrimoni, que es va mantenir en vigor fins
al 1911. Entremig és produí la desamortització eclesiàstica de 1809, durant
la Guerra del Francès, que afectà l’art religiós. La desamortització de
Mendizábal del 1836 va incloure els edificis eclesiàstics. Les guerres
carlines, van afectar edificis civils i militars. Davant d’aquesta situació, el
1836 l’administració espanyola va crear les Juntas de Enagenación, amb
competències exclusives per a classificar el patrimoni històric i declarà la
figura del “monument nacional”. Això va donar lloc a les “Comissions
provincials de monuments”, poc efectives, fins que es van traspassar les
seves competències a les reials acadèmies de la Història i de les Belles
Arts. El fet de legislar sense planificar, a base de decrets i reials ordres, ha
originat un laberint legal espanyol amb diferents disposicions que s’anaven
acumulant, dificultant l’aplicació efectiva de la legislació.

Durant el primer terç del segle XX, l’interès internacional per les
antiguitats va promoure un lucratiu comerç de béns culturals (consentit
per la Dictadura de Primo de Ribera), amb el conseqüent espoli i pèrdua
de part del patrimoni nacional. L’any 1931 va tenir lloc a Atenes una
conferència internacional d’experts per a la protecció i conservació de
monuments, d’art i d’història, que es va cloure amb l’anomenada “Carta
d’Atenes”. Això va donar lloc a la llei de “Defensa, Conservación y Acre-

centamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional” de 1933, de la
República. Durant la Guerra Civil espanyola es van produir nombrosos
actes de destrucció i espoli del patrimoni cultural i documental. La
Generalitat, a través del conseller de Cultura Ventura Gasol, va promul-
gar els decrets de confiscació, per protegir i conservar els béns culturals.
Així es va salvar la biblioteca mèdica del doctor Corachan, base del
Diccionari de Medicina.

Desprès de la Dictadura franquista, l’any 1985 es promulgà la “Ley

del Patrimonio Histórico Español”, que fou seguida el 1993 per la
“Llei del Patrimoni Cultural Català”. Aquí observem un canvi qualitatiu
important, ja que la llei es refereix al “patrimoni cultural” en un sentit
més ampli que el merament artístic. Això expressava un creixent
interès social  pel  l legat cultural  i  no merament l ’art íst ic o
l’arqueològic. A partir d’aquí és començà a valorar el patrimoni
procedent d’altres àmbits de l’activitat humana com l’agricultura, la
indústria, la tecnologia, etc. i en particular el patrimoni generat pel



GIMBERNAT, 2020; 73: 255-262 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 257

Ressenyes bibliogràfiques

desenvolupament de les ciències de la salut (medicina, farmàcia,
veterinària, etc.) en el seu aspecte material i documental. Aquest
creixent interès de la societat pel seu llegat cultural material, no ha
estat acompanyat de l’educació, dels recursos legals, materials i
humans per a la seva protecció, preservació, estudi i difusió.

Després d’un repàs legal dels aspectes positius i negatius de la “Ley Orgá-

nica del Código Penal” de 1995 i fins a la reforma del 2015 pel que fa
referència a la protecció del patrimoni històric en l’aspecte tècnic jurídic,
citant exemples de casos concrets, el llibre enceta una part més trepidant,
titulada: “De lladres i serenos .... Entre el mite i la realitat”, que ens
introdueix en la imatge que el cinema i la ficció literària ens han transmès
sobre l’espoli, el robatori, la falsificació i el tràfic d’obres d’art.  Segueixen
els apartats titulats: “Lladres sense art: perfils, motivacions, modus

operandi ...” , “Els botins: manipulació, transformació i comercialització
dels objectes” i “La policia del patrimoni”, tots ells recolzats en exemples
reals de la pràctica professional dels autors. Finalment presenten “Els
atemptats contra el patrimoni historicoartístic a Catalunya a la premsa
(1995-2015)”, on a partir de les noticies d’investigació periodística
aparegudes en diaris i revistes, recullen casos bastant coneguts i d’altres
desconeguts de furts, mutilacions o falsificacions en jaciments, col·leccions,
museus, biblioteques o arxius, tant públics com privats, il·lustrats amb
fotografies en blanc i negre.

La situació actual de desprotecció administrativa i legal del ric patrimoni
sanitari català hauria d’alertar els professionals sanitaris, els acadèmics
de la història de la sanitat i les administracions públiques a vetllar
escrupolosament per la identificació, l’estudi, la preservació i la difusió
d’aquest patrimoni cultural sanitari que ens caracteritza i identifica a nivell
internacional.

El llibre, curosament editat per Rafael Dalmau Editor, a Barcelona, el 2016
(Col·lecció Camí Ral, núm. 38), té 135 pàgines que ens recorden que la
pèrdua o destrucció dels béns culturals no és renovable, i per tant, apel·len
a la societat, als professionals i a les administracions a prendre’n
consciència del seu valor i de la necessitat de protegir-los.

Ferran Sabaté i Casellas
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ERILL SÁEZ, Sergi. La ciència oculta. Barcelona: Fundació Dr. Antoni Esteve, 2017.
127 p.

Sergi Erill (1938-2020) va mostrar sempre el seu compromís en el
reconeixement del paper de les dones en la ciència. En el seu darrer llibre,
a través d’una edició molt acurada i d’imatges suggestives que serveixen
d’introducció a cada capítol, repassa i posa en valor la història de quinze
dones científiques. Els capítols porten noms poc habituals en llibres
d’història i cadascun clou amb una imatge de la científica.

El primer, L’atreviment de la ciència , desgrana la història d’Hipatia
d’Alexandria, víctima del fanatisme religiós. Remolcs parla de Maria Kirch,
astrònoma, descobridora d’un cometa atribuït al seu marit, i El teixit i el

senyor d’aspecte victorià ens condueix a Ada Lovelace, precursora de l’era
digital al segle XIX. Les muntanyes i el burca explica la història de Florence
Bascom, geòloga, primera dona en obtenir un PhD als Estats Units, i Lego

i crispetes explica els importants descobriments en els mecanismes de la
regulació de l’expressió gènica de Barbara McClintock. Les altres
científiques, la feina de les quals ha estat sovint oblidada, són Jocelyn
Bell, Mina Fleming, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr, Henrietta Leavitt, Lise
Meitner, Agnes Meyer, Corinne Moss-Racusin, Emmy Noether i Chien-
Shiung Wu.

En aquest llibre es combina la informació històrica amb un llenguatge amè
i divulgador, que convida a la lectura. A més de l’edició en català, se n’ha
fet una en castellà. Ambdues es poden consultar a la pàgina web de la
Fundació (https://www.esteve.org/ca/libros/la-ciencia-oculta/)

Elena Guardiola i Pereira

CARRASCO i LORENZO, Marta. La professionalització de les llevadores de Girona

(1830-1870). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències
de la Salut, 2019. (Col·lecció PAHCS; 24). 150 p.

L’ocupació de llevadora és un dels oficis o activitat sanitària documentats
més antics de la humanitat. Les trobem mencionades en gairebé totes les
cultures. Per la seva naturalesa i funció, ha estat tradicionalment
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desenvolupada per dones, de forma artesanal. Però la seva contribució
professional i científica no ha estat tan valorada com la dels homes sanitaris.

L’autora es basa en la teoria del gènere per a explicar la diferència de rols
dins les professions sanitàries al llarg de la història. Però, encara que aquesta
interpretació gaudeixi de suports actualment, caldria també explorar-ne
d’altres com els determinants econòmics, socials o religiosos que han influït
en aquesta evolució de l’assistència obstètrica al llarg del temps.

Aquest llibre, de 150 pàgines, s’estructura en dues parts. A la primera, es fa
un repàs a l’evolució de les llevadores, des de l’Antic Règim fins al final del
segle XIX. I es descriu la seva formació, la praxi, la seva consideració cientí-
fica o social, els seus problemes amb l’Església o amb altres sanitaris, etc.

Amb els inicis del coneixement reglat o universitari —a partir del segle XII—
el que no s’ensenyi en aquestes institucions, anirà quedant en els marges
del coneixement sancionat per les autoritats i la llei. La llevaduria es
mantindrà com un ofici manual, après i transmès al costat d’un altra
persona amb experiència. Això propiciarà un cert secretisme al voltant
de la seva pràctica i d’alguns remeis utilitzats. Aquesta marginalitat
científica de les llevadores a la baixa Edat Mitjana, va propiciar que en
certs períodes de turbulència social, fossin acusades de bruixeria i
patissin les conseqüències de la repressió popular o de la mateixa
Inquisició religiosa.

A l’Edat Moderna, l’oposició a les llevadores procedí de l’estament mèdic i
desprès dels cirurgians, que les veien com una competència deslleial a nivell
econòmic i corporatiu, per la qual cosa acabaran acusant-les de pràctiques
poc ortodoxes, i denunciant-les a les autoritats perquè els hi prohibeixin el
seu exercici.

Es fa un repàs dels treballs i aportacions recents sobre el paper de les
dones en l’àmbit de les ciències de la salut durant les èpoques medieval i
moderna, senyalant les dificultats per esbrinar l’autoria de les aportacions
al coneixement del cos de les dones, que són nomenades com a “dones
sàvies”, però no es menciona el seu nom propi, o tal vegada el del seu marit.
També es posa de manifest la continuïtat assistencial de les llevadores
durant tot aquest període, ja sigui de manera manifesta o de forma amagada.
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S’esmenten les relacions entre les llevadores i el Protomedicat, encarregat
d’autoritzar la seva pràctica. També existia la superació d’un examen per
part d’un metge, que habilitava la llevadora per a exercir en un municipi
concret. Amb la creació dels Reials Col·legis de Cirurgia, l’any 1803 el rei
Carles IV donà una Reial Cèdula referent als exàmens de les llevadores,
per a evitar l’intrusisme professional.

Ja al segle XIX, l’any 1843, aquesta potestat va passar a la Facultat de
Ciències Mèdiques de la reinstaurada Universitat de Barcelona. La llei
Moyano de 1857 establia un pla de formació a l’hospital o maternitat i un
examen a la Universitat. El Ministeri de Foment lliurà un Reglament, l’any
1861, per a la formació de practicants i llevadores. Finalment, la Reial
Ordre de 1888, fixava la normativa per a les carreres de llevadora i
practicant.

A la segona part d’aquest llibre, i en funció d’aquesta legislació espanyola
del segle XIX, l’autora ens ofereix el contingut més original del seu treball.
A partir de la recerca dels arxius de la demarcació de Girona, presenta
l’evolució de la provisió de serveis de llevadora per part de l’Ajuntament
de Girona en els anys centrals d’aquesta centúria, en què es produeix el
trànsit cap a la professionalització.

Al final del segle XVIII i primera dècada del XIX, fruit de l’emigració rural, la
ciutat de Girona assolí els 7.000 habitants; però amb la Guerra del
Francès, disminuí a uns 4.500. Això repercutí en la demanda de llevadores,
que passaren de sis amb llicència local abans de la guerra, a tres l’any
1830, i quatre el 1850. Aquestes places municipals eren concedides per
motius de coneixença, confiança, fama, tradició familiar, i desprès d’uns
anys d’ajudantes o d’exercici lliure a la ciutat i els seus entorns. La
formació, en aquesta primera meitat de segle, era artesanal. Per comple-
tar aquest servei, cal pensar en les llevadores autònomes, que no són
mencionades en els registres municipals, encara que sí pagaven un cànon
a la hisenda pública.

A partir de la segona meitat del segle és quan trobem ja les llevadores
titulades, que han superat l’examen escrit, a Barcelona; o que ja han
passat per la formació hospitalària de dos anys i l’examen a la Universitat.
L’any 1875, hi havia a Girona quatre llevadores titulades contractades per
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l’Ajuntament. A través de les denúncies per intrusisme, ens dona a conèixer
alguna de les que treballaven privadament, per atendre a una creixent
demanda no coberta per la plantilla municipal.

També s’estudia l’impacte d’aquesta professionalització sobre l’estatus
social i econòmic de les llevadores en aquest període.  La mobilitat social
es produeix en un context de consolidació professional, encara que no
s’acompanyi d’una millora econòmica fefaent. És interessant la presentació
de les nissagues de llevadores gironines del segle XIX, perquè ens donen
una visió longitudinal de la història local, que és la base de la història
general.

Els annexos que acompanyen aquest treball, precisen i amplien
encertadament alguns aspectes dels temes estudiats. L’índex onomàstic
és un instrument molt útil per als estudiosos de la història de les dones i
d’aquest àmbit de les ciències de la salut.

Cal mencionar que aquesta recerca guanyà el premi “Oleguer Miró i Borràs”

d’Història de la Medicina Catalana l’any 2018. I felicitar el 25è aniversari de
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut ‘Simeó Selga i Ubach’, pel seu
meritori treball en favor de la preservació del patrimoni bibliogràfic i de la
difusió del coneixement històric de les ciències de la salut.

Ferran Sabaté i Casellas

BASSOLS I FARRÉS, M. Antònia. El doctor Bassols. Una vida dedicada a la Salut.
Badalona: Museu de Badalona-Ajuntament de Badalona, 2019. 85 p.

Coincidint amb els 100 anys del naixement i els 60 de la mort sobtada, en
un accident, de Ramon Bassols i Genís (1919-1959), metge a Badalona
que té dedicada una avinguda al barri de Llefià, el Museu de Badalona ha
publicat una biografia feta en part a partir dels records de la seva filla gran,
Maria Antònia Bassols i Farrés, metgessa. És una biografia rigorosa,
objectiva i ben documentada en la que, a més, s’hi troba el valor afegit de
les vivències familiars explicades a través de la seva filla, així com les
interessants fotografies que hi aporta. Ramon Bassols va néixer a Sabadell
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i es va criar a Barcelona, però a partir de 1948 va començar a exercir com a
metge a la Salut, barri de Badalona de població migrant i sense equipaments,
i es va implicar ràpidament en la lluita per millorar les condicions del barri,
construint fins i tot habitatges socials, a més de dedicar-se plenament als
seus pacients; això el va fer una persona molt estimada i la seva desaparició
molt sentida. Aquesta biografia fa un repàs tant de la vida professional i del
compromís social a la Salut, com de la seva infantesa, la guerra i la postgue-
rra, els estudis de medicina i la formació hospitalària posterior. Tot i que la
part més important és la dedicada a l’època de metge a la Salut, destaquen
el capítol dedicat a la seva vida privada, amb la família, i la part que recull els
testimonis dels veïns, que 60 anys després el recorden. El pròleg, de Miquel
Ylla-Català i Genís, familiar del doctor Bassols, afegeix més dades
interessants a la lectura d’aquesta obra.

Elena Guardiola i Pereira



263

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2020; 72: 157-182 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

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.
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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).
La versió del resum en anglès s’ha d’iniciar amb la traducció del títol del treball.

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.
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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, juliol de 2020
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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
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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
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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?
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 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, 2020
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