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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

S
empre és un goig presentar un nou exemplar de la revista i oferir el fruit del

treball que diversos autors dediquen a les àrees de recerca més variades dins les

ciències de la salut, als territoris de parla catalana. En aquest número, dins la

diversitat que caracteritza Gimbernat, rep una atenció especial la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya (RAMC) per dos motius diferents. El primer, com a capçalera pròpia de la
institució, com també ho és la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de
llarga tradició. És aquesta una revista de l’Acadèmia, de la Universitat de Barcelona i de la
Societat Catalana d’Història de la Medicina. El segon, perquè el dia 4 de maig proppassat la
RAMC complia els 250 anys d’existència, una efemèride que no pogué celebrar a causa de
la pandèmia causada pel virus SARS-CoV-2 i que queda pendent pel futur proper.

La visibilitat de l’Acadèmia a les pàgines de la seva revista és una constant
perquè part dels autors que hi publiquen són acadèmics i també, a vegades, pels
temes que hi apareixen sobre la seva història. Cal recordar que la RAMC és la institució
sanitària més important de Catalunya al llarg dels darrers dos segles i mig, una entitat
troncal que s’ha ramificat donant lloc a la major part d’estructures sanitàries que
avui coneixem. Per tant, està ben justificat que aquesta llarga presència es reflecteixi
en aquestes planes que ara precedim.

Revista, seguint la definició que té aquest mot al diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans, és una “publicació periòdica amb escrits sobre diferents matèries o sobre
una especialitat”. En aquest cas oferim al lector una publicació semestral, estructurada
en diverses seccions, en què professionals de diverses ciències de la salut i de la vida
tracten temes ben diferents que abasten des del segle XV fins quasi l’actualitat. La
pluralitat i l’obertura a totes les ciències de la salut mostra un àmbit on molts
investigadors tenen cabuda; la capçalera anuncia un espai de trobada i de coneixement.
Aquest número pretén demostrar una vegada més aquesta voluntat, que justifica el
subtítol de Revista d’història de la medicina i de les ciències de la salut.

    https://orcid.org/0000-0002-2865-7181
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Com és exigible, els textos són originals inèdits i això en algun cas concret no vol
dir que d’algun tema no se n’hagi parlat mai, sinó també que mostra una nova visió d’un
fet o personatge ja conegut o aprofundeix en un aspecte que havia passat inadvertit.

Alguns dels treball que publiquem formen part del programa del XXI Congrés
Internacional d’Història de la Medicina Catalana que s’havia de celebrar els dies 5 i 6
de juny de 2020, que per raons de la pandèmia de la covid-19 es va haver d’ajornar al
18 i 19 de setembre i que a hores d’ara segueix sense celebrar-se, pel mateix motiu. La
RAMC i el Comitè Organitzador d’aquesta trobada mantenen la convocatòria per data
no determinada, per quan les condicions de salut pública ho permetin. La commemoració
dels cinquanta anys d’aquests congressos és irrenunciable.

Aquest número 74 de Gimbernat s’ha preparat en una situació ben lamentable,
sota l’embat pandèmic de la covid-19, tal com va passar en l’anterior. Vam confegir el
número 73 tancant la redacció a finals maig amb 66.545 casos d’infecció demostrada
amb proves de laboratori i 12.241 defuncions. A l’inici de l’estiu, amb la davallada dels
indicadors epidèmics, s’acabà l’estat d’alarma i el confinament decretats per l’Estat i
s’inicià la fase de represa, i poc després del relaxament de les mesures de prevenció, el
mes de juliol va començar a deteriorar-se de nou la situació de forma progressiva, i
malauradament una corba exponencial va representar l’ascens de casos i defuncions
traçant la segona ona d’una corba bimodal, que a l’hora de tancar aquesta edició el mes
de novembre de 2020, se situa camí dels 380.000 contagiats comprovats i 16.300 el
nombre de morts, alguns d’ells sanitaris, sense que aquest sigui, ni molt menys, el final.

Amb un model sanitari tensat al màxim i un sanitaris esgotats i desolats, es comença
a plantejar el futur amb propostes de canvis, sota la incertesa de l’evolució de la pandèmia,
i de l’escenari posterior de la sanitat catalana, de l’economia i de la cultura del país. Els fons
europeus es preveuen insuficients per a la reconstrucció total i preocupa l’esdevenidor de la
nostra societat. Ultra les necessitats més bàsiques de salut i de mitjans per viure, també
amoïna pensar com en sortirà la nostra cultura, la ciència, la tecnologia, la docència, la
recerca pura i aplicada i com renaixeran i amb quina força les humanitats, les arts i la cultura
popular. A la fi, una gran part dels col·laboradors de Gimbernat som sanitaris i coneixem bé
les prioritats, però fresem a més el món de la cultura i aquesta també ens dona ànsia.

El consell de redacció desitja que tots els seus lectors trobin atractius el
treballs que presentem i les dades que puguin necessitar, com també que es
mantinguin sans i estalvis i que el proper editorial pugui ser molt més esperançador.
Moltes gràcies als autors que han col·laborat amb aquest número 74 i a tots els que
el llegeixin i consultin la versió en paper o la digital, ara i sempre.
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RESUM: Gaspar Torrella (1452-1520) fou un metge valencià de la
cort del papa Alexandre VI Borja. Per encàrrec de Cèsar Borja, va
escriure un dels primers tractats de la sífilis (1497), una malaltia
que havia aparegut a Europa poc abans, i en ell va descriu alguns
dels símptomes de la malaltia, el seu contagi sexual, i va fer
algunes propostes terapèutiques, destacant la importància de la
confiança en la relació metge-malalt per guarir la malaltia.

RESUMEN: Gaspar Torrella (1452-1520) fue un médico valenciano de
la corte del papa Alejandro VI Borgia. Por encargo de César Borgia,
escribió uno de los primeros tratados sobre la sífilis (1497), una
enfermedad que había aparecido en Europa poco antes, en el que
describe algunos de los síntomas de la enfermedad, su contagio
sexual, y propone algunos tratamientos, destacando la importancia
de la confianza en la relación médico-enfermo.

THE VALENCIAN DOCTOR GASPAR TORRELLA AND ONE OF THE

FIRST TREATIES ON SYPHILIS (1497). ABSTRACT: Gaspar Torrella
(1452-1520) was a Valencian physican at the court of Pope Alexander
VI Borgia. Commissioned by Caesar Borgia, he wrote one of the
first treatises on syphilis (1497), a disease describes had appeared
in Europe shortly before. In the treaty he described some of the
symptoms of the disease, its sexual transmission, and makes
some therapeutic proposals, emphasizing the importance of trust
in the physician-patient relationship to cure the disease.

EL METGE VALENCIÀ GASPAR TORRELLA,

AUTOR D’UN DELS PRIMERS TRACTATS

SOBRE LA SÍFILIS (1497)

SIERRA i VALENTÍ, Xavier

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.Terrassa (Vallès Occidental). xsierrav@gmail.com

    https://orcid.org/0000-0001-9080-0869
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A la fi del s. XV una gran epidèmia d’un mal fins llavors desconegut va estendre’s
per tot el continent europeu. El fenomen va despertar una gran alarma i el
comprensible interés entre els metges d’aquell temps. Va correspondre al valencià
Gaspar Torrella (1452 -1520) el mèrit d’haver escrit un dels primers tractats sobre la
sífilis (a la que ell anomenava pudendagra), probablement el de més interés clínic
dels que es van escriure a les acaballes del s. XV, i que va ser fruit de les seves
nombroses observacions i de l’atenció amb què escoltava els seus pacients.

VALENCIANS A LA CORT PAPAL

L’agost de 1492, el cardenal Roderic Llançol i de Borja (conegut també pel
seu nom italianitzat Borgia) va ser nomenat papa amb el nom d’Alexandre VI (Xàtiva
1431 - Roma 1503). Succeïa al tron de Sant Pere al seu oncle, el papa Calixt III
(Canals 1379 - Roma 1458). El papa Calixt (Alfons de Borja i Llançol) s’havia rodejat
d’un entorn de valencians, catalans i aragonesos, i molts l’havien acusat de nepotisme.
A la seva mort, la família Orsini, enemiga dels Borja, va perseguir els nombrosos
membres valencians i catalans de Roma per tal d’impedir l’elecció d’un nou pontífex
valencià (O Dio! La Chiesa romana in mani dei catalani!). Però després de diversos
pontificats, i malgrat les pressions contràries, el conclave va escollir Roderic, nebot
del papa Calixt. El nou papa, natural de Xàtiva, es volgué protegir d’un ambient hostil
rodejant-se d’una cort formada fonamentalment per valencians, assegurant-se així
un entorn fidel i poc permeable a les conspiracions externes. Un dels membres
valencians de la nova cort papal va ser el metge Gaspar Torrella (1452-1520).

A partir del pontificat d’Alexandre VI es documenta la presència d’alguns
metges d’origen jueu a les corts papals. Un d’ells és precisament Torrella, un convers
que mai va retornar a València per por del creixent poder de la Inquisició als regnes
hispànics. Era el tercer fill del prestigiós metge valencià Ferrer Torrella, format a la
Facultat de Medicina de Montpeller i que havia impulsat els estudis de cirurgia a
l’Estudi General de València. Dos dels germans de Gaspar, Jeroni i Ausiàs, també
practicaren la professió. Jeroni havia estudiat a Siena i en retornar va ser catedràtic
de Medicina de la Universitat de València i metge personal del rei Ferran el Catòlic.
Ausiàs per la seva banda, va exercir com a metge a Cagliari.

Després d’una instrucció preliminar en llengua i filosofia a València, Gaspar
va estudiar Medicina a Siena amb Alessandro Sermoneta i a Pisa amb Pierleone da
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Spoleto (metge de Llorenç de Mèdici) formant-se en el galenisme avicennista. L’any
1481 va obtenir el títol de magister a Roma, després de cursar una súplica al papa
Sixt IV. Acabats els seus estudis, va retornar a València per treballar com a metge.

El 1473 el cardenal Roderic de Borja, llegat del papa Sixt IV a les corts de
Castella i d’Aragó li va proposar acompanyar-lo a Roma com el seu metge personal.
Gaspar va realitzar estudis eclesiàstics i es va ordenar capellà (1487). Cinc anys
després, quan el cardenal Borja va ser nomenat papa, Torrella es va convertir en un
dels seus homes de confiança i va assolir diversos càrrecs a la cort pontifícia. Va
arribar a ser protometge de la cort papal, càrrec que compartí amb altres metges com
el també valencià Pere Pintor (ca. 1423-1503). Va ser metge personal del cardenal
Cèsar Borja (Borgia), fill del papa Alexandre VI. Va ser nomenat bibliotecari de la
Biblioteca Vaticana (1498-1500) i bisbe de Santa Justa (Sardenya) des de 1494, a la
mort d’Alexandre VI va continuar a la cort papal com a metge del nou papa, Juli II
(Giuliano della Rovere, 1503-1513) a qui havia tractat de sífilis. En la seva categoria
de bisbe va prendre part del V Concili de Leterà (1512-1517).

Figura 1. Cristofano dell’Altissimo: Retrat del

cardenal Roderic de Llançol i de Borja (futur

papa Alexandre VI). Oli sobre tela, 59 x 44 cm.

Galleria degli Uffizzi, Florència.

(Foto: Wikimedia commons).

Figura 2. Altobello Melone: Retrat d’un

gentilhome, identificat amb Cèsar Borja. Oli

sobre taula, 58,1 x 48,2 cm. Acadèmia de Belles

Arts “Giacomo Carrara”. Bèrgam (Itàlia)

(Foto: Wikimedia commons).
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LA SÍFILIS

A la fi del s. XV comença a escampar-se per Europa la sífilis. No entrarem aquí
en el discutit origen d’aquesta malaltia, que per uns va ser introduïda des d’Amèrica
i per altres era ja preexistent a Europa. El cert és que, a partir de la guerra de Nàpols entre
Carles VIII de França i Ferran el Catòlic, va començar una epidèmia de lúes de grans
proporcions al Vell Món. L’exèrcit francès es composava de 36.000 homes de molt diverses
procedències i un nombrós contingent d’unes 800 prostitutes a la rereguarda, segons era
costum a l’època.1,2 El setge de Nàpols va ser llarg (prop de dos anys) i la malaltia va anar
progressant, tal com testimonià Cumano, metge de Carles VIII, que alertà sobre “unes
pústules com grans de mill que solen aparèixer al prepuci o al glans”.

Per això, tant si era una malaltia nova o no, s’accepta com a punt de partida de
l’eclosió de la sífilis a Europa la batalla de Fornovo (5 de juny de 1495). A més de la
convivència amb les bagasses, les nombroses violacions i la repatriació de les tropes
van assegurar l’escampada d’una malaltia que s’encomana per contacte sexual. El
paper que va tenir l’exèrcit francès en la seva propagació li va valdre el nom del “mal
francès”, tot i que l’apel·latiu variava segons les diferents nacionalitats ja que ningú
volia vínculs amb una malaltia considerada vergonyant. Els francesos la van anomenar
mal de Nàpols, els napolitans mal espanyol, els russos mal dels polonesos, els
portuguesos i nordafricans mal de Castella. Pels turcs era el mal dels cristians i quan es
va imposar la teoria de l’origen americà, molts la denominaren mal d’Índies... A Catalunya
i a València se l’anomenava mal de sements.3 Finalment es va optar pel nom de sífilis,
a partir d’un poema de Girolamo Fracastor (Syphilos sive de morbo gallico).4,5

De tota manera, tenim alguns indicis que hi va haver casos europeus de lues
anteriors a la guerra de Nàpols. La primera referència de sífilis la podem situar
precisament a Barcelona, on Ruy Díaz de Isla diu que ja va veure un cas “en el año
1493 de Nuestro Señor”.6 El 18 de juny de 1495, un mes abans de la batalla de
Fornovo, Nicola Squillaccio, un metge d’origen sicilià, va escriure des de Barcelona
una carta adreçada a un tal Ambroise Rosato, físic i astrònom. A la carta, comenta
l’aparició d’una nova malaltia que s’ha declarat a la ciutat.7 Squillaccio constata que
cada segle porta, entre altres coses, noves formes de malaltia, que poden portar a la
mort. Aquesta carta, redactada en llatí, és probablement el document més antic que
coneixem sobre la sífilis a Europa.8

La malaltia s’escampava arreu. El mateix 1495 va arribar a Escòcia, on li van
dir “verola escocesa”. Dos anys després, tota Europa, des d’Alemanya i Rússia fins
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les costes dàlmates, n’estava infectada. L’any 1498 arribà a les costes d’Àfrica i els
navegants portuguesos la van dur a l’Extrem Orient (Calcuta, Goa, Xina, Japó).

Tampoc respectava classes socials, i tant es podia veure en captaires com en
reis. El mateix papa Alexandre VI, de coneguda vida llicenciosa, n’estava infectat. La
seva filla, Lucrècia Borja, va presentar sifílides a la cara, i es va haver de cobrir d’un
espès vel negre i limitar les seves aparicions públiques.

Un altre fill del papa, Cèsar Borja, també s’havia contagiat de la sífilis en un
prostíbul de Nàpols. Primer li va sortir un xancre al penis, posteriorment un exantema
generalitzat (probable roséola) i, més tard, sifílides pustuloses a la cara i al cos. Però
sobre tot patia uns intensos dolors articulars nocturns. Preocupat per la seva malaltia,
va encarregar que el seu metge personal, Gaspar Torrella, l’estudiés a fons.

A partir d’aquest encàrrec, Gaspar Torrella va dedicar dues obres a la sífilis,
ambdues dedicades a Cèsar Borja: Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu
morbum gallicum (1497)9  i Dialogus de dolore cum tractatu de ulceribus in pudendagra
euenire solitis (1500).10 Aquesta darrera és una obra divulgativa de l’anterior on un
metge (Medicus) explica i contesta algunes qüestions a un pacient (Vulgus). Ens
centrarem doncs en la seva primera obra, el Tractatus, que és el que té més interés
des del punt de vista mèdic.

EL “TRACTATUS DE PUDENDAGRA”

L’encàrrec que Cèsar Borja fa a Torrella fou el d’escriure un llibre eminentment
pràctic, que intentés respondre de forma concreta algunes qüestions: quin era l’origen
de la malaltia, si s’havien escrit altres obres sobre el tema, com tractar la malaltia i
sobretot, com mitigar els dolors nocturns.

En aquell moment només s’havien escrit dues obres sobre el “mal francès”,
de caire més acadèmic que pràctic. El primer tractat va ser De pestilentiali scorra sive
mala de Franczos de l’alemany Joseph Grünpeck (1496),11,12 on destacava que “era
una malaltia quasi aliena a la Natura, que no s’havia vist encara i que era absolutament
inaudita”. Proposava el nom de “mentulagra” per a designar la malaltia, un neologisme
que significa mal del penis, una malaltia de la mentula, o de “l’òrgan masculí de la
virilitat”.13 A part d’això, el llibre especulava sobretot al voltant de les causes de
l’aparició sobtada del mal, que atribuïa a una conjunció d’astres, una creença molt



GIMBERNAT, 2021; 74: 11-34 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Xavier Sierra i Valentí

16

Figura 3. Primera pàgina de l’incunable de Gaspar Torrella “Tractatus cum consiliis
contra pudendagra...”, editat a Roma l’any 1497. (Font: Wikimedia commons).
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arrelada en aquell temps i que veurem repetida més tard en altres obres: Gilinus
(1497) la vincula a la confluència de Mart amb Saturn, i el professor de Bolonya
Wendelic Kock (1502) a la reunió de Júpiter, Mart, Mercuri i el Sol en el signe Balança.14

El mateix Gaspar Torrella, seguint la doctrina hegemònica indicarà que la malaltia ha
aparegut coincidint amb el pas de Saturn per la constel·lació d’Àries. L’obra de
Grünpeck, doncs, té molt poc interés mèdic.

Una altra obra precoç és un breu discurs de Nicola Leoniceno (1428-1524)
Libellus de epidemia quam itali morbum gallicum vocant, que va ser imprès a Venècia el
juny de 1497, per informar a Pico della Mirandola de la nova malaltia i on fa una erudita
disertació sobre entitats morboses descrites pels antics descartant que sigui cap d’elles.

Si considerem aquests dos antecedents, que són més erudits i acadèmics
que pròpiament mèdics, el llibre de Torrella és la tercera obra publicada.

A la dedicatòria del Tractatus, Torrella deixa clar el seu origen valencià i també el
de Cèsar Borja (cardinalem valentinum (...) natione valentino).15 No és l’única referència
a la nostra nació. Més endavant, en parlar de la transmissió de la malaltia, cita el
contagi del magistro Antonio Marci catalano artium et medicine doctori, en un bany.16

L’obra consta de dues parts. A la primera s’exposa la patologia i terapèutica,
i a la segona alguns consilia o curae particulares, el que avui anomenariem casos
clínics, aportant la pròpia experiència mèdica de Torrella amb els seus pacients.

Torrella tracta l’origen del mal, exposant les doctrines més acceptades del
seu temps: segons els astròlegs, les constel·lacions en són la causa;17 mentre que
d’altres pensen en un càstig diví, una concepció molt habitual en aquell temps, i
encara més en una malaltia d’aquestes característiques.18 Però, dit això, es concentra
en descriure la malaltia per la que proposa el nom de pudendagra, ja que s’inicia a
les parts pudendes (genitals).19 Torrella pensa que és una malaltia similar a la scabies
(la sarna) i, per tant, es contagia sobretot per contacte (maxime inficit ex contactu) i
cita en aquest sentit Aristòtil i Avicenna. D’acord a la teoria humoral, l’autor pensa
que certs humors poden corrompre la sang i contribuir a la difusió del mal en el cos.
Així es podria distingir pudendagra sanguínia, colèrica, flegmàtica, etc.

Torrella descriu clínicament els signes i símptomes del nou mal. Les lesions
secundàries són descrites com pústules crostoses i humides, que traspuen una
secreció que compara amb la mel d’un rusc (favo mellis similis) i de vegades són
rodones i dures com els grans d’una figa.20
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Cèsar Borja patia d’intensos dolors ossis nocturns i havia preguntat
expressament sobre el particular a Torrella, per la qual cosa el metge valencià es
concentra en aquesta simptomatologia. Si les úlceres i pústules estan causades per
la matèria més subtil que aflora a la pell, els dolors ossis, musculars i articulars,
segons la concepció de Torrella, són causats per una matèria més espessa.

Torrella intenta explicar la causa per la qual els dolors són més intensos
durant la nit. Segons ell, els porus es tanquen durant la nit, propiciant una major
concentració de la humitat i calor en el cos.

ELS CONSILIA

La segona part aporta els consilia, l’experiència personal del propi Torrella en
el tractament de diversos casos clínics (curae particulares).21 Estava en un lloc
privilegiat per a estudiar la malaltia, ja que només en l’entorn del papa, pot observar
disset casos de sífilis entre familiars i cortesans.

Aquesta és doncs una part de gran interès, en la que podem constatar el gran
detall amb el que feia l’anamnesi i com recollia, a més dels símptomes, les preguntes

Figura 4. El Nen Crist castiga la humanitat amb la sífilis. Xilografia.

“De pestilentiali scorra sive mala de Franczos de Joseph Grünpeck” (1496).
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que els propis malalts plantejaven. Veiem com, a més de deixar clar el mecanisme de
contagi per via sexual, Torrella estableix una comunicació fluida que permet una
relació de confiança (fides).22

El primer cas aportat és el d’un amic de Torrella, un servent de Cèsar Borja,
valencià, anomenat Nicolau (Nicolaus minor valentinus) de 24 anys, d’estatura mitjana.
Alguns pensen que aquest primer cas, sota un nom fingit,  era el del propi Cèsar Borgia.

El pacient havia mantingut una relació sexual amb una dona malalta de
pudendagra, pel que en opinió de Torrella es va infectar en el curs del contacte
sexual, com es pot veure per l’úlcera indurada (xancre) que li va sortir al penis, amb
adenopatia inguinal.23 A la setmana següent va patir dolor als braços, cames, cap i
coll, seguits al poc temps de grans pústules crostoses a la cara i al coll. A petició de
Cèsar Borja, Torrella es fa càrrec del cas i diagnostica una pudendagra flegmàtica i
melancòlica. El tractament proposat inclou un règim dietètic (abstinere a cibis
dulcibus... dimisit caules, rapas et pastinacas rizum...). Recomana algunes pocions
i proposa una pauta diaforètica en estufa, amb períodes de descans. Malgrat tot, les
pústules de la cara no desapareixen. Torrella recomana aleshores l’aplicació d’un
ungüent exclusivament sobre les pústules cada nit. A la fi, tot i que segueix amb
dolors, les pústules desapareixen.

Un aspecte interessant són les preguntes que formula Nicolau al seu metge,
demanant que l’informi de la natura de la malaltia i de com s’encomana.24 El Tractatus
deixa clar el mecanisme de contagi sexual de la sífilis i demostra que Torrella escolta
els pacients, intenta explicar la natura de la malaltia i els mecanismes de contagi i els
tranquil·litza establint amb ells una cordial relació de confiança.

El segon cas és el d’un home anònim, de 46 anys,  de complexió sanguínia,
que va ser atès per Torrella durant el mes d’agost de 1497. L’anamnesi revela que
l’home ha treballat dur, s’ha exposat molt al sol i ha portat una vida irregular. La
pudendagra comença amb pústules grans i vermelles i dolors intensos a coll i espatlles.
Progressivament les lesions cutànies s’estenen a tot el cos i els dolors, de predomini
nocturn, també es generalitzen. La cara es desfigura completament, i això li ocasiona
un clar rebuig social.25 El pacient ja ha estat diagnosticat de lepra per altres metges
i, desanimat, demana a Torrella si pot esperar una solució al mal que el turmenta. El
metge valencià l’intenta consolar.26 Li proposa el règim galènic de les sis coses no
naturals (sex res non naturales): l’ambient, l’exercici físic, l’alimentació i la beguda,
el son, l’excreció i les emocions.27 També recepta ungüents i sudoracions, i poc a poc
les lesions van desapareixent.



GIMBERNAT, 2021; 74: 11-34 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Xavier Sierra i Valentí

20

El tercer cas és el d’un home de 30 anys, oriünd de Llombardia (longobardus),
que treballa de paleta a Roma. És de complexió flegmàtica i ha adquirit la malaltia per
contagi. Fa deu mesos que presenta grans pústules cobertes de crostes, que deixen
anar un pus blanc i espès. A l’anamnesi, es constata un aprimament manifest, malgrat
que l’home segueix menjant bé.28 Torrella diagnostica una pudendagra flegmàtica i
s’adona que el seu pacient està immers en la pobresa. Li recomana un canvi de vida:
pujar la seva cambra a la part alta de la casa i fer el possible per mantenir-la escalfada
amb aire sec, abrigar-se bé, cobrir-se el cap amb un barret i calçar-se bé. També
l’exhorta a l’alegria, a divertir-se i a fugir de penes, tristeses i melancolies. Sembla ser
que el tractament funciona. El pacient torna guarit. Almenys d’esperit.29

El quart cas és el d’un home d’una certa edat, prim i morè, amb escassa
vellositat corporal. Un pacient típicament melancòlic. Segons diu, fa un any que
pateix de pudendagra, després d’haver dormit al mateix llit que el seu germà, que
també estava malalt. Dos mesos després va presentar dolors nocturns a tot el cos,
amb una erupció de grans pústules, cobertes de crostes de color cendrós. Poc després,
els dolors van desaparèixer. Va passar uns deu mesos sense simptomatologia, fins
que, fa un mes i mig (explica Torrella) van retornar les àlgies, al temps que van
aparèixer dues úlceres a la regió tibial esquerra, infectades i doloroses. El pacient ho
atribueix a l’acció d’un cirurgià que per intentar calmar el dolor va aplicar-li un
tractament corrosiu. El metge valencià, després d’haver-lo escoltat, li recomana el
tractament: el règim de les sis coses no naturals, sudoracions i ungüents.

El cinquè i darrer dels consilia és el cas de Johannes de Toledo, proper al
cardenal Borja, bisbe i tresorer, de 55 anys, contagiat de pudendagra. Presenta dolors
intensos i continus al braç, espatlles, coll, cames, peus i mans. El dolor és insuportable,
ha estat atès per metges i empírics sense resultat i ara ha decidit intentar l’ajuda de
Gaspar Torrella, precedit d’una gran fama, per veure si pot alleugerir-lo. No el preocupen
les dissertacions ni les especulacions etiològiques: vol un remei ràpid al seu patiment.30

Està molt amoïnat i prega a Déu per la seva salut. Aquesta invocació de Déu serveix a
Torrella per dissertar sobre l’origen diví de la medicina i del sagrat deure del metge, ja
que Déu ha creat les plantes i els remeis i la figura del metge per aplicar-los. Després,
el metge valencià planteja un diagnòstic diferencial per tal de descartar altres malalties
cutànies: lepra, impetigen, herpes, nòduls cutanis, pruïja i dolors nocturns, blefaritis,
verola, berrugues, sudamines i líquens.31 La lectura de les propria signa, els signes
específics, porten Torrella a pensar que el pacient té una malaltia propera a la scabies,
és a dir, pudendagra. Proposa el tractament del règim galènic de les sis coses no
naturals, amb ritmes irregulars de son, fàrmacs i sudacions. Fets els tractaments
proposats, el pacient experimenta una millora, però Torrella li demana que segueixi un
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tractament de manteniment, per evitar recaigudes, i que pregui a Sant Damià, un sant
metge canonitzat per l’Església.

INTERÉS DE L’OBRA DE GASPAR TORRELLA

La lectura atenta de l’obra “Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu
morbum gallicum” de Gaspar Torrella, ens pot fer veure quines van ser les principals
aportacions del metge valencià a la medicina del seu temps.

Obra pionera

En primer lloc es tracta d’una obra pionera per l’estudi de la sífilis. Els tractats
previs, de Joseph Grünpeck i Niccolò Leoniceno són, més elucubracions erudites que
llibres de real interés mèdic. En l’opinió de Karl Sudhoff l’obra de Torrella és la més
valuosa i original, la que té menys prejudicis, la més directa i la menys acadèmica
d’aquestes obres primerenques sobre sífilis, ja que és la que més dades semiològiques
aporta. A més, té l’interés suplementari d’afegir cinc casos clínics (curae particulares)
que han estat atesos pel mateix autor. Això ens aporta un testimoni en primera
persona tant dels aspectes patològics de la sífilis a finals del s. XV, com de la manera
de fer l’anamnesi en aquell temps.

Com recorda Jon Arrizabalaga,32 Torrella pertany a la primera generació de
metges que van usar la impremta, un invent llavors molt recent, per difondre els
coneixements. El seu lloc destacat a la cort papal li va facilitar considerablement els
mitjans. Per això, les seves obres van ser sovint citades durant molts anys per importants
autors com Jean Astruc (1684-1766).33

A part dels precedents ja citats, podem considerar quines altres obres sobre
sífilis es van escriure, coetànies al Tractatus de Torrella:

— Francisco López de Villalobos (1473-1549)  Era un metge d’origen
jueu, natural de Zamora, protegit pels marquesos d’Astorga. Va ser
metge de la casa ducal d’Alba (1506), del rei Ferran el Catòlic (1509) i
de l’emperador Carles V (1518).34 La seva primera obra publicada va
ser el Sumario de la Medicina. Con un Tratado de pestíferas bubas,
l’any següent a l’obra de Torrella, 1498.35 L’obra, escrita totalment en
vers, passa revista als coneixements mèdics de l’època, i està dedicada
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als marquesos d’Astorga. La segona part, el Tratado de pestíferas
bubas, aporta descripcions clíniques molt detallades sobre la clínica
de la sífilis i revisa les opinions mèdiques més destacades del seu
temps sobre aquesta malaltia.36

— Pere Pintor (1423-1503)  Era un jueu convers, natural de Xàtiva, que
va estudiar Medicina a la Universitat de Lleida. Va exercir a València on
va ser examinador de metges i professor de Cirurgia.  Va instal·lar-se a
Roma per fugir dels rigors de la Inquisició contra els jueus conversos
(alguns membres de la seva família van ser processats i el seu company,
el metge Lluís Alcanyís, va ser ajusticiat a la pira). A Roma va trobar la
protecció del Sant Pare Alexandre VI, que l’incorporà a la cort pontifícia,
com ja havia fet amb Gaspar Torrella. Pintor va arribar a ser el metge
personal del papa (1499). Va escriure De morbo foedo et occulto his
temporibus affligente (1500), un dels llibres primerencs sobre el “mal
francès”, on es fa una de les més precises descripcions de la clínica de
la sífilis d’aquell temps i es descriu la presència del xancre a la vulva
femenina. A l’introducció de l’obra es fa una breu dedicatòria al papa
Borja.

Figura 5. Bust de Gaspar Torrella (València, 1452-Roma, 1520) que es troba a la façana

est de l’antiga Facultat de Medicina de Saragossa. (Foto: Valènciaactua.es).



GIMBERNAT, 2021; 74: 11-34 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 23

El metge valencià Gaspar Torrella, autor d’un dels primers tractats sobre la sífilis (1497)

— Joan Almenar (1502).37 De família noble, va ser senyor de Godella i
Rocafort. La seva fortuna personal no va ser un impediment perquè es
doctorés en Arts i Medicina i exercís com a metge a València. Va publicar un
tractat sobre sífilis, Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum
(1502), que es va convertir en un dels textos més difosos del s. XVI sobre el
“mal francès”. L’obra està dedicada a un amic de l’autor i consta de set
capítols dedicats a l’estudi de les causes, símptomes, pronòstic, tractament
i profilaxi de la sífilis. Per designar la malaltia, Almenar va proposar el
neologisme cultista “patursa”, contracció de passio turpis
saturnina (patiment horrible saturní), denominació que no va prosperar.
Quant a l’origen, distingeix causes primitives (influència astral, corrupció
de l’aire) i corporals, on destaca el contagi, que té lloc especialment durant
les relacions sexuals. També assenyala que es pot transmetre als nadons
alletats per dides. La clínica inclou el xancre d’inoculació o úlcera, els
dolors generalitzats i les pústules. Quant a terapèutica, destaca les friccions
d’ungüents mercurials, per afavorir la “digestió de la matèria pecant”.

— Bartolomäus Steber (? – 1506) Membre del claustre universitari de
Viena, va publicar el 1498 en aquesta ciutat un breu estudi titulat
Malafranczos morbo gallorum praeservatio ac cura, que com altres
obres d’aquest temps és més una dissertació teòrica i erudita que
d’interès pràctic.38

El contagi

Prèviament a la publicació del Tractatus, Gaspar Torrella estava ja molt
interessat en les malalties contagioses. La noció del contagi era encara molt incipient
i la teoria dels “miasmes” en la transmissió de certes malalties encara no havia estat
ben formulada per Fracastor.39

Tot i que, com hem vist, Torrella accepta la teoria hegemònica de l’influència
dels astres, a nivell pràctic constata que la pudendagra es pot encomanar durant
l’acte sexual. Així ho veiem en els consilia del Tractatus i en les explicacions i consells
que dona als seus pacients. Una observació encertada, que no tots en l’època arriben
a fer amb precisió.

Efectivament, els mecanismes de transmissió sexual no eren encara
universalment acceptats, i no faltava qui feia còrrer altres interpretacions, sovint amb
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clara intencionalitat política. Així, Cesalpino atribuïa l’origen del “mal de Nàpols” a
una barreja que els espanyols havien fet amb sang de leprós i vi per venjar-se dels
francesos; Fallopio deia que eren els napolitans que havien enverinat l’aigua dels
pous. La teoria més fantasiosa era la de Fioravanti, que creia que la causa estava en
unes pastes pastades amb carn humana.

Fins i tot alguns dels que acceptaven el contagi per contacte sexual buscaven
explicacions exòtiques a l’origen del mal: còpules de leprosos amb prostitutes (Jean
Menard), d’homes amb micos (Jean Laudier) o d’homes amb cavalls malalts de borm
(Van Helmont).

Molts pensaven que la sífilis es podia contagiar per via aèria o per l’alè. Hume
comenta que el 1529 el cardenal Wolsey va ser acusat a la Càmera dels Lords d’haver
encomanat la sífilis al rei d’Anglaterra Enric VIII “xiuxiuejant-li a l’orella”, malgrat que
el prelat sabia que ell era sifilític.

Una altra dada en aquest sentit és una disposició legal del Parlament de
París, que va decidir prendre dràstiques mesures per prevenir la sífilis. El 6 de març
de 1496 va promulgar una ordre per la que tots els sifilítics que no eren burgesos
de París havien d’abandonar la ciutat en 24 hores, sota pena de ser penjats si no
ho feien.40 La disposició estava adreçada al personal de pas (probablement a
excombatents de la guerra de Nàpols), però està clar que una mesura d’aquest
tipus indica que es desconeix el mecanisme de contagi, ja que la norma afectava
“qualsevol sifilític que conversés amb altres persones”. També a Lió es van
promulgar entre el 7 de juliol de 1496 i el 12 d’agost de l’any següent quatre
disposicions oficials, per treure els sifilítics de l’hospital (fins i tot els que semblaven
guarits) i expulsar-los amb l’amenaça d’assotar-los.41

En canvi, a Escòcia tenien ben clar el mecanisme de contagi de la malaltia,
que havia arribat molt aviat al país. L’any 1497, el consell municipal d’Aberdeen
va redactar un decret prohibint l’exercici de la prostitució per prevenir la difusió
de la sífilis.42

Torrella també recomana, per cert, el control de la prostitució per
prevenir l’expansió de la malaltia. En qualsevol cas, el Tractatus de Gaspar
Torrella va ser la primera publicació on es reconeix que la malaltia es transmet
per contacte sexual.
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La descripció clínica

El Tractatus cum consiliis va ser el primer llibre que podem dir que fa
una descripció adequada de la clínica de la sífilis. Probablement les cinc
històries clíniques de les curae particulares afegides al final van facilitar
l’observació atenta de la simptomatologia. Però no van ser les úniques. En
l’entorn papal la sífilis sovintejava. L’experiència clínica de Torrella devia ser
considerable.

Així, trobem la descripció de la sífilis primària amb el xancre que surt al
penis després del contagi, “cum sorditie et virulentia”, si bé Torrella creu que
surt poc després del contacte sexual i no passat el període d’incubació de tres
setmanes, com és habitual. Descriu la induració característica de la base del
xancre i l’adenopatia inguinal.

De la sífilis secundària descriu les lesions cutànies papulocrostoses,
els exantemes i sobretot els dolors ossis i articulars nocturns. De la sífilis
terciària descriu les gomes del terciarisme i la desfiguració facial (probablement
per destrucció nasal).

Probablement, la clínica i evolució de la sífilis durant els primers 50 anys
de la seva aparició a Europa (1495-1545) diferia bastant de la malaltia tal com
l’hem conegut després.43 Llegint les descripcions dels diversos tractadistes
dels primers anys, ens trobem amb una malaltia d’evolució molt més ràpida,
fulminant, que causava la mort en dos o tres anys. La descripció de les lesions
cutànies són molt més dramàtiques i deformants. Però sobretot crida l’atenció
el clar predomini dels dolors osteòcops nocturns que es troba unànimement
reflectit en tots els tractats d’aquest període, amb un protagonisme superior
al que s’observa més tard. Tot fa pensar en una forma molt més virulenta de la
sífilis en els primers anys, que progressivament es va anar trasformant en la
malaltia que coneixem avui. Segurament podem distingir un primer període de
la sífilis (1495-1516), en la que la malaltia té un curs greu i fulminant amb gran
predomini dels dolors osteòcops nocturns; una segona fase (1516-1546) on
es descriu una gran riquesa de signes cutanis, i en la que destaca l’alopècia
(en alguns llocs la veiem anomenar peladina), i posteriorment una tercera fase
on progressivament la clínica es consolida en la forma que coneixem avui. El
canvi que experimentava la malaltia ja va ser observat per Fracastor (1546):
“...la malaltia està declinant, i potser aviat no es transmetrà tan fàcilment ja
que el virus es debilita més dia a dia”.44
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El tractament

Els tractaments que apareixen al Tractatus són, com era bastant habitual en
el seu temps, recomanar el règim galènic de les sis coses no naturals (sex res non
naturales): l’aire que es respira, l’exercici, la dieta, el son, els residus i les passions
o accidents de l’ànima, és a dir, les emocions.

Torrella també proposa el tractament de la sudoració en estufa, generalment
amb una pauta que alterna períodes de diaforesi i de descans. Per a obtenir una
diaforesi abundant insisteix en aconseguir un aire càlid a les estances i abrigar-se
bé, usant mantes, capells... Els diaforètics tindran un gran predicament en els segles
posteriors i seran la base de molts tractaments per a la sífilis, com els de l’arítjol o el
guaiac,45 aquest darrer importat d’Amèrica i que en el s. XVI serà subjecte d’un
pròsper comerç que enriquirà als Fugger, banquers de Carles V.46 Les sudoracions
forçades van ser habituals als hospitals de malalts veneris i fins i tot van ser recollides
en alguna poesia satírica de Quevedo.47

El Tractatus proposa alguns remeis per dormir bé i recomana enemes si cal.
L’administració de pocions té la finalitat d’actuar com a revulsiu, laxant, i de cosumpció
de les restes. Entre els ingredients emprats als remeis hi trobem grans de mill i d’ordi,
anís de fonoll, xarop d’endívies, sucre... Com a sedant s’empra el xarop de roselles
(sirupi de papauere).

Com era habitual en aquell temps també es contemplen sagnies, clisteris i
enemes, que tenen per funció l’evacuació dels humors morbosos.

Finalment també s’usa el mercuri, un tractament que malgrat la seva
toxicitat serà molt usat en segles posteriors, i que donarà lloc al famós aforisme
“Una hora amb Venus i tota la vida amb Mercuri”. Al Tractatus es recomanen
cinc ungüents amb mercuri (argentum viuum) i una loció amb sublimat de mercuri
(argentum sublimatum) per fer friccions. També es proposa l’ús de pòlvores de
cerussa (ceruse sulfuris polvere) conegudes després com blanc de plom, bastant
tòxic. En ocasió d’algunes intoxicacions del seu entorn, Torrella es va adonar
dels perills del mercuri, ja que en la seva obra posterior Dialogus de dolore
cum tractatu de ulceribus in pudendagra euenire solitis (1500), es manifesta
contrari al seu ús terapèutic.
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LA RELACIÓ METGE-MALALT

El Tractatus ha estat motiu de diversos treballs, que s’han centrat sobretot en
els aspectes clínics, epidemiològics i terapèutics d’aquest tractat, aspectes de vital
importància, ja que és la més destacada de les primeres obres dedicades a aquesta
malaltia. Però potser ha estat menys comentada la relació metge-malalt, que Torrella
deixa ben clar en el seu llibre i que ens semblen de gran interès. Una de les investi-
gadores que ha tractat aquest tema és Concetta Pennuto, especialista en la història
de la medicina del Renaixement.48

A la seva dedicatòria, l’autor diu que el gènere humà està en deute amb Cèsar
Borja, ja que gràcies a ell s’ha descobert com tractar una malaltia considerada incu-
rable. L’autor menciona a continuació la figura de Niccolò Falcucci, un metge florentí
que va escriure els Sermones medicinales, un recull de la ciència mèdica de l’època,
on destacava la importància de la confiança (confidentia) que ha de presidir la relació
de metge i pacient i de la virtut imaginativa (virtus imaginativa), un atribut de l’ànima
racional per la que el malalt confia que aconseguirà ser guarit.49

Cal que el metge es guanyi la confidentia i que estimuli la imaginatio dels seus
pacients. En els Sermones, Falcucci afirma que per aconseguir-la és molt important la
reputació del metge (bona fama) allunyant-se dels vicis i de tractes amb mala gent,
especialment dels assassins. També haurà de ser modest i humil, i evitar mostrar-se
gelós dels seus companys i no parlar malament d’ells en públic. Finalment cal que
s’expressi en un llenguatge comprensible i planer que pugui ser ben entès pels pacients.

A part de Falcucci, Torrella cita Avicenna i Plató, d’on emana la idea primigènia
de la influència de la mens sobre el corpus i la importància de la confiança en la
relació metge-pacient.50 Així, la confidentia produeix effectus realis sobre el cos, que
pot experimentar canvis físics, degudament  estimulat per la virtus imaginativa, pel
desig i l’esperança de guariment.

Torrella és doncs, un partidari de la psicoteràpia. La seva obra posa de manifest
l’actitud dialogant del metge valencià, que basa la comunicació amb el seu pacient
en escoltar-lo atentament i establir amb ell una relació de confiança. Es val de la
participació activa de les funcions del pacient, un element tan important com l’arsenal
terapèutic de l’època: ungüents, sudacions, exercici físic o clisteris. En estudiar la
seva obra, Concetta Pennuto afirma: “L’experiència demostra que el pacient es
recupera de la seva malaltia perquè veu satisfeta la seva esperança de ser atès per
un gran metge, tan esperat”.
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Cal dir que alguns dels recursos de Torrella (escoltar, consolar, empatitzar i
recomanar alegria) ja els trobem en certa manera en metges anteriors a ell, com és el
cas de Maimònides (1135-1204).51  El cristianisme medieval va influir en la pràctica
de la medicina, recomanant una mena “d’amistat mèdica” entre metge i pacient,
deixant sempre clar que el metge cura en nom de Déu. Arnau de Vilanova (c. 1240-
1311), en el seu escrit De conservanda sanitate, es defineix com “ministre de la
naturalesa”; però ho és cum bonitate et adiutorio Dei benedicti.52 Però en la majoria
dels casos la malaltia és considerada com a fruit del pecat53 i el metge actua més en
funció de la compassió o de la caritat, que no precisen de la confiança per part del
malalt. Més endavant el cristianisme anirà desviant la seva atenció del metge per
focalitzar-la en la figura del confessor, ja que la curació emana de Déu, i el clergat és
la seva més clara representació. En el s. XVII, la principal funció del metge a la
capçalera d’un moribund era anar a cercar el confessor, autèntic protagonista del
moment, i en molts casos el paper del metge es limitava a certificar la defunció.54

Torrella se’ns presenta doncs com un precursor dels aspectes psicològics de
la relació metge-malalt. Per ell, el paper del metge no es redueix a ser un mer regis-
trador de símptomes ni un prescriptor d’ungüents. És un model de metge que sap
escoltar, observar, tranquil·litzar i explicar les causes de les malalties als seus pacients.
La confiança del malalt en el metge i la seva convicció que es curarà són bàsiques en
l’obtenció de bons resultats. Probablement aquestes van ser les armes més
importants del seu tractament i les que van aconseguir les millores, que segons
afirma, obtenia en els casos clínics que aporta al Tractatus.

En resum, l’obra de Gaspar Torrella va ser de gran importància al seu temps,
en ser la primera en fer una descripció clínica, per avançar la noció de contagi
sexual, i en destacar la importància de l’anamnesi i de fonamentar la confiança
entre metge i malalt. 
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15. “Ad reuerendissimum et illustrissimum in Xto. Patrem d.d. Cesarem de Borgia titulo sancte
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tractatu positis maior fides adhibeatur”

(em va venir al cap explicar alguns dels casos que he tractat, a fi que es pugui concedir
més confiança al que diuen els metges en el tractat precedent)

22. PENNUTO, Concetta. “Confiance et espoir de guérison: Gaspar Torrella, médecin de la
pudendagra”. A: Histoire, médecine et santé, 2016; 9: 91-108.
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(la infecció va aparèixer al penis com sol fer i després d’altres fets, en els següents dies
va aparèixer una úlcera dura al penisque tendia a irradiar a l’engonal de manera sorda
i virulenta)

24. Una d’elles és la causa de que s’hagués infectat al primer contacte sexual i perquè ell no
havia infectat a altres dones amb les que habia tingut relacions posteriorment. La
resposta del metge no es fa esperar:

“Quaesivit unde erat quod ipse fuit infectus in primo contactu et eo infecto non infecit

mulieres sanas ex pluribus contactibus, cui dixi quod non debebat admirari. Nam viri erant

calidiores mulieribus et habent poros apertos in membro virili et vapores a matrice

corrupti elevati eum [sic] celerius corrumpunt. Quare cavendum est a cohitu cum muliere

infecta. Mulier vero quia frigidior non sic inficitur, nisi fortasse ex crebro usu cum viro

infecto. Nam matrix est frigida et sicca densa minimeque lesionis receptiva semen etiam

viri infecti ab ea susceptum celerius eicitur aut contusum quiescens extinguitur”.

(He contestat que no havia de sorprendre’s ja que els homes són més calents que les
dones, els porus del membre viril estan oberts i els vapors corromputs que exhala la
matriu els lesiones més ràpid. Per això cal evitar les relacions amb una dona infectada.
La dona, com que és més freda, no es contamina, a menys que no tingui relacions
freqüents amb un home infectat. En efecte, la matriu és freda, seca, densa i no rep la
lesió. Per altra banda, la llavor rebuda d’un home infectat s’expulsa bastant ràpidament
i s’aplasta i es destrueix)

25. “ab omnibus evitabatur propter defoedationem maximam faciei, nam tota facies videbatur

morfeata morfeis rubeis” (tothom l’evitava a causa de la gran desfiguració de la cara,
enterament coberta per morfea amb taques vermelles). Sota la confusa denominació de
morfea es designa lesions de color blanquinós, semblant a l’ivori.

26. “quem bonis verbis, rationibus et experimentis consolavi atque ei, permittente deo, perfectam in

brevi tempore sanitatem pollicitus fui”.

(L’he consolat amb bones paraules, raonaments i proves tretes de l’experiència i li he
promès que, si Déu vol, retrobaria la salut en poc temps)

27. CARRÉ, Antònia. “Del Regiment de Sanitat a la literatura. El cas d’Arnau de Vilanova”. A:
Anuario de Estudios Medievales, 2015; 45 (1): 233-262. (ISSN 0066-5061. doi:10.3989/
aem.2015.45.1.08)

28. “Quum erat sanus, erat pinguis, nunc vero factus est macilentus, res digna admiratione,

quando ipse bene se habeat ad oblationes, et, ut ipse retulit, bene apetit, bene digerit,

bene retinet, bene attrahit, bene expellit, in regione epatis nullum percipit nocumentum,

eius operationes non sunt manifeste laesae. Item operationes cerebri habet laudabiles

praeter hoc, quod non potest dormire in nocte propter dolores”

(Quan ell estava sa, estava ben nodrit, però ara ha esdevingut magre, cosa que sorprèn,
perquè menja bé i com ell diu: “tinc gana, paeixo bé, retinc bé els aliments i els expulso
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bé, i no tinc cap molèstia a la zona del fetge”. És evident que les funcions del seu cos no
estan pas alterades. I també la funció del seu cervell podria ser lloada si no fos pels
dolors que l’impedeixen dormir bé a les nits)

29. “Nam antequam transiret mensis Octobris, ipse esset perfecte curatus et deus sit mihi

testis quod ipse retulit mihi quod nocte illa dormivit ex sola ymaginatione firma et ex

spe salutis”

(Abans d’acabar el mes d’octubre, estava perfectament guarit, i Déu és testimoni que
m’ha dit que, només gràcies a la seva sólida imaginació i a l’esperança de salut, va
poder dormir bé aquella nit)
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equivocadament la data de 1497: Le parlement de Paris, toujours zélé pour le bien

public, fut le premier qui donna un arrêt contre la vérole, en 1497.

Posteriorment, en un article titulat Lèpre et vérole va esmenar l’error i situa el decret del
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INTRODUCCIÓ

Entre els segles XVII i XVIII, la Il·lustració sotmet conceptes i idearis del món
clàssic a la llum de la raó en tots els àmbits del coneixement, de les humanitats,
ciències i arts. Sota aquest canvi de paradigma, durant el segle XVII apareixen a
Europa les primeres acadèmies, les de Roma, França, Eufort, Florència, Royal Society
i altres. A Espanya, la Real Sociedad de Medicina de Sevilla el 1697 i ja en el segle
XVIII, la “Real Academia Española” i la d’Història, el 1714; també la Matritense, el
1734. A Barcelona es crea la peculiar i efímera Acadèmia dels Desconfiats, el 1700,
i no serà fins el 1752 que no quallaran els nous projectes d’esperit acadèmic amb la
creació de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i altres que donaran
pas, el 1770, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts.

Té un gran interès observar quins moviments tenen lloc en l’àmbit de la medi-
cina. Finalitzada a Catalunya la Guerra de Successió a favor de Felip d’Anjou amb
l’ocupació de Barcelona l’11 de setembre de 1714, i abolits tots els drets dels catalans,
les seves Constitucions i institucions —entre elles la Generalitat—, el 16 de gener de
1716 el rei castellà publica la “Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de

Cataluña”. La nova norma imposada per les armes té efectes demolidors sobre
l’estructura social, costums i sobre la pròpia vida dels vençuts.

Una de les conseqüències és la supressió de totes les universitats catalanes
i la creació, el 1717, d’una única universitat a Cervera. Aquesta qüestió, tractada per
molts historiadors, ha estat interpretada per una gran part com una operació de
càstig a Catalunya i les ciutats que tenien universitats o Estudis. Altres investigadors
hi veuen una racionalització del sistema docent, provocada per un excés d’oferta que
comportava una vida lànguida de les universitats i uns resultats de baixa qualitat. És
difícil d’acceptar que aquest capítol eludís l’operació generalitzada de càstig i la
revenja contra Barcelona, darrer bastió, amb Cardona, de la resistència catalana.
Acabada la Universitat de Cervera, el 1740 s’hi imparteix tota l’oferta universitària,
àdhuc la formació en Medicina.

Des de la pèrdua de la docència mèdica, Barcelona malda per la seva
recuperació. L’any 1754 elabora un projecte d’acadèmia i demana la restitució del
Col·legi de Medicina, denegat el 1762 perquè prevalen tots els drets de conquesta.
Mentre, l’Exèrcit hi crea el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, la seu del qual
s’inaugura el 1764; aquesta institució millorarà molt l’ensenyament de la cirurgia,
però la medicina en resta al marge.
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Entre els anys 1765 i 1770 un petit grup de deu metges treballa per revertir la
situació i pretén demanar el retorn dels estudis mèdics a Barcelona, però el Dr. Bonells,
bon coneixedor de la Cort, els recomana demanar un col·legi mèdic acadèmic com el de
Madrid, dedicat a fer sessions científiques i a estudiar les epidèmies i les malalties en
relació al clima. Ho fan així i aquesta petició l’accepta Madrid el 4 de maig de 1770.
Aquest és el naixement de l’“Academia Médico Práctica” de Barcelona.

Com qualsevol novetat en les aigües manses de la tradició, la seva aparició
comporta un trasbals i tot els metges de la capital creuen afectats els seus interessos
i s’oposen a la seva activitat, fins i tot alguns de les pròpies files. La lluita per
l’existència i el desenvolupament de l’Acadèmia és el signe que la caracteritza durant
els seus primers temps i s’allargarà, amb conflictes diferents, fins la Guerra del
Francès. Posteriorment aquestes pugnes queden diluïdes en el bon fer de la nova
corporació, cada vegada més ocupada en noves responsabilitats que es van afegint
a un òrgan sanitari d’excel·lència que esdevé el de més llarga trajectòria de la història
de Catalunya. Durant molts anys és el més important i centralitza tota classe iniciatives,
d’encàrrecs i d’actuacions; és l’òrgan troncal del qual en la seva darrera etapa
sorgiran bona part de les entitats sanitàries actuals.

 ELS NOMS

Com hem dit suara, neix el 1770 amb el nom d’“Academia Médico Práctica de

Barcelona”. A partir d’aquest moment es succeeixen un seguit de denominacions
que sempre les determinen els fets polítics de l’Estat i cal posar-los en aquest context.
Els escriurem en castellà la major part de les vegades, d’acord amb la denominació
oficial de l’entitat.

L’any 1786, el rei Carles III la posa sota la seva protecció directa i rep el nom
de “Real Academia Médico Práctica de Barcelona”.

El 1812 es proclama la Constitució de Cadis que Ferran VII es nega a jurar. El
1814 es restaura l’absolutisme però el 1820 s’inicia el Trienni Liberal,
constitucionalista, amb el jurament del rei. En aquest 1820 esdevé la “Nacional

Academia de Medicina de Barcelona”. Després d’aquest breu període i d’una etapa
de repressió, reinicia la seva activitat el 1828 amb el nom de “Real Academia Médico

Práctica de Barcelona”, amb dependència de la Real Academia central de Madrid, de
la que esdevé una de les diverses acadèmies “de Districte” de la perifèria.
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El segle XIX és políticament convuls i els canvis es succeeixen al llarg de períodes
breus. El 1830 rep el nom de “Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”, que
unifica les dues disciplines sota un únic lema.  El 1838 ha de canviar el seu nom pel de
“Nacional Academia de Medicina”. El 1841 s’anomena “Academia de Medicina y Ciru-

gía de Barcelona”, i un any després, el 1842, “Nacional Academia de Medicina y Cirugía

de Barcelona” fins l’any següent, el 1843, que adopta el nom de “Academia Nacional

de Medicina y Cirugía de Barcelona”. No només influeixen la política i els fets històrics
de l’Estat en els canvis de nom; alguns també tenen relació amb les pugnes pel poder
entre metges i cirurgians i amb els intents d’unificació d’aquestes titulacions. El 1843
es reprenen els estudis mèdics a Barcelona, amb la nova “Facultat Reunida”.

L’any 1881 inicia una etapa llarga amb el nom de “Real Academia de Medi-

cina y Cirugía de Barcelona”, fins el 1931. Aquest darrer any, amb l’adveniment de
la República i com a fruit del catalanisme polític, la llengua pròpia aconsegueix
aflorar i el 1932 rep el nom d’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. El cop
d’estat posterior i la dictadura franquista fan que el 1940 passi a ser la “Real

Academia de Medicina de Barcelona”.

Desaparegut el dictador i passada la Transició, les acadèmies passen a
dependre de la Generalitat i reben el nom en llengua catalana, en aquests cas el
de Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El 1992 el govern català canvia
l’òrbita jurisdiccional de l’Acadèmia i l’amplia a tot el país, donant-li el nom actual
de Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, proposat pel ple de desembre de
l’any anterior.

 ELS SOCIS

L’any 1770 l’Acadèmia inicia el seu recorregut amb set socis residents, que
vivien a Barcelona. La variació del nombre d’acadèmics sempre estarà condicionada
pel compliment de mandats estatutaris aprovats per la corporació i sancionats per
l’autoritat. Tot seguit amplia la seva composició incorporant socis íntims nacionals i
estrangers, que tenien tots els drets però residien fora de Barcelona, a l’Estat o a
l’estranger. També a corresponsals de Barcelona, que actuaven en un nivell inferior,
com a representants.

Per la seva transcendència val a destacar, el 1773, l’entrada com a resident
del Dr. Francesc Salvà i Campillo, aleshores molt jove. El 1781 du a terme una



GIMBERNAT, 2021; 74: 35-64 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 39

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 250 anys d’història (1770-2020)

ampliació dels corresponsals amb metges de fora de Barcelona, que faran de delegats
i informadors.

L’any 1787 consta de 18 socis entre residents i íntims, 6 corresponsals de
Barcelona i 24 de fora de la ciutat. En aquests primers anys té al davant de la
corporació un president resident i efectiu, però la precarietat econòmica els du a
lliurar la presidència a personatges relacionats amb la Cort, aristòcrates, convençuts
de que aconseguiran un millor finançament; aquest sacrifici serà en va, i aquestes
presidències “polítiques”, imposades després pels estatuts emanats de la Cort,
tindran una llarga durada, entre 1788 i 1867. En aquesta etapa els vicepresidents
oficials exerciran de presidents extraoficials però efectius, dins la pròpia institució.

El 1789 encara diversifica més la seva composició i incrementa els socis amb
un quadre que inclou 20 socis residents, 50 íntims —dels quals 30 de l’Estat i 20
estrangers—, 12 socis lliures —no metges—, socis corresponsals i 12 honoraris que
provenen de la noblesa i altres elits.

El 1797 té 20 socis residents a Barcelona, altres residents de fora de la ciutat,
46 socis íntims dels quals 38 de l’Estat i 8 estrangers, 14 socis lliures, 24 corresponsals
i 20 honoraris. L’any 1823 té 24 socis residents i acorda que els de més de 66 anys,
aleshores una edat provecta, assoleixin la condició d’emèrits —la jubilació—, una
decisió que tindrà un breu recorregut. El 1831 els socis residents augmenten a 28; a
més hi ha els agregats i els corresponsals.

L’any 1867 posa fi a les presidències “polítiques” i la corporació torna a tenir
president de ple dret. Du a terme ampliacions successives: el 1886 té 36 membres
numeraris i el 1891, 40, que inclouen alguns d’afins que són sanitaris no metges —en
aquests moments 4 farmacèutics i 2 veterinaris—. Aquestes places d’afinitat són
motiu de moltes discussions que debaten de quins camps del coneixement han de
provenir; durant anys seran només sanitaris però en l’esdevenidor podran ser d’altres
camps del coneixement que hi estiguin relacionats, per tal d’enriquir el funcionament
acadèmic des d’altres perspectives.

El nombre de numeraris es va ampliant: el 1891 són 40, el 1920, 50 i el 1986,
60, dels quals un 20% afins. El 1991, en coherència amb la seva territorialitat catala-
na i a les cada vegada més nombroses facultats de medicina del territori, decideix
elegir acadèmics numeraris de fora de Barcelona, la qual cosa esdevé oficial l’any
següent. El primer acadèmic no metropolità, del territori, s’elegeix el 1999 i hi ingressa



GIMBERNAT, 2021; 74: 35-64 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Lluís Guerrero i Sala

40

el 2001. Des d’aleshores, quan és convenient, es fan convocatòries de places
específiques del territori.

L’any 1997 es mantenen els 60 numeraris i es comença a tractar la possibilitat
de que els més grans puguin passar a la condició d’emèrits; el nombre de
corresponents electes és de 120, el doble que el de numeraris. Des de fa temps
alguns arriben a ser corresponents per premi, és a dir, per haver presentat un treball
que una vegada premiat, el guardó aconseguit du associat el diploma de corresponent;
aquests no tenen limitació de nombre.

El 2002 es crea la condició de membre numerari emèrit, a la què s’accedeix
automàticament en assolir l’edat de vuitanta anys; manté tots els drets del titular i
l’allibera de les obligacions, alhora que permet que es pugui convocar la vacant del
seu setial i que la pugui ocupar una persona més jove. Els emèrits no es computen
dins del nombre màxim de 60 numeraris que fixen els Estatuts. L’aplicació de la
normativa sobre els emèrits no tindrà lloc fins el 2012; fins avui un total de 26 han
passat a ser emèrits. Aquest darrer any citat, l’Acadèmia té acadèmics d’honor,
numeraris, emèrits, electes, supernumeraris, corresponents electes, corresponents
per premi i membres protectors.

Actualment, la composició de la Reial Acadèmia de Medicina té 60 setials
d’acadèmics numeraris amb algunes places lliures i 10 electes per ingressar. També
hi ha un supernumerari i diversos acadèmics d’honor, 180 places de corresponents
per elecció de les quals estan ocupades 158, corresponents per premi il·limitats però
amb 104 places atorgades; ara no hi ha cap membre protector. El 2020, ben atípic
per la pandèmia de SARS-CoV-2, té un excés d’electes pendent de prendre possessió;
quan puguin llegir el seu discurs d’ingrés la nomina dels numeraris assolirà la xifra de
411 en 250 anys.

ESTATUS, REGLAMENTS, MODIFICACIONS

I ADICIONS

Totes les entitats de dret públic i organitzacions es regeixen per uns estatuts.
En el cas de l’Acadèmia els Estatuts regulen el marc general de la seva identitat,
composició, estructura, objectius i àmbit d’actuació; anys després de la seva fundació
hi afegeixen un reglament que concreta amb major detall aspectes del funcionament
intern.
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Els estatuts els confegeix el ple de la corporació i els eleva a l’Administració
per la seva aprovació oficial; històricament a la Cort, al ministeri del què depèn, que
els hi dona validesa jurídica, i en els darrers anys, a la Generalitat, que els aprova i
publica al DOGC. Els reglaments els aprova el ple de la institució i desenvolupen
aspectes estatutaris.

Al llarg de la trajectòria de l’Acadèmia, ambdós tipus de documents s’aproven
en moments de canvis transcendents i afecten punts significatius de l’articulat. Quan
cal fer algun canvi menor o ampliar un aspecte complementari, es produeixen les
modificacions o els annexos, que segueixen la mateixa tramitació.

Fora molt complex entrar en el detall de cada canvi de norma, per la qual cosa
solament fem referència als moments en què es produeixen canvis.

El 1770, l’aprovació de l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona comporta
l’existència d’uns primers Estatuts, que canvien el 1779 per promoure la reactivació
de l’entitat i detallen la importància de la nosotàxia i de les observacions
meteorològiques. El 1786 els nous Estatuts reflecteixen la protecció reial de la Reial
Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona i ja hi observem un segell oficial d’aspecte
actual. Reben adicions el 1795 i sobretot el 1797; també el 1779.

En ple segle XIX, els Estatuts de 1823 amplien el nombre d’acadèmics i
preveuen els emèrits, fins que Ferran VII recupera el poder i amb ell, els anteriors
Estatuts, de 1797. El 1830 els Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
estableixen un nou organigrama i una estructura funcional de major complexitat, la
integra a l’Administració de l’Estat i li atorga objectius dins del funcionament orgànic.
L’any 1874 es dota d’uns Estatuts que comporten una modernització important i fins
i tot un canvi de cicle. Posteriorment, el 1886 els Estatuts li assignen un paper
d’Acadèmia de Districte, dependent de la Nacional de Medicina, de Madrid; aquesta
nova norma s’amplia el 1891.

Dins del segle XX, es fa una reforma el 1914 que, entre altres aspectes, permet
l’accés dels membres corresponents a les sessions científiques dels acadèmics
numeraris. Aquest document muta el 1920 esdevenint uns estatuts d’ampliació. El
1931 es crea la Unió Interacadèmica de Barcelona, que durarà fins la Guerra Civil.
L’any 1940 redacta els nous Estatuts que regeixen en el marc normatiu del nou règim
dictatorial i prenen cos definitiu el 1945. El 1948 s’adapta el Reglament als nous
Estatuts. El 1970 uns de nous reforcen el paper de l’Acadèmia Nacional de Medicina
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de Madrid i la dependència de les de Districte de tot l’Estat, entre les quals la de
Barcelona. El Reglament s’ha d’adaptar als canvis i el 1977 la norma interna detalla
aspectes com ara els referits als premis que convoca la institució i l’activitat dels
acadèmics. El 1979 participa en la redacció de la normativa de totes les Reials
Acadèmies de Medicina de l’Estat. L’any 1986 l’Estat transfereix les acadèmies a la
Generalitat, que en té el domini el 1987 i regula el seu registre. El mateix 1986 té uns
nous Estatuts i un nou Reglament en coherència, que amplien l’articulat i l’adapten
a la jurisdicció de la Generalitat. El 2001 el govern català crea el Consell Interacadèmic.
La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona passa a ser la de Catalunya el 1992. El
1997 es proveeix d’uns nous Estatuts i Reglament que fixen el marc legal actual.

En el segle XXI, l’any 2002 es reformen els Estatuts per concretar la figura del
acadèmic numerari emèrit. El 2012 els Estatuts de 1997 reben una nova modificació;
entre els canvis, resol que la llengua pròpia de la RAMC és la catalana. El 2013
s’adapta el Reglament als Estatuts modificats.

Les necessitats actuals preveuen la conveniència de noves modificacions
que contribuiran a una millora de la institució i de la vida acadèmica.

L’ORGANIGRAMA

Des de l’inici, l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona té un president i un
secretari. Posteriorment els socis residents configuraran una junta amb altres càrrecs
que van afegint, com ara un vicepresident, un tresorer —amb altres noms segons el
moment—, un comptador i un bibliotecari. Aquest primer funcionament centrat en el
mandat de dues persones, deriva després en una junta amb més acadèmics i més
repartiment de responsabilitats, estableix una estructura única que es governa amb
la participació progressiva dels socis residents, que després s’anomenaran numeraris.
Posteriorment l’estructura va adquirint complexitat en resposta a les necessitats
emergents.

L’any 1830, en temps de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelo-
na, per atendre els seus objectius, iniciatives i encàrrecs, crea 7 comissions ordinàries,
constituïdes cadascuna per entre tres i cinc acadèmics, que dedica a sanitat o higie-
ne pública, policia de la Facultat, medicina legal, topografies, vacunació, aigües
minerals, i subdelegacions. A més, preveu la creació de comissions extraordinàries
quan un nou tema ho exigeixi.
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Els Estatuts de 1874 organitzen l’Acadèmia en set seccions proveïdes de
president i secretari: anatomia i fisiologia, cirurgia, higiene pública, literatura i filosofia
mèdiques, farmàcia, veterinària, i de revisió de llengua i d’estil. Alhora les comissions
formaven part de l’estructura funcional de l’Acadèmia.

Aquest organigrama amb seccions i comissions tindrà continuïtat, amb algunes
variacions. El 1901 la integren set seccions i sis comissions; el 1920, 8 seccions i
dues comissions; el 1949, set seccions i dues comissions.

El Reglament vinculat als Estatuts de 1945, vigent poc després i revisat en més
d’una ocasió, concreta el funcionament de set seccions estatutàries generals:
anatomia i fisiologia, medicina i especialitats, cirurgia, especialitats quirúrgiques,
terapèutica i farmacologia, història de la medicina, i estomatologia. També dues
seccions pròpies de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona: medicina preven-
tiva, i física i química. I preparen una altra secció, la de desenvolupament i
perfeccionament de les activitats acadèmiques. Algunes de les comissions són
estatutàries, en aquest cas la de medicina legal i del treball, i altres són pròpies de la
RAMB, com són la de sanitat o medicina preventiva i la d’auxili a les autoritats
governatives. En aquest moment constitueix la comissió de genètica. També té tres
seminaris: el d’investigació científica, el de geografia mèdica i el d’història de la
medicina. En els anys seixanta també té representants en molts organismes de
l’Administració i a la junta del Col·legi de Metges.

El nombre de seccions, comissions i seminaris s’adapten als objectius que es
va fixant l’Acadèmia i a la realitat que l’envolta. El 1971 té sis seccions: ciències
fonamentals, medicina, cirurgia, higiene i medicina social, farmacologia i terapèutica,
i la de medicina legal, psiquiatria i història de la medicina. Hi ha tres comissions:
pressupostos, publicacions i correccions d’estil, i la de redacció del Diccionari
Tecnològic de Medicina. Tots els numeraris s’adscriuen a alguna de les seccions.

El 1974 les comissions són de recerca bàsica i aplicada, de premis, de
Reglament intern, d’acadèmics afins, i de museu de peces anatòmiques i
d’instrumental.

El 1982 li suprimeixen la consignació de funcionaris de l’Estat dependents del
Ministeri d’Educació i el 1983 ha de contractar com a personal propi una secretària-
bibliotecària, un uixer polivalent i una persona encarregada de la neteja. El 1987 té sis
seccions: ciències fonamentals, medicina, cirurgia, higiene i medicina social, farmacologia
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i terapèutica, i medicina legals, bioètica, psiquiatria i història de la medicina. El 1989
amplia la Junta de Govern amb les places d’arxiver i de secretari d’actes.

L’any 2002 redueix les sis seccions a quatre, i tres seminaris. Les seccions
són la de ciències bàsiques, diagnòstiques i terapèutiques; la de medicina; la de
cirurgia i la de medicina social. Els seminaris són els d’història de la medicina,
d’educació mèdica i de bioètica. El 2012 la Junta de Govern fusiona bibliotecari i
arxiver en un sol càrrec.

Aquest és l’organigrama vigent actualment, que acompleix els mandats
estatutaris i tots els objectius de la institució.

 LES SEUS

Les reunions prèvies a la creació de l’Acadèmia es fan a casa de Joan Steva,
tinent del Protomedicat. Constituïda el 4 de maig de 1770 i per defunció del Dr.
Steva, se celebren a la casa de Josep Ignasi Sanponts —primer secretari— i, a partir
del 1774, a casa del president, Dr. Pere Güell. És l’etapa d’inici, als domicilis privats.

El 1779 l’Ajuntament li cedeix un racó de la planta baixa, sota l’escala del pati
central, fins el 1788, que desnona l’Acadèmia i l’acull el comte de l’Asalto, capità
general de Catalunya, en una estança del seu palau. Aquesta seu provisional, més
còmoda, dura poc a causa del canvi de titularitat del palau.

L’Acadèmia demana a la Cort un espai a l’edifici del Palau de la Inquisició
—en realitat Palau Comtal de Barcelona—, que se li concedeix primer de forma
provisional i el 22 d’octubre de 1789, en propietat. Té l’accés pel carrer de la Tapineria.
Necessitada d’un lloc més ampli per desenvolupar la funció docent de les noves
càtedres de Medicina Pràctica, el rei li cedeix aquell mateix any un terreny a l’Esplanada,
sota la muralla, prop de la Porta Nova, però ja tenia propietari i s’esdevenen plets
llargs i complicats fins que abandona el projecte.

Per la Guerra del Francès abandona el local del Palau de la Inquisició i no hi
reprendrà l’activitat fins el 1814. En el Trienni Liberal, el 1820 assalten l’Acadèmia i
li cremen totes les pertinences. Sense mobiliari, ni biblioteca, ni documentació, res-
taura l’espai per continuar el seu funcionament; aleshores s’hi accedeix per la Plaça
del Rei, pujant l’escala de Santa Àgata.
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El lloc és insuficient i el 1821 demana al ministre de Governació la Casa de la
Procura de la cartoixa d’Escaladei, ubicada al carrer dels Banys Nous, 9, i aleshores
desamortitzada. S’hi trasllada el setembre de 1821 i dos anys després hi habilita un
observatori astronòmic per continuar la recerca del Dr. Salvà. Superada aquella etapa,
el 23 d’abril de 1824 els monjos recuperen la seva casa i fan fora l’Acadèmia. Torna al
Palau de la Inquisició i hi continua l’ensenyament de la Medicina Pràctica, però la
repressió vigent no li permet reprendre l’activitat acadèmica ordinària fins el 1828.

El 1835 l’Estat ven el Palau de la Inquisició i l’Acadèmia rep per permuta de
propietat la casa del carrer dels Banys Nous. Definitivament instal·lada, hi va fent
obres i la va adaptant a les seves necessitats.

Les activitats es veuen limitades per l’espai i les despeses que li ocasiona el vell
casal; per aquesta raó acorda sol·licitar al Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts
l’edifici seu de l’antiga Facultat de Medicina i anteriorment del Reial Col·legi de Cirurgia
de Barcelona, situat al carrer del Carme. El ministeri li concedeix el mateix any, mitjançant
la RO de 20 de juny de 1928. El 4 d’octubre de 1929 celebra la sessió inaugural d’aquesta
nova seu. L’edifici del Reial Col·legi, després de la seva etapa com a tal, de l’època de
la Facultat i la posterior d’estudis no sanitaris, estava força malmès, per la qual cosa
s’hi han de fer moltes obres d’adaptació i rehabilitació. Aquest edifici neoclàssic l’any
1951 és catalogat per l’Estat amb el caràcter de Monument Nacional, la qual cosa li
permet acollir-se a un alt grau de protecció i a algunes ajudes per obres.

Mentre, l’edifici de Banys Nous, també de l’Acadèmia, té llogaters que donen
uns ingressos insuficients, ateses les despeses que exigeix el manteniment; finalment
es ven el 1996 i el benefici es reinverteix en les obres de la nova seu, principalment
patrocinades pel govern i la Diputació, amb suport de l’Ajuntament.

Des de l’any 1949 ençà s’hi ha fet moltes obres de consolidació, rehabilitació,
restauració i manteniment. L’eliminació de les construccions annexes i totes les
actuacions efectuades amb posterioritat han fet que aquest casalici, actualment
catalogat per la Generalitat com a Bé Cultural d’Interès Nacional de caràcter immoble,
mantingui el seu caràcter noble però molt necessitat d’actuacions i d’inversions fora
de l’abast de l’Acadèmia. El Pla Director de l’edifici elaborat pel Servei de Patrimoni
de la Diputació de Barcelona sota la direcció de l’arquitecte conservador, Sr. Ramon
Valls, i aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat, és el document que
detalla tot el que s’ha de fer, però la situació econòmica actual és un atzucac que
necessita una solució de caràcter urgent.
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 OBJECTIUS INSTITUCIONALS

 L’objectiu vertader però no oficial de la creació de l’Acadèmia és la recuperació
de la formació mèdica a Barcelona, aleshores a Cervera. Durant les primeres dècades
hi ha un pacte intern per avançar en aquesta direcció. A l’inici, aquest primer objectiu
es troba soterrat entre altres d’oficials, com són fer sessions periòdiques, presentar
treballs acadèmics —que la majoria de vegades són casos clínics—, llegir cada soci
resident una memòria anual i col·laborar al finançament de l’entitat.

El 1779 assessora l’Administració —a l’Ajuntament i a Capitania General
sobretot—, du a terme estudis sobre epidèmies, tracta aspectes de salut pública,
intrusisme i praxi professional. El 1780 és partidària i promotora de la vacunació. El 1787
assessora en matèria de mercats i cementiris. El 1795 inicia oficialment la inspecció
d’epidèmies, el control de les drogues medicinals que arriben a la duana del port i funda
una càtedra de Química. El 1797 crea la càtedra de Medicina Pràctica, ben activa el 1801.

Els 1814 informa quinzenalment sobre temes de salut pública de la província
de Barcelona i el 1818 continua fent-ho i a més tracta les epidèmies, els cementiris
i la vaccinació antivariolosa.  La vaccinació la practica directament des de la seva seu
i també mitjançant els membres corresponsals, als què designa propagadors; també
ensenya medicina pràctica al seus locals i a l’Hospital de la Santa Creu, en un temps
en què encara perduren les teories d’Hipòcrates, Galè i Boerhaave.

El 1823 continua les observacions meteorològiques i la seva influència en la
clínica. El 1830 té cura de la salut pública, del progrés i l’ensenyament de les ciències
mèdiques i la valorització del seus professors; s’implica en el control de les revàlides
dels metges, en la concessió del grau de batxiller en medicina i l’examen de parteres;
du a terme els encàrrecs de la Reial Junta Superior de Sanitat, nomena els subdelegats
dels partits mèdics, controla la praxi mèdica, l’intrusisme i la venda de remeis no
autoritzats. També continua la inspecció d’epidèmies i les campanyes de vaccinació.

Així mateix es preocupa de comunicar les novetats clíniques, com ara els
anestèsics: els efectes de l’èter es presenten el 1847 i el 1848, els del cloroform. El
1865 responsabilitza de les observacions meteorològiques al bibliotecari-arxiver i el
1867 comença un museu anatomopatològic.

L’any 1930 es proposa l’increment de la vida acadèmica. Augmenta els
contactes estrangers, incideix més en salut pública, medicina social i política sanitària;
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millora la biblioteca de l’edifici del carrer del Carme i també l’arxiu, encara situat al
de Banys Nous. Agença la nova seu i la decora amb retrats d’acadèmics. El 1933 es
dedica intensament a la salut pública.

A partir del 1940 ha de esmerçar part de la seva atenció a les vocalies en
organismes sanitaris, i a les representacions en actes acadèmics i oficials de tota
mena; també a la seva participació en tribunals d’oposició pel proveïment de places
hospitalàries i docents. La seva presència s’estén a patronats, com ara el de la
Fundació Ribas: el Dr. San Ricard n’era el representant l’any 1947 i actualment ho és
la Dra. Domènech. El 1953 també té representants en el govern de la universitat i en
els col·legis professionals sanitaris. El 1959 té tres vocals nats a la Junta de Govern
del Col·legi Oficial de Metges i participa en les reunions de Reials Acadèmies de
Medicina, a Madrid.

El 1962 pretén crear l’Institut BCG per controlar l’increment de prevalença de
la tuberculosi i estudia aplicar el gelat vacunant. Tanmateix es preocupa per l’augment
dels accidents de trànsit. El 1968 promou els estudis lexicogràfics en “las lenguas

nacional y vernácula”.

El 1971 exposa que els objectius dels acadèmics han de ser debatre la recerca
biomèdica, atendre la geografia mèdica catalana i estudiar la història de la medicina;
dedica esforços a la biblioteca i l’arxiu i elabora un informe sobre els riscos del
tabaquisme. El 1973 continua amb el projecte de museu de peces anatòmiques,
instrumental i objectes sanitaris antics.

El 1976 es proposa crear amb La Caixa una càtedra itinerant de geografia
mèdica catalana, que tractaria temes d’educació sanitària, higiene pública i
assistència mèdica, que funcionaria a bord d’un autobús amb acadèmics voluntaris.
El 1977 conclou que ha de dedicar-se més a l’epidemiologia, a les topografies, a
l’educació mèdica i a la història de la medicina; també col·labora en la creació d’un
museu d’història de la medicina al Casal del Metge de Via Laietana i descarta la idea
anterior d’instal·lar-lo a l’edifici del carrer dels Banys Nous.

El 1981 segueix l’objectiu de posar en valor la història mitjançant la biblioteca
i l’arxiu, continuant l’organització dels congressos d’història de la medicina catalana,
i demanant als acadèmics el seu instrumental i objectes antics. L’any 1983 prepara
una normativa sobre publicitat de serveis mèdics, perquè l’apliquin els col·legis de
metges catalans.
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El 1997 els Estatuts fixen com a objectius preferents la història de la medici-
na, l’educació mèdica i la bioètica. Aquell any constitueix la Fundació Pere Virgili per
a auxiliar l’Acadèmia.

El segle XXI, per ara, té com a un dels seus objectius prioritaris la conservació
i difusió del patrimoni de l’Acadèmia, de l’immoble, dels béns mobles i dels
documents. La seva projecció nacional, estatal i internacional és una preocupació
constant; això inclou l’atorgament de la condició d’acadèmics d’honor a personatges
de prestigi mundial que cerca l’excel·lència de la corporació i el bescanvi de
coneixement. Manté entre les seves finalitats difondre les sessions científiques i les
de posicionament institucional, alenar les activitats de les seccions i dels seminaris,
i donar-les a conèixer a través de les revistes i la pàgina web.

S’ha dit dels acadèmics que són un senat de la professió, però en realitat els
numeraris són professionals que acumulen coneixement, experiència, reconeixement
i, des de la seva posició, imparcialitat de criteri per emetre informes i assessoraments
a l’Administració i a la societat. La seva “auctoritas”, sustentada en el prestigi i el
rigor, li permeten tractar tant els temes especialitzats com tots aquells més
interdisciplinaris i generals que tenen menor cabuda en altres fòrums diferents al de
l’històric i noble espai del carrer del Carme.

 LES SESSIONS

Les primeres sessions són periòdiques i solen tractar casos clínics; a partir d’un
determinat moment són quinzenals. El  1796 s’estableix la “prima mensis”, consistent en
una trobada acadèmica en què coincideixen els socis residents amb els membres agregats,
que són els metges lliures de Barcelona; aquestes reunions mensuals intenten projectar
l’Acadèmia en un medi professional hostil com són els metges en exercici a la ciutat. Els
acadèmic celebren setmanalment les seves sessions ordinàries, les juntes literàries.

El 1830 les juntes ordinàries són quinzenals; ocasionalment també n’hi ha
d’extraordinàries i en casos de molta transcendència se’n convoquen algunes de
caràcter general. El 1839 segueixen sent quinzenals. El 1873 decauen l’activitat
acadèmica i les sessions ordinàries, i es fa un esforç per reactivar-les. A partir del
1874 les sessions són ordinàries —quinzenals—, extraordinàries i públiques.

L’Acadèmia passa per etapes d’activitat intensa i altres de més ensopides.
Durant la Segona República, el 1931, les acadèmies s’organitzen en una plataforma
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comuna, la Unió Interacadèmica de Barcelona: la de Medicina participa en les seves
sessions i és seu de la primera reunió; tindrà una curta durada. Més endavant, el
1950 celebra 37 sessions ordinàries i 4 extraordinàries; aquesta època és de moltes
sessions i molts ponents. També programa misses, per la inauguració de curs, per la
Mercè i pel Dia de Difunts. El 1955 baixa a 18 sessions ordinàries però el 1964 té 35
comunicacions, 3 conferències, un col·loqui i una jornada. Els anys seixanta i setanta
l’activitat és frenètica. El 1972 programa 38 comunicacions de 48 ponents. El 1987 el
pas de l’Acadèmia a l’òrbita orgànica de la Generalitat no comporta canvis en
l’organització de les sessions.

El 1993 considera que les societats científiques de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i els serveis hospitalaris ja desenvolupen l’activitat científica que requereix
la professió, i proposa reduir les sessions a una mensual i convocar quatre col·loquis
anuals sobre temes d’interès general. Aquest viratge pretén ser l’instrument d’un
canvi del sentit de la corporació, que es pot reorientar cap a un “senat” de la professió,
una tribuna de preeminents.

El 1998 les sessions es diversifiquen i hi ha les ordinàries mensuals, els
col·loquis, les commemoratives de personatges i fets, i una anual extraordinària i
monogràfica que fixa la posició de l’Acadèmia sobre un aspecte d’interès notori:
aquest any es dedica a l’ensenyament de la medicina. Les Reials Acadèmies de
Medicina de l’Estat, malgrat dependre dels respectius governs autonòmics, es
reuneixen cada dos anys a Madrid per debatre sobre temes comuns.

Les sessions, en general, es classifiquen en científiques o acadèmiques i de
govern. Les de govern són les pròpies de la junta i els plens. L’any 2001 hi ha 15
sessions científiques, entre les quals les ordinàries, dos col·loquis, l’anual i una
interacadèmica; les de govern són les mensuals de la junta i quatre plens.

El 2011 celebra vint sessions acadèmiques: la inaugural, les ordinàries, les
d’ingressos d’acadèmics, les de les seccions, les commemoratives, els col·loquis i la
necrològica; també catorze de govern. El 2015, a més participa en les monogràfiques
del Consell Interacadèmic de Catalunya, que solen ser anuals i en seus rotatòries;
quan li toca, es fan a la de Medicina. El 2017 entre les acadèmiques hi ha la inaugural
de curs, les ordinàries, les de les seccions, les dels seminaris, les d’ingressos
d’acadèmics, tres col·loquis, dues taules rodones, tres conferències i la necrològica;
a més hi ha les de govern que inclouen les de la junta i els plens. Aquest és el format
vigent, amb possibles variacions de nombre.
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 ASSESSORAMENTS, INFORMES I DICTÀMENS

L’Acadèmia des de poc després de la seva fundació investiga els brots infec-
ciosos del país i el 1795 es fa càrrec de la inspecció d’epidèmies. Aquest control té
molt relleu en la documentació que eleva a l’Administració des dels seus inicis fins el
segle XX, a la fi de la Guerra Civil, juntament amb altres aspectes que fan referència
a la salut pública i des del 1845, a la salut laboral. A la segona meitat del segle XX
prenen un paper important els seus assessoraments i informes sobre salut laboral i
praxi mèdica, que emet per  les magistratures de Treball i jutjats d’instrucció,
respectivament. En el segle XXI els documents d’assessorament tenen com a
destinataris principals els departaments de Justícia i de Salut.

A tall d’exemple citem alguns dels seus informes oficials per anys. El 1774
informa sobre una epidèmia a Aitona, el 1780 sobre els casos de feridures i morts
sobtades, el 1783 tracta l’epidèmia de febre catarral biliosa i el 1814, la ràbia. El
1818 informa sobre aspectes de salut pública, epidèmies i cementiris, el 1820 sobre la
lepra a Tarragona i el 1821 sobre la febre groga de la què debat si és o no contagiosa.
El 1831 segueix amb els temes de salut pública i epidèmies, el control dels medicaments
no autoritzats, l’intrusisme professional i la praxi mèdica; el 1836 sobre la lluita contra
la verola, el còlera i el paludisme; el 1845 intervé en una epidèmia de ràbia, informa
sobre la contaminació produïda per la fabricació de productes químics i comença a
tractar aspectes de salut laboral. El 1846 descriu la mala atenció dels alienats de
Barcelona i el 1849 l’atenció deficient de la Casa d’Orats de Sant Boi.

El 1850 informa sobre epidèmies de “calenturas gástricas”, còlics
espasmòdics, parotiditis, paludisme i apoplexia; alhora assessora als tribunals en
casos penals  de violacions, lesions i assassinats. El 1851 informa negativament
sobre el conreu de l’arròs a Pals, assessora sobre la salut pública i l’urbanisme de
Barcelona, i fa dictàmens pels tribunals. El 1852 informa sobre els casos de
perioníquia, del tifus a Sitges, sobre la verola, el paludisme, les infeccioses infantils
i l’apoplexia; també sobre mercats, aigües i praxi mèdica. El 1853 assessora sobre
l’enderroc de les muralles de Barcelona, el trasllat de cadàvers, contra l’homeopatia
i sobre la construcció del manicomi de Sant Boi. El 1854 aborda el tema de l’epidèmia
de còlera i informa sobre temes de praxi mèdica i salut laboral; el 1865 rebutja
l’homeopatia i s’oposa al seu ensenyament.

El 1868 planteja la necessitat d’un segon hospital a Barcelona; el 1870, infor-
ma sobre l’epidèmia de febre groga. El 1872 informa negativament sobre la ubicació
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d’un futur escorxador dins de Barcelona; el 1873 també n’emet un de negatiu sobre la
creació d’hospitals homeopàtics per part de la Diputació; el 1875 i el 1878 informa
negativament noves propostes d’ubicació urbana d’un escorxador, que no acceptarà
fins el nou projecte de 1884. El 1877 es pronuncia sobre l’epidèmia de verola de
Barcelona; el 1880 proposa la creació d’un Cos mèdic municipal de sanitat per lluitar
contra les epidèmies i la d’un hospital d’infecciosos; també demana disposar de vacu-
na humana o de vaca i sancionar els possibles fraus d’aplicació que es puguin produir.

El 1884 rebutja la proposta de creació d’una acadèmia homeopàtica i fa
propostes de prevenció de l’epidèmia de còlera; el 1885 exposa el tema del còlera
de Barcelona, dona suport a la recerca que fa el Dr. Ferran i insisteix en la necessitat
d’un hospital d’infecciosos a la capital. El 1886 tracta el tema del paludisme endèmic
del delta del Llobregat, la salubritat del port, la febre tifoide i la seva relació amb
l’urbanisme i el clavegueram, i defensa la recerca i l’obra del Dr. Ferran. El 1891 fa un
balanç de la gran epidèmia de grip de 1890 i informa de la tuberculina, del tètanus i
l’epidèmia de còlera. El 1894, del brot de diftèria a l’Eixample i de tifus a Mataró; el
1895 rebutja les falses teràpies del càncer i tracta les malalties infeccioses. El 1899
assessora sobre el tema de la col·legiació mèdica obligatòria.

El 1905 intervé en el brot de pesta bubònica de Barcelona, el 1908 informa
sobre l’eficàcia de la vacuna antiràbica, el 1911 assessora sobre l’abastiment
d’aigües de Barcelona i el 1913 descriu com hauria de ser un hospital d’incurables,
proposa la creació de parcs infantils i exposa com prevenir els brots de virus.

El 1918 informa sobre la grip i fa recomanacions a l’Administració i a la població.
El 1929 assessora al Col·legi de Metges contra un fals remei del càncer. El 1948 dona
assessorament a l’Ajuntament i al Govern Civil en matèria de salut pública, fa dictàmens
medicolegals i altres de privats (d’aigües minero-medicinals i d’assegurances); també
practica reconeixements facultatius, sobretot per fonamentar els informes legals.

A partir del 1949 prenen un paper important els dictàmens per les Magistratures
de Treball de Barcelona i de Girona sobre salut laboral, i pels jutjats d’instrucció, sobretot
de Barcelona, per temes forenses i de praxi mèdica. El nombre de dictàmens sobre
salut laboral varia amb els anys, essent 10 el 1950, 20 el 1955, 25 el 1958, 35 el 1972;
després van baixant a menys de 10 per any fins el 1997. Els destinats als jutjats
d’instrucció i a l’Audiència (en algun cas de la de Lleida), són menys nombrosos, fins a
5 el 1950 i 1968, 4 el 1978 i com en el cas anterior, oscil·len tothora i després minven
fins la seva pràctica desaparició a finals del segle XX; en la seva majoria són sobre
responsabilitat civil per possible mala praxi: constata el seu increment a partir del 1975.
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Manté els assessoraments pel Col·legi de Metges fins mitjan dels anys vuitanta;
per exemple, el 1970 li consulta quin nombre mínim de professionals ha d’integrar un
equip de cirurgia general, o el 1978 si els òptics poden prescriure ulleres. També
n’emet pel Col·legi Oficial d’Auxiliars Sanitaris, àdhuc per asseguradores privades i
altres particulars.

Aquestes actuacions donen prestigi i projecció a l’Acadèmia; el seu rigor
imposa arreu la seva “auctoritas”. Alhora, col·labora a millorar el seu finançament,
sempre tan migrat.

Des de la seva fundació fins el 1997 emet dictàmens de forma regular;
posteriorment segueix assessorant l’Administració sempre que la requereix i difon
documents de posicionament sobre temes sanitaris d’interès general.

 ELS PREMIS

Els premis es creen per estimular l’activitat acadèmica. El primer va ser instituït el
1791 per Salvà i Campillo, destinat a l’estudi d’epidèmies, i en el seu testament el dota el
1828 i l’estén a totes les epidèmies de l’Estat i també en crea un altre dedicat al tema que
proposi l’Acadèmia. El premi Dr. Salvà serà el que tindrà major continuïtat en la trajectòria
de la institució, fins l’actualitat. El premi a les topografies mèdiques, amb el pas dels anys
fornirà l’Acadèmia d’un fons documental important. Al llarg de la trajectòria de l’Acadèmia
de Medicina, van proliferant premis que tindran una existència efímera o de major
persistència, i tindran un poder de convocatòria més o menys important.

El 1850, a més, hi ha el premi de Topografies Mèdiques i el Francesc Garí; el
1932 també el Premi Ramon Turró. El 1949 el cartell de premis l’integren el
d’epidèmies, el de topografies, el Dr. Salvà, el Garí i el Visa Tubau. El 1950 s’hi
afegeix el premi “Anales”, patrocinat per la redacció de la revista de l’Acadèmia.

El 1961 es convoca el nou premi Cecília Marín i el 1964 el premi-beca Ricard
Botey Ducoing, alhora que es recupera el de Ramon Turró, que havia desaparegut. El
1966 el cartell de premis és molt extens i en consten una dotzena, entre els quals el
d’“Anales de Medicina y Cirugía” i el de Félix Gallardo, patrocinador incansable de
molts projectes de la corporació.

El 1976 crea el Premi Lluís Sayé i el 1980 lliura dues beques de la Fundació
Letamendi – Forns. El 1982 s’hi afegeix el premi “Antibióticos”, en record del Dr. Pere
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Domingo; el 1983 el Premi de la Junta de Govern, el 1984 el Premi dels doctors
Salvador i Josep Maria Gil-Vernet, i el de la Fundació Espona, i el 1985 el Premi
Laboratoris Leti.

En aquell moment, l’Acadèmia es planteja si li és favorable convocar tants
premis, ja que molts no tenen gaire predicament i la seva existència no aporta valor
a la institució. Decideix limitar-los, racionalitzar-los i procurar que quedin els que
poden aportar un major prestigi.

El 2015 el cartell de premis consta de vuit guardons: el Premi en honor del Dr.
Salvà i Campillo, el de Medicina i Sanitat Comarcals, el de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, el del Dr. Lluís Sayé, el dels professors Salvador i Josep Maria
Gil-Vernet, el de la Fundació Puigvert, el de la Fundació Catalana de Transplantament
i el destinat a la millor tesi doctoral.

En l’actualitat, el 2020, es convoquen els premis següents: el Premi en honor
del Dr. Salvà i Campillo, el de Medicina i Sanitat Comarcals, el de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, el del Dr. Lluís Sayé, el dels professors Salvadors i Josep
Maria Gil-Vernet, el Joaquim Barraquer i el de la Fundació Catalana de
Transplantament. Els tres últims duen implícits el nomenament d’acadèmic
corresponent per premi.

LES PUBLICACIONS

Al llarg de la seva existència l’Acadèmia disposa de revistes pròpies, d’altres
en les què hi col·laboren acadèmics i tenen un caire semi-oficial; també edita llibres
propis i en altres casos s’hi implica en diverses formes de participació que en algun
moment és la cessió del seu propi nom com a marca de prestigi, o bé són obra
d’acadèmics sobre aspectes de la institució o efemèrides.

La primera són les “Memorias de la Real Academia Médico Práctica”, un
primer volum de 1798 que conté memòries i discursos; no va tenir continuïtat. A partir
del 1833 edita fullets amb les lliçons inaugurals de curs. Entre el 1845 i el 1852
publica la revista “La Abeja Médica”, que va actuar de portaveu de les acadèmies de
Barcelona i Palma de Mallorca. Entre el 1865 i el 1869 edita “El Compilador Médico”,
que esdevé l’òrgan oficial de comunicació de l’Acadèmia i dels hospitals de Barcelo-
na. Entre el 1869 i el 1904, alguns acadèmics publiquen “La Independencia Médica.

Revista quincenal de Medicina y Farmacia”, que és fruit d’una escissió al si d’“El
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Compilador”. Com a fet extraordinari, l’any 1905 fa una edició de bibliòfil del Quixot,
commemorativa de la celebració del tricentenari a l’Estat de la publicació de la
primera part d’aquella obra.

L’any 1915 inicia la publicació de la revista “Anales de la Real Academia de

Medicina de Barcelona”, que durarà fins el 1931. Durant la Segona República, entre
1932 i 1935 s’edita en català i castellà, amb el nom d’“Annals de l’Acadèmia de
Medicina de Barcelona” i el 1945 reprèn una nova etapa amb el nom d’“Anales de

Medicina y Cirugía”, amb molts articles en cada número.

L’any 1954 s’edita el llibre “Historia de la Real Academia de Medicina de

Barcelona”, dels doctors Sebastià Montserrat i Manuel Carreras, dedicada als
acadèmics de la corporació. Entre els anys 1964 i 1976 edita el “Boletín Informativo

de la Real Academia de Medicina de Barcelona”, per difondre el programa d’activitats.
El patrocini de Félix Gallardo va ser fonamental per editar tant aquest butlletí com la
revista. En aquesta època se segueix publicant a part el fullet amb la lliçó inaugural
de curs. El 1979, la RAMB edita un llibre sobre el Dr. Lluís Sayé i la seva obra.

L’any 1986 inicia la publicació de la “Revista de la Reial Acadèmia de Medici-

na de Barcelona”, amb un predomini dels treballs en castellà. El mateix any el
Departament de Cultura de la Generalitat publica el volum “Catàleg de la biblioteca
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona”. El 1994 el Seminari Pere Mata de
la Universitat de Barcelona publica el llibre del Dr. Corbella “Memòries manuscrites
de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya”. La revista pròpia de la institució,
“Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”, quadrimestral, publica la
major part dels seus treballs en català. L’any 1995 el Seminari Pere Mata edita l’obra
dels doctors Corbella i Seculí “Nomina Academicorum 1770 – 1995”.

L’any 1997 l’Acadèmia obre un nou cicle, el de l’era d’edició digital, i aprova la
creació de la seva pàgina web, a Internet. El 1998 la revista pròpia canvia de format
i inclou alguns números monogràfics en la seva sèrie.

L’any 2000 el Seminari Pere Mata edita el llibre del Dr. Vallribera “Les
topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”. El 2002 la
Fundació Uriach edita “Història del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona”, del Dr.
Josep M. Massons. El 2009 la revista de l’Acadèmia passa a ser trimestral.

Entre el 2007 i el 2012 el Dr. Corbella aconsegueix que la “Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre” estampi sis segells d’ús postal de la RAMC i les seves
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commemoracions. El 2007, “Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i
de la Ciència” passa a ser també una capçalera pròpia de la RAMC. Actualment
s’edita amb la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana d’Història de la Medi-
cina i, des del 2019, amb la denominació “Gimbernat. Revista d’Història de la Medi-
cina i de les Ciències de la Salut”.

L’any 2012, la sèrie gràfica de “Gimbernat” dedica el número 4 a “La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica” i el 2013 un número
ordinari de caràcter monogràfic, a l’obra “Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Nomina Graphica Academicorum 1770 – 2013”, que signen els doctors Corbella i
Seculí (in memoriam) com a actualització de l’anterior, de 1995.

El 2014, en ocasió del Tricentenari del 1714, el Dr. Corbella publica en dos volums
no venals “Història de la Medicina Catalana”, una edició commemorativa i limitada; aquesta
magna obra tracta entre molts aspectes part de la història de la RAMC.

Els anys 2016 i 2017 l’Acadèmia edita a través d’Edicions Dau els dos volums
del Dr. Corbella suara citats, en format de tapa dura i distribució comercial a les
llibreries perquè arribin a un màxim de lectors.

Aquest segle XXI ha viscut canvis i millores a la pàgina web de la RAMC, una
forma d’edició àgil que exigeix modificacions de continguts, adicions i retocs
constants. La publicació trimestral de la “Revista de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya” i la semestral de “Gimbernat” són dos dels reptes del futur, com
també ho és la remodelació i actualització de la pàgina web (www.ramc.cat). Les
revistes i la web són les finestres que l’Acadèmia manté obertes al món.

 FETS DIVERSOS

L’any 1787 el Dr. Salvà i Campillo escriu la topografia mèdica de Barcelona i el
1791 exposa la meteorologia de la ciutat i la seva influència en la patologia local. El
1791 l’Acadèmia s’associa amb la Royal Societé de Medicine de París. El 1792 proposa
la creació del primer montepio acadèmic, en què insistirà el 1795 i el 1816; és la llavor
de mecanismes de protecció social professional que acabaran arribant a l’actualitat. El
1795 sol·licita a l’Estat la creació de la càtedra de Medicina Pràctica, que se li concedeix
el 1797 i es ratificarà el 1801; l’ocuparan dos catedràtics alhora, els doctors Salvà i
Mitjavila i més tard, Salvà i Nogués, per la mort de Mitjavila el 1805. Fa un acord educatiu
amb la Universitat de Cervera i un altre amb l’Hospital de la Santa Creu, on disposarà
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per les pràctiques de dues sales de malalts civils i a partir del 1805 d’una de militars.
Després de la inactivitat per la Guerra del Francès continua la docència el 1814  i el
1817 Piguillem substitueix Nogués quan aquest es trasllada. El 1816 l’Acadèmia demana,
sense èxit, que la Facultat de Medicina torni a Barcelona. L’Estat crea l’Escola especial
de la Ciència de Curar i la corporació perd l’ensenyament de Clínica Pràctica, que
recupera el 1824 i funciona mentre l’Acadèmia roman tancada per la repressió de
Ferran VII. El 1827 es crea la Facultat Reunida, ben efímera. El 1836 l’Acadèmia es
declara contrària a la unificació de la medicina i la cirurgia sota una única gestió.

A partir de 1831 els acadèmics, per torns, llegeixen una lliçó inaugural de curs,
que es publica a partir de 1833. El 1839 el Dr. Capdevila llegeix el primer discurs
d’ingrés d’un acadèmic numerari, que esdevé obligatori des d’aleshores.

El 1843 torna la formació mèdica a Barcelona i l’antiga seu del Reial Col·legi
de Cirurgia esdevé la nova Facultat de Ciències Mèdiques, on s’imparteixen Medicina
i Cirurgia juntes i, en una primera època, també Farmàcia. El 1846, l’Acadèmia estableix
un conveni amb la de Torí i el 1847 passa a dependre del Ministeri de Governació en
temes sanitaris, i del d’Instrucció Pública en els de ciències i educació; el 1870
passarà de Governació a Foment. La creació el 1863 del Cos Nacional de Metges
Forenses li fa perdre part de les competències en aquest camp, la qual cosa
repercuteix en l’activitat d’assessoraments i dictàmens.

El 1913 el president de l’Acadèmia, Dr. Fargas, també ho és de la Primera
Reunió de Metges de Llengua Catalana, i el 1917, el president comú és el Dr. Carulla.
Cal destacar doncs el paper de l’Acadèmia en el naixement i evolució dels Congressos
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que arriba a l’actualitat. El 1920 l’Acadèmia
commemora els 150 anys d’existència. El 1928 el Govern acusa la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona de separatista i de nou l’itera la prohibició de l’ús del català.

El 1929 canvia de seu i ocupa l’actual. El 1930 el Govern dona més competències
als col·legis de metges, en detriment de l’Acadèmia. En aquesta època destaquen
diverses sessions commemoratives i d’homenatges, fins el cop d’Estat de 1936, que
l’obliga a cessar l’activitat; el Dr. Casamada, numerari afí, és assassinat i altres s’exilien,
alguns definitivament. A partir del 1940 reprèn paulatinament el treball, quasi del tot el
1945, amb les sessions i la publicació d’uns “Anales” amb gran increment de treballs.
El 1948 el Dr. Fleming visita l’Acadèmia, el nomena acadèmic d’honor i li lliura la meda-
lla d’or. El 1949 inicia les obres de reparació dels estralls de la guerra; durant la dècada
dels cinquanta s’enderroquen construccions adossades i es rehabilita una part del
casalici i entre el 1960 i 1967 restaura i decora l’amfiteatre anatòmic.
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El 1960 celebra el bicentenari de la creació del Reial Col·legi de Cirurgia i
homenatja Pere Virgili. Al llarg dels seixanta té un relleu institucional destacat i
representació en llocs de l’Administració, col·legis professionals, congressos, jurats,
tribunals d’oposició i de premis. El 1968 dona nom a la Sala Gimbernat, la Sala Turró
i el Saló de Presidents. El 1970 commemora el bicentenari de la creació de l’Acadèmia,
organitza i acull el I Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana i parti-
cipa amb entitats locals, entre elles Òmnium Cultural. A partir d’aquest moment,
organitza periòdicament els Congressos d’Història de la Medicina Catalana. El 1974
homenatja Antoni Gimbernat a Barcelona i Cambrils i col·loca el seu bust a
l’amfiteatre. El 1975 dedica menys sessions a casos clínics, que ja tracten les societats
científiques i serveis hospitalaris, i incrementa les de bioètica, història de la medici-
na, educació mèdica i els temes col·legials i sobre el territori; també prepara una
exposició de llibres, documents, instrumental antic i peces anatòmiques.

El 1977 participa en el Congrés Mundial de Reials Acadèmies de Medicina, a
Sevilla, i l’any següent en el I Congrés Nacional de Reials Acadèmies de Medicina, a
la Corunya. Entre el 1988 i el 1993 desenvolupa un conveni amb la “Getty Foundation”

per restaurar les cobertes de l’edifici, que no aconsegueix que estengui a altres
projectes de rehabilitació. El 1992 estableix llaços amb l’Acadèmia Nacional de
Medicina de Mèxic. El 1993 escomet un projecte d’obres de millora de l’edifici, que
duraran 11 anys, mentre es gestiona la venda de la seu dels Banys Nous, que es
formalitza el 1996.

El 2001 celebra els 600 anys de l’Hospital de la Santa Creu i de l’Estudi de
Medicina de Barcelona i el 2003 signa el conveni de finançament amb la conselleria
de Sanitat. Aquests anys augmenta la seva dedicació a la història de la medicina, a
la biblioteca i a l’arxiu, a les edicions, a les visites guiades a la seva seu i a la difusió
de les activitats. El 2005 nomena acadèmics d’honor els Premi Nobel Rita Levi-
Montalcini i James D. Watson. El 2007 el també Nobel Jean Dausset. El 2008 disposa
que els acadèmics corresponents llegeixin un treball per formalitzar la seva
incorporació. El 2011 recorda el setè centenari de la mort d’Arnau de Vilanova amb
una placa al vestíbul; aquest any rep la donació del bust del Dr. Jaume Ferran, que
situa al flanc de la porta d’accés a la Sala Gimbernat. També nomena acadèmica
d’honor la Nobel Carol W. Greider.

El 2013 s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. L’any 2014 commemora
el 250è aniversari de la inauguració del Reial Col·legi de Cirurgia. La crisi econòmica
iniciada el 2008 és un llast pel bon funcionament de la institució i exigeix la
col·laboració dels acadèmics i la cerca d’ingressos complementaris. L’empresa
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Sternalia organitzarà visites a l’edifici, gestionarà activitats i lloguer d’espais de
filmació, i sopars; una part dels seus ingressos contribueixen a la tresoreria de la
corporació. El 2016 organitza una reunió conjunta amb les Reials Acadèmies de
Medicina de les Illes i del País Valencià; també signa un conveni amb el Departament
de Justícia i la Fundació Bancària la Caixa per la digitalització del  fons documental,
que tindrà continuïtat fins ara. Aquell any també sol·licita a la Diputació de Barcelona
que redacti el Pla Director d’obres de l’edifici, que es durà a terme sota la direcció de
l’arquitecte conservador del BCIN, Sr. Ramon Valls.

El 2017 acull la sessió de cloenda del XX Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana, celebrat a Manresa aquell històric mes d’octubre; també celebra
el centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya. El 2018 la Diputació de Barcelo-
na li lliura el Pla Director de l’edifici, on es preveuen i prioritzen totes les obres que
necessita el vell casal neoclàssic seu de l’Acadèmia. També crea la Medalla d’Honor
de la RAMC i commemora el centenari de la pandèmia de la grip espanyola i el 75è
aniversari de l’obtenció d’una penicil·lina catalana.

L’any 2019 du a terme obres urgents, entre les quals algunes a la coberta i
altres molts importants a l’arxiu històric soterrani, que es remodela completament;
es canvien els compactus, es climatitza i es desinfecten tots els documents. Es
continua la digitalització del seu fons i les Topografies Mèdiques s’incorporen a la
Memòria Digital de Catalunya. Amb les Acadèmies de Farmàcia i de Veterinària pre-
para un document conjunt de posicionament enfront les pseudoteràpies. De cara al
2020 prepara la celebració de dues efemèrides: la dels 250 anys de la creació de
l’Acadèmia (1770-2020), i els 50 anys de congressos d’història de la medicina (1970-
2020) en l’escaiença del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana, que la
RAMC organitza, com els anteriors, per dur-lo a terme el mes de juny.

L’any 2020, amb la Fundació Josep Carreras, proposa al numerari Dr. Esteller
com a candidat al Premi Princesa d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica.
Planteja una modificació dels Estatuts, participa en una reunió del Consell
Interacadèmic i preveu l’ingrés d’acadèmics electes i corresponents. L’esclat d’una
greu pandèmia produïda pel virus SARS-CoV-2, atura de cop tots els projectes. Una
primera onada de la malaltia pandèmica covid-19 en produeix entre març i juny,
obliga a tancar portes i a recórrer al teletreball. Quan la situació ho permet, l’Orla de
Presidents preparada com a part de les actuacions per celebrar els 250 anys
d’existència, es col·loca a l’esquerra de la porta del Saló de Presidents, sense cap
acte acadèmic associat. Després d’un breu període estival amb remissió epidèmica,
el mes de juliol s’inicia una segona onada que produeix noves anul·lacions i només
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permet el teletreball, l’atenció bàsica dels serveis i les reunions per videoconferència,
fins desembre. Aquesta és la situació a finals del 2020, un any nefast que ha dut
l’aturada de l’activitat acadèmica i que de moment situa Catalunya camí dels 16.000
morts i amb més de 360.000 contagiats comprovats. Només ens queda esperar que
l’any 2021 s’esvaneixi la pandèmia o es trobin les vacunes i els tractaments necessaris
per acabar-la per tal que el país i la seva gent recuperin la salut i la normalitat i la
Reial Acadèmia pugui seguir el seu llarg camí, fressat durant més de 250 anys.
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Figura 1. Document fundacional de l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona,

(4 de maig de 1770) (Font: Arxiu RAMC).
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Figura 3. Palau de la Inquisició, seu de l’Acadèmia entre 1789 i 1835.

(Font: Història de Catalunya.org).

Figura 2. Vista lateral de l’Ajuntament de Barcelona, lloc per on s’accedia a la sala de

reunions de l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona (Font: Arxiu RAMC).
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Figura 4. Quart local, en propietat, edifici que

havia estat procura dels cartoixans d’Escaladei

a Barcelona, al carrer dels Banys Nous, núm. 9.

Detall de la façana actual (Font: Arxiu RAMC).

Figura 5. Projecte de reforma de l’edifici del

carrer dels Banys Nous de l’any 1902, obra

de Bonaventura Pollés i Vivó. Detall de la

sala d’actes (Font: Arxiu RAMC).

Figura 6. Façana de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Font: Arxiu RAMC).
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Figura 8. Detall de diferents segells i logotips utilitzats per la Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, al llarg dels dos-cents cinquanta anys de vida de la institució (Font: Arxiu RAMC).

Figura7. Antic amfiteatre anatòmic, actual Sala Gimbernat (Font: Arxiu RAMC).
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RESUM: Es fa una aproximació a les representacions d’elements
vegetals que es poden identificar en l’amfiteatre anatòmic
Gimbernat, sala de sessions de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya. Es contempla la seva significació botànica, però també
les seves propietats terapèutiques i, en especial, la seva possible
simbologia.

RESUMEN: Se hace una aproximación a las representaciones de
elementos vegetales que se pueden identificar en el anfiteatro
anatómico Gimbernat, sala de sesiones de la Real Academia de
Medicina de Cataluña. Se contempla su significación botánica,
pero también sus propiedades terapéuticas y, en especial, su
posible simbología.

THE PLANT ELEMENTS IN THE GIMBERNAT ANATOMICAL

AMPHITHEATER OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE OF

CATALONIA. APPROACH TO ITS SYMBOLS. ABSTRACT: The
representations of plant elements that can be identified in the
Gimbernat anatomic Amphitheatre, which is the session room of the
Royal Academy of Medicine of Catalonia, is approached. Its botanical
significance is surveyed as well as the therapeutic properties and
especially its possible symbolism.
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La Reial Acadèmia de  Medicina de Catalunya (RAMC) té la seva seu des de
l’any 1929 en l’antic edifici del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (RACB), un
bonic casal que s’edificà en el terreny de l’antiga aula de les “Anathomies” a tocar a
l’Hospital de la Santa Creu. Fou inaugurat el 29 de març de l’any 1764.1,2 L’estil
constructiu de l’edifici de l’antic RCCB és el neoclàssic, del qual és un paradigma i un
dels millors de la ciutat d’aquest estil, segons l’acadèmica Raquel Lacuesta. Ha
arribat als nostres dies amb diferents obres i adaptacions, una de les més importants
fou la que es va fer amb motiu de l’ocupació de l’edifici per l’Acadèmia, inaugurada
el 4 d’octubre de 1929 amb l’assistència del rei del moment, Alfons XIII.3

Si pensem que l’edifici sempre ha estat dedicat amb preferència a l’estudi
anatòmic i a la pràctica de la cirurgia,4,5 i tenint en compte la seva activitat didàctica,
cal creure que un espai destinat a la dissecció com el que ha arribat al nostres dies
mai ha deixat d’existir a l’edifici, i amb tot el disseny que ens ha arribat, pensem que
s’ha pogut conservar en gran part i és una de les joies de l’edifici actual. A l’hora de
descriure l’actual amfiteatre anatòmic Gimbernat, amb la intenció d’apropar-nos al
seus elements vegetals i al seu simbolisme, ens centrarem en l’estudi del seu estat
actual i quan tinguem informació farem constar l’època què probablement es van
decorar cadascun dels espais concrets.

Atenent-nos als elements vegetals que amb finalitat decorativa trobem en
aquest auditori, cal dir que, tret d’alguna imatge que hi ha en la part escultòrica del
frontal de la taula de presidència, que detallarem, i alguna garlanda que podem
trobar en les fornícules de les estàtues, els altres motius vegetals es concreten en la
cúpula com a complement decoratiu dels noms de metges de fama i, en especial, en
els dos vitralls que hi ha en les finestres, un d’ells centrat en el bàcul i la serp, símbol
de la professió mèdica, i l’altre amb la copa i la serp que fa referència a la preparació
dels medicaments.6

LA TAULA PRESIDENCIAL

En la taula de presidència hi podem veure una representació al·legòrica de la
medicina molt rica i expressiva, emmarcada per una ornamentació arabesca amb
volutes escultòriques de caire abarrocat (Figura 1). Presideix el conjunt, al centre la
representació, el bàcul d’Esculapi/Asclepi, més engruixit a l’àpex que a la base, amb
la serp enrotllada, símbol mèdic per excel·lència.7 A sobre crida l’atenció una estrella
de cinc puntes que irradia llum al conjunt, una retorta central i uns vegetals a banda
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i banda que procurarem identificar. L’estrella és signe de vida i de camí cap a la
perfecció del cos; pot representar la figura humana amb els braços en creu i les
cames obertes (visió Marco Vitruvio i popularitzat per Leonardo da Vinci), i moltes
cultures l’han utilitzada com a símbol sagrat de l’harmonia entre el cos i l’esperit.
Així, la punta de l’estrella pot ser el cap i els quatre punts símbol de l’equilibri entre els
elements fonamentals: aire, foc, terra i aigua. Perfecta salut física i espiritual.8 Al dessota,
a cadascuna de les bandes, dos grups de possibles cascalls: a) A l’esquerra fruits en
càpsula de Papaver somniferum, amb carpòfor sobre l’anell del peduncle i càpsula
subquadrangular grossa que té esculpits uns solcs que realcen una mena de costelles
i les depressions que poden correspondre a les incisions fetes per a l’obtenció del
làtex. b) A la dreta hi trobem un fruits també de Papaver, que semblen volen representar
cascalls joves abans d’oferir el seu producte benefactor. A la base del bàcul hi ha dues
branques amb fulles de llorer i de roure, símbol de la victòria sobre la malaltia, la tristesa
i la depressió el primer i signe de consistència i fermesa el segon.

Figura 1. Escut de la taula presidencial de la sala.
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LA CÚPULA

La cúpula està dedicada com homenatge a quatre personatges destacats en la
pràctica de la medicina: Miquel Servet 1509 – 1553, teòleg i metge que va descriure la
circulació de la sang;  Antoni de Gimbernat i Arbós 1734 – 1816, cirurgià, professor
d’aquest Reial Col·legi de Cirurgia; Pere Mata i Fontanet 1811- 1877, renovador dels
ensenyaments de medicina; i Santiago Ramon i Cajal, 1852 – 1934, metge i històleg,
acadèmic d’honor de la casa, premi Nobel de fisiologia i medicina l’any 1906. Els noms
que estan en cercles decorats amb l’estil de l’entorn (Figura 2)  i disposats sobre una
formosa representació de llargues fulles de palmera, planta elegant que és signe de
saviesa i de victòria, i en moltes cultures està considerada com “arbre de la vida”.9,10

Figura 2. Cúpula de l’amfiteatre anatòmic Gimbernat.
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ELS VITRALLS

Tot amb tot, el lloc on podem identificar més vegetals és, sense cap mena de
dubte, a les vidrieres que es troben a banda i banda de la sala. Uns vitralls que, en la
seva versió actual, segurament són reproducció de dissenys anteriors; podem datar-
los de la renovació de l’any 1929, ja que així consta en la part baixa d’un d’ells,
mentre que en l’altre s’hi fa constar la data de la inauguració de l’edifici, l’any
1762.11 Diferents elements decoratius, com ara garlandes i volutes, acompanyen i
donen sumptuositat ornamental a la transparència i claror dels vitralls, i amb diferents
elements repeteixen i fins milloren les formes arabesques de factura abarrocada que
s’han descrit en altres indrets, però aquí superen la seva capacitat d’adornament fixant
un estil que també podrem trobar en altres llocs de l’edifici. Un dels vitralls està centrat
o presidit pel bàcul d’Esculapi/Asclepi amb la serp, i a l’altre hi podem veure la copa i la
serp, signe del medicament, grup atribuït a la filla de déu, la deessa Igea. A les parts
laterals d’ambdós vitralls hi veiem uns gerros grans que preparen, enlairen i fins justifi-
quen la representació dels diferents vegetals, que en nombre de vuit, embelleixen
cadascuna de les vidrieres. Els trobem en cercles rodons  i intentarem apropar-nos a la
seva identificació gràcies a les seves flors, les seves fulles i els seu fruits. En cadascuna
glosarem la seva identitat botànica, la seva aportació a l’art de curar i, en especial, el
seu simbolisme. Els dos vitralls són il·lustrats a les figures 3 i 4.

 Figura 4 – Vitrall 2.Figura 3 – Vitrall 1.
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LES PLANTES REPRESENTADES

ALS VITRALLS

L’artista va programar la presentació de les diverses espècies vegetals dibuixant
un arc —adaptat a la forma i dimensions del finestral— amb vuit quadres, que hem
numerat de l’1 al 8, segons l’esquema de la figura 5, en sentit horari. Cada quadre
duu una planta inscrita en un cercle que l’emmarca.

Hem assajat la identificació botànica de les plantes representades als vitralls,
per comparació amb els caràcters morfològics de les espècies.12,13 En forces casos,
la composició artística ha inclòs prous elements diagnòstics com per assegurar la
identitat taxonòmica de la planta representada. En d’altres, però, es tracta d’evocacions
que es poden interpretar per detalls (de vegades no congruents del tot) i, encara, en
algun cas, la identificació és només aproximativa, puix que no disposem de caràcters
distintius representats, o massa insegura per donar una espècie en concret.

Vitrall 1

1.1. Coffea arabica L. (Rubiaceae) – cafè
La imatge representa (invertida, probablement per ajustar-se a la composició

dels quadres) una planta arbustiva (amb un tronc verd cilíndric) de fulles enteres,
agudes, d’un verd brillant i amb el revers més clar, en un parell de casos clarament

Figura 5. Esquema de numeració dels quadres de cada vitrall
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oposades, característiques de la planta del cafè, ben figurades al vitrall. Les flors,
amb pètals blancs en nombre de 5-6 també evoquen prou bé les del cafè; fins i tot en
una s’observen tres estructures groguenques el·lipsoïdals que reprodueixen els
estams, ben visibles, com en les flors naturals, que també s’agrupen en ramells
axil·lars com els representats. Finalment, s’hi poden veure diverses agrupacions de
fruits, un grup de 9 que són verds o groguencs, i tres grups més, de 2, 4 i 7 unitats,
respectivament, de vermells fins a porpra, amb diverses tonalitats, que il·lustren bé
els diversos estats de maduració. Cal tenir present que el fruit del cafè és una drupa
que conté dues llavors. Els grans de cafè que consumim són les granes, torrades,
contingudes a dins dels fruits i, per tant, no visibles ni representables al vitrall.

És una planta originària de zones de muntanya de l’Àfrica tropical, on es troba
en perill d’extinció, però és una de les espècies cultivades més extensament a tot el
món. El cafè conté cafeïna, una base xàntica estimulant.

1.2. Aloe vera (L.) Burm.f (Asphodelaceae) – àloe
El quadre segon il·lustra una mata amb fulles d’un verd blavós (glauc), totes

basals, amplament linear-lanceolades; en algun cas de marge més o menys crenat,
potser espinescent i tot. Aquesta representació evoca força bé la planta de l’àloe.
Del centre de la roseta basal emergeix un raïm d’unes 20 estructures de la gamma
del groc al bru, més llargues que amples, poc definides: forçant l’analogia hom podria
veure-hi una inflorescència (comprimida, això sí, per encabir-la dins del quadre i en
poncella, amb els tubs florals encara tancats) en raïm, com els àloes de flor groga.
D’entre els medicinals, A. vera acostuma a tenir flors grogues, tot i que té varietats
també de flor vermella, i vores foliars amb espines curtes i separades. Els elements
bruns o porpres representats són perfectament compatibles amb els fruits en càpsula
allargada de contorn el·líptic.

El sèver, amargant, s’obté de les incisions fetes superficialment, prop de
l’epidermis foliar, també d’Aloe succotrina Weston, de flors vermelles i fulles més
fortament espinoses que les representades al vitrall. A. barbadensis Mill., actualment
es considera sinònim d’Aloe vera, és a dir, es tractaria de la mateixa espècie, de la
qual s’empra en cosmètica i parafarmàcia el gel de la fracció mucilaginosa del
parènquima de la fulla fresca.
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1.3. Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) – eucaliptus blanc (o blau)
Una branca amb una dotzena de fulles més o menys oposades, lanceolades,

unes quantes de les quals falciformes, fan pensar en la representació de les fulles
adultes d’un eucaliptus. La iconografia de les flors ho confirma: a la part baixa de la
branca es mostren dues flors axil·lars (a la natura, 2-3), amb una base angulosa (que
vol figurar, prou correctament, el calze lignificat) i una expansió globosa blanca que
ha de ser el glomèrul format pels nombrosos estams, tan prims que no poden ser
representats individualment al vitrall, sinó en el seu conjunt; més amunt, dues altres
peces blavoses corresponen a les poncelles coriàcies, amb un opercle apical com
una tapa cònica.

L’eucaliptus (la fulla i l’oli essencial) té com a principal component l’1,8-
cineol o eucaliptol, i és usat com a antitussigen, expectorant i antisèptic, sobretot de
les vies respiratòries.

1.4. Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry (Myrtaceae) – clau = Eugenia

caryophyllata Thunb.
La identificació d’aquesta planta és una mica més insegura per la manca de

definició de la representació al vitrall. La tija-tronc bruna suggereix una planta llenyosa,
amb fulles de nervi medial prominent i, almenys algunes, discolores, amb el revers
més clar. Pel que fa a les flors, se’n representen quatre, aparentment en diversos
estats de maduració, però sense inserció, com si fossin soltes, sense poder imaginar
la inflorescència i se’n perd la imatge general. Per separat, s’observen flors amb 6-7
(8) làmines petaloides, que tant poden interpretar-se com a quatre d’externes (sèpals,
d’un color morat) i tres (4) d’internes, vermelles, com, en d’altres exemplars, segons
un model 5+1 o 4+3, aparentment en un sol verticil; no es representa l’androceu,
sense poder comprovar l’elevat nombre d’estams. Aquest conjunt de característiques
no és en absolut diagnòstic. Només la silueta de la flor situada més a baix i a l’esquerra
ens suggereix la imatge d’una flor/fruit del clau d’olor, d’un color poc habitual, però
possible, atès que hi ha varietats de flor morada/rosada/blavosa. El tub representat
sota la flor (amb quatre sèpals en forma de dent subtriangular) es podria interpretar
com el llarg receptacle que conté l’ovari d’un botó floral, que és l’origen botànic del
clau (també anomenat clavell, claveller o girofle).

El clau, que prové d’un arbret originari de les illes de les espècies (les illes
Moluques, actualment a Indonèsia), és una de les espècies emprades des de més
antic, els botons florals del qual foren objecte de comerç en caravanes ja en èpoques
molt reculades dels imperis xinès i romà. És usat com a aromatitzant alimentari i ritual,
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en medicina popular i, en odontologia, s’ha emprat com a analgèsic, antiinflamatori i
antisèptic pel contingut en eugenol, així com en la preparació de ciments dentals. L’oli
essencial (obtingut tant de les poncelles com de les fulles) és usat per a l’obtenció de
perfums i ho havia estat per a la producció de vainil·lina sintètica.

1.5. Nicotiana tabacum L. (Solanaceae) – tabac
Aquest quadre representa una planta herbàcia de tija una mica glauca i fulles

senceres grosses, amb nervadura pinnada i un nervi medial prominent, que recorden
les del tabac (malgrat que un parell de fulles basals s’il·lustren com a oposades, la
resta, esparses o alternes corresponen a les de l’espècie botànica). Les flors es
representen aquí agrupades en inflorescències, d’una manera molt simplificada,
sense detalls dels òrgans reproductors i ens hem d’orientar només per la silueta
general.  Es representen en tres visions, una de tancada (els botons florals) i dues
d’obertes, unes en visió superior i unes altres en visió lateral, que l’artista ha volgut
plasmar intencionadament: la forma acampanada allargada (tub floral de la corol·la)
i la visió zenital d’una estrella de 5 puntes, amb lòbuls acuminats. El color de la flor és
una mica forçat (la majoria d’individus naturals són més propers al rosat) però
certament n’hi ha de tons més propers al blavós o morat del vitrall.

Nicotiana tabacum és una espècie tetraploide originada a l’actual Bolívia,
introduïda a Europa al s. XVI a través de Castella, que ja era emprada com a medici-
nal i fumada a les terres d’origen. Conté l’alcaloide nicotina.

1.6. No identificada

Planta de difícil identificació, amb tija aparentment articulada i amb fulles
enteres d’un color blavós molt artificial, alternes o esparses. Estructures florals
representades dues vegades, amb grans sèpals (o pètals) d’un groc verdós, en nom-
bre de quatre, i un ull floral blavós, probablement representatiu dels estams o d’una
gorja. A la dreta, dues estructures amb una mena de caputxa verdosa de dues peces
i unes peces lanceolades d’un violat clar, en nombre de 2-3, podrien representar
poncelles florals o fruits o, fins i tot, petits insectes alats.

1.7. Pinus sylvestris L. (Pinaceae) – pi roig
El vitrall encercla una branca llenyosa i bruna d’un arbre amb una pinya, que

ens suggereix un tàxon del gènere Pinus, sense poder especificar-ne la identitat
específica precisa. Tanmateix, hi ha detalls botànics ben capturats, com ara les
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fulles aciculars (més gruixudes que les reals, però comprensible per la dimensió
mínima de les peces del vitrall), que surten en fascicles de 2 en 2 d’una branca curta
i bruna (en realitat un braquiblast, de creixement limitat), cosa que indica una espècie
de les silvestres a Catalunya. S’hi representa un brot de creixement (part superior),
un glomèrul de flors groguenques (dreta), que vol representar els cons masculins
(que contenen el pol·len) i una pinya (centre) en un estat de maduració inicial (el
creixement definitiu i l’obertura de les esquames de les pinyes es produeix al segon
any). Pel color rogenc del tronc principal i el to blavís-glauc de les fulles, indiquem
orientativament l’espècie com a Pinus sylvestris.

Dels pins silvestres a Catalunya, el pi blanc (P. halepensis Mill.)  és explotat
com a espècie fustanera de qualitat mediocre. El pi roig (P. sylvestris L.), de troncs
molt més drets, és un excel·lent productor de fusta i, dels borrons, se’n preparen
xarops i d’altres preparats balsàmics. El pi marítim (P. pinaster Aiton) s’explota i es
cultiva per a l’obtenció de resina, a través d’incisions al tronc. En tots els casos, la
riquesa en productes aromàtics de l’oleo-resina té múltiples aplicacions industrials
(dissolvents, detergents, destil·lats) i, també, és a l’origen de la facilitat de combustió
quan es produeixen incendis forestals. El pol·len aerovagant dels pins (amb vesícules
aeríferes) pot romandre molt de temps en suspensió a l’aire i és causant de
simptomatologia respiratòria (pol·linosi).

1.8. Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) – regalèssia
Aquest quadre és una representació esquemàtica de la regalèssia o, més

exactament, una reproducció que sembla inspirada en les làmines de la regalèssia.
En tot cas, no s’hi mostra pas el sistema subterrani de rel/rizoma/estolons d’on
s’obtenen els bastons de regalèssia, sinó la resta de planta emergida. El vitrall il·lustra
les fulles compostes (imparipinnades, amb folíol terminal) i les inflorescències amb
raïms multiflors (representats en estat de botó floral, més simples i sense cap detall
de la flor papilionada), de coloració rosada o blavosa pàl·lida, gairebé blanca. Alguns
dels elements de la inflorescència, de color bru, podrien ser una evocació imperfecta
dels fruits, com a llegums, que són petits i ciliats d’un bru-vermellós a la realitat.

S’aprofita per a usos domèstics diversos i tradicionalment com a bastons per
mastegar i per a l’obtenció de la pega dolça. La rel conté saponòsids triterpènics
(glicirrizina, ácid glicirrízic, entre d’altres) i s’usa tradicionalment com a antitussigen,
mucolític i expectorant, a més d’antiulcerós gàstric.
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Figura 6. Detall dels quadres del vitrall 1. 1. Coffea arabica. 2. Aloe vera.
3. Eucalyptus globulus. 4. Syzygium aromaticum. 5. Nicotiana tabacum.

6. No identificada. 7. Pinus sylvestris. 8. Glycyrrhiza glabra.
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Vitrall 2

2.1 Aconitum napellus L. (Ranunculaceae) – acònit, tora blava
Del fons de volutes acantiformes i lotoides comú a tots els quadres i encerclat

per un camp de peces de la gamma del taronja al groc, emergeix una vara florida
atribuïble a A. napellus. És certament una estilització de l’espècie, amb alguns
elements característics reproduïts amb fidelitat i amb d’altres simplificats o idealitzats.
S’hi representa una mena de roseta amb fulles lobades (els lòbuls de la qual, verds
o glaucs, per representar anvers i revers) que només evoquen les fulles basals
palmatipartides o palmatilobades típiques (no pas les superiors, que són les que
s’han representat aquí i que haurien de ser gairebé linears, en transformació a
bràctees). A la part central, una inflorescència en raïm (fruits incipients a baix, flors
desenvolupades al centre i poncelles a la superior, en interpretació correcta de la
maduració floral), amb flors de la gamma dels blaus i violats. Correspon bé a la flor de
la tora blava el casc superior i els pètals laterals en posició subhoritzontal, que
estructuren una disposició adaptada a la pol·linització per himenòpters de mida
grossa (Bombus, principalment).

La tora o acònit conté una important diversitat d’alcaloides diterpènics, com
ara l’aconitina, d’acció biològica molt potent. En l’actualitat, s’ha descartat
totalmentde de qualsevol aplicació terapèutica per l’elevadíssima toxicitat (causa de
mortalitat, de manera recurrent, en comarques de muntanya d’Europa, també de
Catalunya i encara aquest 2020).

2.2 Digitalis purpurea L. (Plantaginaceae) – digital, didalera
Igualment encerclada per les volutes habituals a tots els quadres i amb disc

de fons de la gamma dels colors taronja, la digital és representada, una mica
idealitzada, com una vara florida enmig d’un ramell de fulles. Les fulles s’hi il·lustren
senceres, com pertoca, amb un nervi central ben marcat i, en canvi, s’hi han estalviat
els nervis laterals en disposició típicament pinnada; la disposició original, en forma
de la roseta foliar basal característica de les espècies biennals, ha estat substituïda
per unes fulles disperses que, de tota manera, aconsegueixen rememorar una roseta
de segon any vista des de dalt, una mica desendreçada. A la zona central, la
inflorescència en forma de raïm condensat a la part apical, mostra les flors obertes
de color morat-rosat amb quatre lòbuls ben interpretats que s’obren distalment i,
cap enrere, es projecten suggerint el tub en forma de didal que dona nom al gènere
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(“didalera”); l’àpex superior mostra flors més simplificades, una mica pèndules (com
a la realitat), que representen les poncelles en estat més juvenil.

La digital és una de les plantes medicinals tradicionalment reconegudes, per
la presència d’heteròsids cardiotònics.

2.3 Papaver somniferum L. (Papaveraceae) – cascall
Aquest quadre, adaptat a la inclinació necessària per traçar l’arc del vitrall,

representa els cascalls productors de l’opi i dels alcaloides derivats, en una composició
que recull flors, fulles i fruits amb una versemblança heterogènia. Així, les fulles
representen prou bé la inserció –curtament peciolada o sèssil- i els limbes enters,
amb un verd que sol tenir tonalitats blavoses o glauques que s’han reproduït prou bé
al vitrall. Les flors, en canvi, s’hi presenten amb 6-9 pètals, que no es corresponen a
la flor autèntica, que en té 4 (és possible que el model reproduït fos un P. somniferum

multipètal, que és una forma cultivada com a ornamental que ha sofert una mutació
per a multiplicar el nombre de pètals), encara que els tons de color vermell poden
evocar la flor real i el centre grogós pot evocar el disc estigmàtic. Els fruits en càpsula,
representats com a tres exemplars, il·lustren tres estadis de maduració (més immadur
el central, seguit del de l’esquerra, amb tons bruns i verds i, finalment, el de la dreta,
on predominen els ocres i bruns), amb força correcció.

El cascall produeix als tubs laticífers un làtex ric en diversos alcaloides opiacis
(morfina, codeïna, papaverina).

2.4 Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (Clavicipitaceae) - banya del sègol
Igualment inclinat cap a la dreta, per seguir la curvatura de l’arc del vitrall, el

quadre 2.4 representa la banya del sègol. De fet, no es tracta d’una planta, sinó d’un
fong, que en un dels estadis del cicle biològic parasita la planta del sègol i forma unes
banyes de color negre moradenc característiques, que són formes de resistència i de
disseminació anomenades esclerocis. L’artista ha representat bé un fons de gramínia
(el sègol, Secale cereale), que ocupa la major part del cercle. A la part superior, unes
fulles de color crema-ocre, linear-lanceolades, una mica desendreçades, mentre
que diverses inflorescències (espigues) madures s’entrecreuen al centre i a l’esquerra.
Cada espiga té representades unes unitats fusiformes de color clar que corresponen
a les espiguetes del sègol (normalment amb dues flors cadascuna, que aquí no es
representen), a les quals manquen les típiques arestes llargues i filiformes. Entremig
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s’han representat els fusos de color morat que destaquen els esclerocis (la “banya”
del sègol), que són els que contenen els alcaloides indòlics (ergotamina, ergometrina).

2.5. Camellia sinensis (L.) Kuntze (Theaceae) – te = Thea sinensis L.
El vitrall presenta una branca d’arbust o arbret de fulles enteres i àpex acuminat,

semblant a la planta del te. La composició de les fulles, a base de peces de tonalitats
de color variades, delimitades per la nervació, es tradueix en una percepció de volum
que recorda força bé la rugositat de les fulles de la planta; en canvi, no s’hi pot
apreciar el marge típicament serrat.

S’han representat dues flors, una en visió lateral i l’altra, vista de dalt, amb 7
pètals blancs (sense detalls de l’androceu amb nombrosos estams); de fet, les flors
del te tenen 5-9 pètals i algunes varietats de flors dobles o triples no són rares en
jardineria. A la base de la branca, als entrenusos, s’observen restes de la inserció
foliar, similars a les marques d’abscisió representades en diverses làmines del s. XIX
i XX de la planta, testimonis de la recol·lecció de les fulles de te, identificació que
donem amb alguna reserva.

Les fulles del te contenen bases xàntiques (principalment cafeïna [= teïna] i
teofil·lina) i se’n fa una infusió des de temps immemorial, que és estimulant modera-
da, defatigant i activadora de l’estat de vigília. La fulla fermentada constitueix el te
negre, i la fulla estabilitzada, el te verd. Els anomenats te blanc, el groc i el vermell són
variants en la maturitat de les fulles i el grau de fermentació.

2.6. Dryopteris filix-mas (L.) Schott  (Polypodiaceae) – falguera mascle
Es tracta de l’únic quadre que representa un element vegetal sense flors. Hom

pot considerar aquest fet com un oblit de l’artista o com a resultat de la manca d’un
model complet de l’espècie que es volia il·lustrar. Tanmateix, en el context de la resta
de vitralls, preferim interpretar-lo com la reproducció d’una planta, realment, sense
flors, és a dir, una planta vascular pertanyent al grup de les falgueres (Pteridophyta s.l.),
que són plantes -evolutivament més primitives- que es reprodueixen per espores.

El vitrallista ha reproduït un eix brunenc amb làmines foliars pinnades, que es
pot interpretar tant com un tronc-tija amb fulles (que descartem) o bé com un raquis
amb frondes de patró pinnat; la segona, coincident certament amb una falguera.
Seguint aquesta segona línia, suggerim la identificació possible amb una mata de
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base brunenca (en realitat, esquames d’aquest color a la base i eix del raquis), amb
fronda imparipinnada (12 parells de pinnes + 1 de terminal al vitrall vs. 10-16 a la
realitat) i color del revers més clar (interpretable com a zona fèrtil amb esporangis).
Tot aquest conjunt de caràcters són compatibles amb l’esporòfit d’una de les
falgueres d’ús medicinal més antic (antihelmíntic, avui abandonat per l’elevada
toxicitat), la falguera mascle (Dryopteris filix-mas), malgrat que el marge de les pinnes,
llis i enter al vitrall, no correspon al model bipinnat de la planta, però es pot entendre
com a simplificació per analogia amb la solució adoptada en d’altres vitralls. Donem
aquesta identificació amb molta precaució.

2.7. No identificada

Planta de difícil identificació. Tija llenyosa (arbre o arbust) amb fulles que podrien
ser enteres i verticil·lades o profundament palmatilobades, que el disseny no permet
precisar. Flors amb verticils florals inconspicus, formades per elements amplament
oblongs de colors verdosos o crema, aparentment, en ramificació paniculada a l’extrem
d’una inflorescència d’eix prim format pels límits dels vitralls contigus.

2.8. Veratrum album L. (Melanthiaceae) - veladre
Les fulles mostren un únic nervi central, en lloc del patró paral·lelinervi

esperable, més complex i, potser, simplificat; tanmateix, la morfologia del limbe, la
disposició alternada (diferencial de les oposades de la genciana, amb la qual es
confon de vegades) i la inserció sèssil (voluntàriament s’ha evitat representar la cua
del pecíol, absent, doncs) reflecteixen prou bé l’hàbit del veladre, encara que en una
forma comprimida (a la natura arriba a fer-se una herba de fins a 2 m), suposem que
per encabir-la en el quadre. Les flors, que formen una panícula de raïms, són
representades amb 6 tèpals radiats, amplament lanceolats i aguts a l’àpex, com és el
cas, amb tonalitats del blanc al verd o groguenc, també prou fidedignes, encara que
manquen totalment els detalls dels òrgans reproductors.

El detall de l’àpex de la fulla de la dreta, aparentment doblegat i que dona un
cert volum, sembla ben bé inspirat en alguna de les làmines de la planta, d’on podia
haver-se inspirat l’artista.

V. album és una planta molt tòxica, amb alcaloides que són potents neurotòxics
sobre el bestiar que el consumeix accidentalment, a les pastures de muntanya on viu
l’espècie. Ocasionalment, s’han produït confusions amb Gentiana lutea, amb qui comparteix
hàbitat, i aleshores és causant d’intoxicacions greus en humans, de vegades, mortals.
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Figura 7. Detall dels quadres del vitrall 2. 1. Aconitum napellus; 2. Digitalis purpurea;
3. Papaver somniferum; 4. Claviceps purpurea; 5. Camellia sinensis; 6. Dryopteris filix-mas;

7. No identificada; 8. Veratrum album.



GIMBERNAT, 2021; 74: 65-83 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 81

Els elements vegetals a l’amfiteatre anatòmic Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

FINALS

S’han identificat, amb diversos graus de certesa, catorze de les setze
espècies vegetals representades. Es tracta, principalment, d’espècies
biològicament molt actives, que formen part del “cànon” o nucli tradicional de les
plantes d’ús medicinal, ben establert a la fi del s. XIX i primer terç del s. XX; en
l’actualitat, algunes han caigut en desús per l’elevada toxicitat, però d’altres
segueixen essent emprades en terapèutica.14

Crida l’atenció la manca d’imatges de plantes medicinals i aromàtiques
d’ús tradicional a la regió mediterrània, com ara les pertanyents a les famílies de
les labiades (Lamiaceae; romaní, farigola, sàlvia, menta, orenga, lavanda, etc.) o
umbel·líferes (Apiaceae; fonoll, anís, comí, angèlica, etc.) d’efectes, en general
més suaus i d’un ús tradicional popular força més extens. Això suggereix una
selecció intencionada d’entre la llista de les espècies medicinals volgudament
més potents i de coneixement reservat a l’àmbit acadèmic.

El grau de precisió en la representació de les característiques de les plan-
tes reproduïdes als vitralls és heterogeni, però sembla correcte deduir que el vitraller
ha comptat amb models, segurament provinents de làmines botàniques, que ha
adaptat amb fortuna diversa però volent representar en força ocasions els detalls
que permeten la identificació concreta d’espècies d’ús medicinal. Alguns detalls,
que podem qualificar d’imaginaris o de molt aproximats, des del punt de vista
botànic, responen de ben segur a les limitacions de reproducció amb la tècnica del
vitrall.

Des de l’Edat Mitjana, la vitralleria ha representat elements vegetals,
garlandes, fulles i detalls florals com a fons decoratiu de les composicions
artístiques, però només en algunes ocasions s’hi il·lustren espècies concretes, si
no és en el context d’atributs específics de determinats personatges o situacions
narrades, que els observadors podien conèixer prèviament, per exemple en les
catedrals dels s. XIV-XV; no calia, aleshores una reproducció gaire fidedigna de les
plantes, més enllà de l’evocació, per exemple, de certs passatges de les Escriptures
o de la vida dels sants.

Entre finals del segle XIX i començaments del segle XX, la natura va ser la
gran musa i font d’inspiració d’arquitectes i artistes.15 La flora va esdevenir un dels
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repertoris per excel·lència de l’arquitectura modernista, que va establir un veritable
diàleg amb el món vegetal a través de les arts decoratives. La representació de
plantes en vitralleria va ser força estesa durant el modernisme, sobretot amb la
reproducció realista de roses, lliris i unes poques altres espècies de flors, silvestres
o de jardí (a més de moltes garlandes i creacions d’inspiració vegetal però
exclusivament decoratives i no figuratives). S’han conservat diversos exemplars de
dibuixos (a tinta, aquarel·la, etc.) que feien de models per a l’artista del vitrall, que
exemplifiquen la manera de treballar en aquesta època.

En canvi, és destacable la reproducció als vitralls de la RAMC d’un autèntic
herbari de plantes medicinals, molt original en el context de l’època, on una bona
informació botànica en el material model per a l’artista ha resultat en una reeixida
evocació de les principals espècies medicinals de la farmacopea vegetal que feien part
de l’arsenal terapèutic dels metges i cirurgians de l’Acadèmia. Per tal de completar la
informació, convindria poder documentar l’autor dels vitralls en els anys 1928-1929 i
potser també seria útil saber quins acadèmics de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona eren farmacèutics en aquests anys de preparació de l’edifici del Reial Col·legi
de Cirurgia de Barcelona com a seu de la RAMB.
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RESUM: El període 1871-1966 dona fe de la importància que va tenir
l’assistència odontològica hospitalària i la formació dels professionals
de l’odontologia en els serveis hospitalaris. Catalunya ha vetllat sempre
per la prevenció bucal en la societat i va ser un gran incentiu el fet de
l’entrada als hospitals, mèrit que es deu al seu cap de servei de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Dr. Joan Carol.

RESUMEN: El período 1871-1966 da fe de la importancia que tuvo la
asistencia odontológica hospitalaria y la formación de los profesionales
de la odontología en los servicios hospitalarios. Catalunya ha cuidado
siempre de la prevención bucal en la sociedad y fue un gran incentivo el
hecho de la entrada en los hospitales, mérito que se debe al jefe de
servicio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Dr. Joan Carol.

HOSPITAL DENTISTRY IN CATALONIA IN THE TWENTIETH CENTURY.

HOSPITAL OF SANT PAU AND THE SCHOOL OF DENTISTRY.

ABSTRACT: The period 1871-1966 attests to the importance of
hospital dental care and the training of dental professionals in
hospital services. Catalonia has always taken care of oral prevention
in society and the fact of entering the hospitals was a great incentive,
a merit that is due to the head of service of Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Dr. Joan Carol.
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INTRODUCCIÓ

Després de centúries d’una activitat professional particular i plena de conflictes
legals per a la possessió de l’autorització de l’exercici1, un fet important per
l’odontologia tenia lloc l’any 1913 a Barcelona, amb la implementació de l’assistència
a nivell hospitalari. I és en aquest fet on pren un relleu molt important la figura del Dr.
Joan Carol Montfort, que va tenir l’encert de fundar el primer Servei (públic)
d’Estomatologia, a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona.

ANTECEDENTS HISTÒRICS DE L’ASSISTÈNCIA

ODONTOLÒGICA A NIVELL HOSPITALARI

Els antecedents de l’assistència hospitalària a Catalunya es remunten a l’any
1871, data en la qual Simón de Rojas Bruguera Martí (1840-1916) ja dirigia un Servei
d’Odontologia a la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona. El 1904 era responsable
d’aquest càrrec Salvador Calpe i, en el mateix any, José Cirach dirigia un servei igual
en dos centres, l’Hospital del Nen Déu i l’Asilo Naval Español. A l’Hospital Clínic de
Barcelona es va crear un Servei d’Odontologia, abans del 1913 i, en aquesta data,
Joan Carol Montfort va guanyar una plaça de metge odontòleg, càrrec que ocupà
durant dos anys, ja que el 1915 va guanyar la plaça de metge estomatòleg a l’Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau.

L’ESCOLA D’ODONTOLOGIA A LA PENÍNSULA

La RO de 21 de març de 1901 creava el títol d’odontòleg i establia a la Facultad
de Medicina de Madrid dues càtedres suplementàries, Odontologia i Pròtesis Dentaria,
i per matricular-s’hi era necessari haver aprovat el segon curs de medicina. Els
tribunals d’examen estaven formats pels professors d’aquestes matèries
odontològiques, que eren Florestán Aguilar2 (1872-1934) i Manuel Cuzzani (1860-
1933), respectivament, i els professors numeraris de la Facultad de Medicina. El 2
d’octubre d’aquell mateix any es van iniciar les classes a les golfes de l’Hospital de
San Carlos. La resposta dels professionals va ser bona al principi, de forma que l’any
1902 van revalidar els estudis disset alumnes, però tot seguit vindria un declivi que
duraria cinc anys, essent el punt més baix l’any 1906, en què només els van revalidar
tres. Aguilar seguí incansablement i a partir del 1908 tot tornà a la normalitat, perquè
augmentà el nombre d’aspirants.
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L’any 1910 es van reorganitzar els estudis i, el següent, durant el govern del
liberal José Canalejas, es disposà la manera com s’havien de verificar les matrícules
i els exàmens als alumnes d’odontologia que haguessin cursat els seus estudis
abans de la reforma.

L’any 1914, governant Eduardo Dato, es creà l’Escola d’Odontologia de la
Facultat de Medicina de Madrid, malgrat conviure en els difícils anys de la primera
Guerra Mundial. L’any següent, es recordava als metges que per exercir
l’odontologia necessitaven cursar els seus estudis, excepte els que estiguessin
en possessió del títol de cirurgià dentista, que a certs efectes podia suplir el títol
d’odontòleg.

L’any 1919 la revista “La Odontología” publicà el projecte de Joan Carol
“Els estudis d’Estomatologia a la Universitat de Barcelona”, en nom del Cercle
Odontològic de Catalunya3, amb la plausible aspiració que a la Facultat de
Medicina de Barcelona s’organitzés l’ensenyament de l’odontologia durant el
règim autonòmic. El motiu era que el Govern s’havia proposat canviar
l’organització dels estudis universitaris, atorgant autonomia pedagògica i
administrativa, mitjançant les quals les universitats rebrien una subvenció,
percebent a més l’import de les matrícules i podent organitzar l’ensenyament
professional amb absoluta llibertat, encara que dins d’un límit de coneixements
mínims, que per a cada carrera establiria el propi Estat. Aquesta llei, anomenada
d’Autonomia Universitària (LAU), autoritzava les universitats a organitzar l’estudi
de les carreres que fossin convenients, quedant-li a l’Estat tan sols la facultat,
que per la Constitució li corresponia i mitjançant un examen de revàlida, d’atorgar
els títols acadèmics. Però la pobresa de recursos econòmics va ser una
ensopegada per a la instauració d’aquest ensenyament a la Universitat de
Barcelona.

Amb Bernardino Landete (1879-1968), l’any 1932, s’amplià un any la carrera,
a l’exigir tres cursos de medicina per a l’ingrés a odontologia. Això constituïa, en
aquest nou pla d’estudis, el que es va anomenar primer període bàsic dels
ensenyaments de medicina. El Ministerio de Instrucción Pública, el 1933, en la que
seria possiblement una de les últimes lleis dictades pel govern de Manuel Azaña,
establia aquest període bàsic i donava la relació d’assignatures que s’havien
d’estudiar.
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DE L’ODONTOLOGIA A L’ESTOMATOLOGIA

L’any 1942 es van crear dues càtedres més, Profilaxi Dental i Ortodòncia,
a més de l’ampliació a quatre cursos de medicina per accedir a aquests estudis. Dos
anys després va haver-hi una nova ampliació a la totalitat dels cursos de medicina
per accedir a odontologia. El mateix any 1944, en què entrà en vigor la Llei d’Ordenació
Universitària o d’Especialitats Mèdiques, l’Estomatologia va ser considerada
especialitat professional.

Amb aquestes ordenacions era obvi un nou canvi. El 1948, l’Escola
d’Odontologia passa a denominar-se Escola d’Estomatologia, on podia obtenir-se el
títol de Metge Estomatòleg, sent el seu director el professor Pedro García Gras (1904-
1976).

El 1955, l’Estomatologia passa a considerar-se especialitat mèdica i, per tant,
des d’aquest moment, l’alumnat havia de llicenciar-se en Medicina i després seguir
dos anys d’especialització en Estomatologia.

En quaranta-set anys es va canviar de cursar un any d’estudis de medicina a
sis, i d’un any de formació odontològica a dos. Com explicava Juan Pedro Moreno4

(1937-1993) “la professió dental va quedar així en desavantatge sobre la mundial

per exercir la medicina i en clar desavantatge per a l’exercici del seu art, al disposar

d’un any menys d’estudis específics”.

I amb tot això s’entrà a l’any 1966 quan, el dia 14 de juliol, Catalunya obtingué
l’autorització per iniciar la seva pròpia escola, encara que per l’inici dels estudis
s’hauria d’esperar cinc anys més.

En aquesta data un Decret del Govern crea l’escola de Barcelona, que ja
portava un nou qualificatiu: Escola d’Estomatologia. En aquells  moments era rector
de la Universitat de Barcelona Francisco García-Valdecasas Santamaría (1910-2005),
el qual tingué  un paper molt important i va facilitar al màxim les coses, sobretot per
aconseguir el pressupost necessari.

L’any 1967 es busca un local apropiat i, essent degà Julio G. Sánchez Lucas,
la càtedra d’Histologia i Anatomia Patològica va cedir el Museu Ferrer i Cagigal per a
la seva instal·lació. La Universitat de Barcelona, a través dels rectorats de José
Botella Llucià (1912-2002) i Manuel Albaladejo García (1920-2012), es va encarregar
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de fer consultes sobre el tema, però no és fins a la intervenció de rector Fabià Estapé
Rodríguez (1923-2012), que el 30 d’abril de 1970 s’aproven el Reglament i el Pla
d’Estudis. Per tal d’iniciar l’activitat docent es va crear una Comissió Organitzadora
formada pel degà de la Facultat de Medicina, Cristóbal Pera Blanco-Morales, el
president del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, José Verdiell, i un
grup d’experts format per Joan Carol Montfort (1889-1986), Felipe Mestre Armengol
(1910), José Boniquet Alfonso, Àngel Bellet Cubells, Francisco Cases Romeu, Antonio
Nadal Valldaura (1922-2016) i el professor Domingo Ruano Gil (1932-2016), que el
20 de gener de 1971 seria nomenat director de l’Escola d’Estomatologia, sent succeït
pel professor Antonio Nadal Valldaura l’any 1981, a l’obtenir la Càtedra d’Odontologia
amb la seva Clínica.

El 15 de juliol de 1978, l’Estomatologia entrà a formar part de les especialitats
del tercer cicle de la carrera de medicina, i l’11 de gener de 1984, el Govern central va
decretar una via extraordinària que, al no regular-la, originà certa confusió entre els
professionals, que era el “nou títol” d’Odontòleg.

EL DOCTOR JOAN CAROL I MONTFORT

Joan Carol i Montfort (Manresa, 14 de gener de 1889 – Barcelona, 5 de
novembre de 1986) era fill de l’odontòleg Pere Carol i Martí5. Va estudiar el batxillerat
als Pares Escolapis de Sant Antoni de Barcelona i, titulat en batxiller per l’Institut
Provincial el 1905, va seguir els tres primers cursos a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, que eren els que es requerien en aquell moment per fer
odontologia a Madrid, on es llicencià l’any 1908 amb la qualificació d’excel·lent.
Deixeble de Florestán Aguilar, aquest li proposà que es quedés de professor amb ell
a Madrid, però Joan Carol volia acabar la carrera de Medicina i exercir l’especialitat
d’Estomatologia al costat del seu pare.

Tres anys després de ser a Barcelona, Joan Carol tornà a la Facultat de Medicina
de la Universitat de Barcelona i obtingué la llicenciatura en Medicina i Cirurgia l’any
1912. Seguidament, preparà la tesi doctoral Los modernos procedimientos

terapéuticos en las fracturas de maxilar, que va defensar a la Universidad
Complutense de Madrid l’any 1913. Paral·lelament, seguí treballant a la consulta
privada que va obrir al barri del Clot, alhora que feia assistència odontològica a la
població escolar, integrant-se, l’any 1912, en el quadre mèdic de les escoles del
districte VI de Barcelona, on exercí l’odontologia gratuïtament entre la població
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infantil. També col·laborà en l’organització de festivals infantils de divulgació de la
higiene dental fins l’any 1936, mitjançant les associacions odontològiques en què va
col·laborar. Entre aquestes associacions cal destacar-ne dues: el Cercle Odontològic
de Catalunya i l’Associació d’Odontòlegs de Llengua Catalana6, els membres de les
quals van treballar plegats en aquest aspecte.

El 1913 obtingué la plaça de metge odontòleg de l’Hospital Clínic i l’ocupà fins
el 1915, any en el que va passar a l’Hospital de Sant Pau, on va romandre fins l’any
1958. Com a director del Servei d’Estomatologia inicià una intensa activitat docent i
va crear una veritable escola de formació en estomatologia. Carol és el responsable
de la introducció de la radiologia com a ciència complementària de l’odontologia,
que va ser un gran avanç per la recerca.

Molt aviat, del 1911 al 1913, Joan Carol se significà professionalment. Va ser
secretari de la Federación Odontológica Española i, l’any 1914, aconseguí la plaça de
sotsinspector d’Odontologia de la província de Barcelona, participà com a secretari
en el VII Congreso Odontológico Español i li van concedir la medalla d’or del VII

Congresso Italiano di Stomato-Odontoiatria que se celebrà a Roma l’any 1922. Dos
anys després va ser nomenat president del Cercle Odontològic de Catalunya (Fig. 1)
i, l’any 1925, la Federación Odontológica Española el nomenà president, càrrec que
ocupà fins el 1927, el mateix any en què va ser el president del X Congreso Odontológico

Español. L’any 1930 va ser elegit president del Col·legi Oficial d’Odontòlegs mentre
que, l’any següent, assumia la presidència de la Secció d’Estomatologia de la Comissió
Científica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i, a més, era nomenat director
de la revista Arxius d’Odontologia de Catalunya7.

El 1916 va iniciar l’activitat docent amb la presentació d’una ponència al
Claustre de la Universitat de Barcelona que es titulà Proyecto de reglamento de los

estudios de Estomatología. Es tractava del Pla d’Estudis d’Odontologia que va aplicar
en el seu Servei de l’Hospital de Sant Pau i que es publicà a la revista “La Odontología”.

Joan Carol fou el primer metge estomatòleg escollit acadèmic numerari de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona on va llegir el seu discurs d’ingrés sobre
la Unidad patogénica de las neoplasias propias de los maxilares l’any 1955. Amb
aquest motiu va rebre l’homenatge de la professió mèdica barcelonina, encapçalada
pels doctors Molleda, president del Col·legi Oficial d’Odontòlegs de Barcelona,
i Cornudella, president del Cos Facultatiu de l’Hospital de Sant Pau, entre molts
altres. L’any 1958, Joan Carol fou objecte d’un segon homenatge per celebrar les
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seves noces d’or amb l’Odontologia, un acte en el que el Col·legi Oficial d’Odontòlegs
de Barcelona li lliurà la Medalla d’Or de la institució. Poc després, l’any 1962, va rebre
el mèrit de l’Orde Civil de Sanitat.

Casat amb Rosa Murillo i Mumbrú, van tenir vuit fills: Joan8 —metge
estomatòleg— (Barcelona, 1918-1997), Lluís —metge estomatòleg— (Barcelona, 1919-
2001), Rosa (Barcelona, 1920-1979), Maria Teresa (Barcelona, (1922-2019), Pere
—metge estomatòleg— (Barcelona, 1924-2011), Ignasi —farmacèutic— (Barcelona,
1926-2015), Josep —compositor— i Jordi9 —metge pediatre.

EL SERVEI D’ESTOMATOLOGIA DE L’HOSPITAL

DE LA SANTA CREU I SANT PAU

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va obrir un Servei d’Estomatologia en
un dels pavellons renaixentistes que porta el nom de Santa Apol·lònia (Fig. 2), patrona
de l’odontologia. En el seu interior s’hi van instal·lar dues cadires dentals amb tots
els elements complementaris (Fig. 3). Hem de considerar com un pioner l’Hospital de
Sant Pau, en el sentit que va obrir el Servei d’Estomatologia amb la voluntat de servir
al públic en general. El Dr. Joan Carol i Montfort va ser el fundador del Dispensari
Odontològic que s’inaugurà l’any 1913 (Fig. 4), havent estat nomenat Metge
Estomatòleg de l’Hospital. Uns anys després, el 1931, encara va ser nomenat Metge
Numerari d’Entrada del mateix servei.

Per l’assistència als pacients se’ls feia una història clínica (Figs. 5 a i b) prèvia
a la visita de tractament en les dues cadires dentals de les que es disposava (Fig. 3).
A més d’aquest quefer assistencial també s’hi va realitzar una tasca docent important
que suplí, en part, la manca d’una escola d’estudis dentals a Barcelona. Van ser
molts els professionals que s’hi van formar al costat del professor i mestre Joan Carol
i Montfort. Aquest servei va ser seguit pel seu fill Lluís Carol i Murillo.

Quan es va complir el 50è aniversari (1913-1963) es va encunyar una medalla
de l’escultor Rebull, feta per A. Serrahima S. A. (Fig. 6). Durant aquests anys, Carol va
mantenir una activitat docent i de recerca que va plasmar en la publicació de llibres,
articles i la impartició de cursos, fruit de la seva experiència professional i dels quals
els alumnes podien obtenir un coneixement profund de moltes branques
odontològiques (Fig. 7).
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L’activitat docent i investigadora s’inicià amb la defensa de la tesi doctoral
Los modernos procedimientos terapéuticos en las fractures del maxil·lar (Universitat
de Barcelona, 1913). La docència es plasmà en els cursos que va impartir a partir
d’aquest intent de creació dels estudis d’estomatologia i que ja porten el segell de
les especialitats: Lecciones sobre Histo-fisiología del sub-aparato dentario. Madrid:
Escuela de Odontología. 1917; Seminario de exploración radiológica de los dientes y

maxilares. Barcelona: Col·legi Oficial d’Odontòlegs. 1930; i en el propi Servei
d’Estomatologia: Curso de exploración radiológica de los dientes y maxilares. 1934;
Curso de Estomatología. 1935 i Lecciones de Estomatología. 1943.

Va ser convidat a Portugal, concretament a la Sociedade Portuguesa de
Estomatologia, a la ciutat de Lisboa: Lección sobre utilidad de los tejidos dentarios;
Lección sobre estudio genético y anatomo-patológico de las neoplasias de los

maxilares i Lección sobre fracturas de maxilar, les tres el mateix any 1948.

També van ser convidats estrangers a Barcelona com el dentista Rebasio amb
temes d’histologia dels tumors, i el dentista de Zurich, L. Castagnola, que va impartir
un curs intensiu d’endodòncia (30 gener – 1 febrer de 1958) (Fig. 8).

Formant part de la tasca de professor, va fer diverses publicacions:

Llibres:

1. La radiologia en la práctica odontológica. Madrid: Imp. La
Odontología. 1917.

2. Las reacciones vitales de los tejidos dentales en relación a la profilaxis

y terapéutica de la caries dentaria. Barcelona: Imp. Pulcra. 1947.

3. Unidad patogénica de las neoplasias propias de los maxilares.
Barcelona: Real Academia de Medicina de Barcelona [Discurs d’ingrés
com acadèmic numerari]. 1955

Capítols de llibre:

1. Histología dental i odontogénesis. A: Ramon Pons. Tratado de
Odontología. 1914 i 1923.

2. La artroalveolitis crónica protopática. A: Gaillard y Nogué. Tratado
de Estomatología. 1924.
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Articles:

Els articles abasten totes les àrees específiques de l’estomatologia:
ciències bàsiques (14), estomatologia general (2), patologia dels tumors
bucals (8), cirurgia bucal i maxil·lofacial (3), radiologia (3), odontologia
conservadora (2) i història de la professió dental (4).

Quan el Dr. Joan Carol i Montfort va deixar el Servei va ser el seu fill, Lluís Carol
i Murillo qui se’n va fer càrrec. Ell s’havia llicenciat a Madrid l’any 1943 i la seva
especialitat va ser la cirurgia oral i, més endavant, la implantologia.

Com a cap del Servei d’Estomatologia, i amb el seu germà Pere com a
secretari, va organitzar un curs de Cirurgia Oral els dies 18 al 22 de febrer de
1964. En aquest curs hi van col·laborar el professor Guillermo A. Reis Centeno,
de la Universidad de Buenos Aires, i el professor Víctor M. de Sada, cap del
Servei de Cirurgia Maxil·lofacial del Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas
de Madrid. Carol hi va intervenir amb les conferències: “Importancia de la cirugía

oral en la especialidad”, “Anatomía quirúrgica y radiológica de los maxilares” i
“Extracciones por alveolectomia y odontosección. Estudio clínico, radiológico y

quirúrgico” (Fig. 9).

Anys més tard, Carol es convertí en un dels pioners de la implantologia
espanyola. Li correspon el mèrit d’haver estat el primer en tractar amb implants
al·loplàstics i publicar-ne els resultats i, a partir de l’any 1948, utilitzà els
implants de resina acrílica, material que Maurel i Rialand aportaren com
innovació. No del tot conforme amb aquest material, l’any 1958 es va inclinar
pels implants juxtaossis, amb un gran èxit, ja que el pacient els va tenir a la
boca durant 31 anys.

CONCLUSIONS

1. L’assistència odontològica hospitalària a Catalunya s’inicia l’any 1871 amb
el Servei d’Odontologia a la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona, que dirigia el
Dr. Simón de Rojas Bruguera Martí.

2. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser el primer en tenir un Servei
d’Estomatologia al servei dels treballadors i del públic en general.
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3. Els cursos que es van impartir en el Servei d’Estomatologia de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, des del 1913 al 1963, van ser la base d’una veritable escola
per formar els odontòlegs en les diverses especialitats.

4. Joan Carol i Montfort té el mèrit d’haver estat el líder d’aquesta escola. La
seva recerca, les publicacions i les conferències en van ser els fonaments. També va
ser reconegut arreu per la qualitat de les seves investigacions.

5. El Servei d’Estomatologia va ser seguit pel seus fills, Lluís i Pere Carol i
Murillo, fins el moment de la creació de l’Escola d’Estomatologia de la Universitat de
Barcelona.

NOTES

1. Des de que l’aprenentatge de l’ofici de dentista va ser impartit pel Reial Col·legi de Cirurgia,
que els atorgava el títol de Sagnador (1764), aquests estudis van anar millorant i canviat
de denominació: cirurgià pràctic en l’art de guarir (1843), flebotomià practicant (1846),
practicant (1857), cirurgià dentista (1875), fins que es va arribar a la universitat on es
podia obtenir el títol d’odontòleg (1901).

2. Florestán Aguilar Rodríguez (L’Havana, 15 d’abril de 1872 – Madrid, 28 de novembre de 1934)
va obtenir el títol de Doctor in Dental Surgery a Filadèlfia. Dentista de la Casa Reial, és
qui va influir activament en la creació de l’Escola d’Odontologia de Madrid.

3. El Cercle Odontològic de Catalunya (1887-1936) era la fusió dels odontòlegs, reunits en el
“primer” Cercle Odontològic de Catalunya (1879-1887) i els metges estomatòlegs, reunits
en l’Institut Estomatològic de Barcelona (1879-1887). Aquesta associació va participar
de forma activa en el desenvolupament de la professió dental, especialment en la seva
vessant de formació continuada i en la prevenció de la salut oral.

4. Juan Pedro Moreno González (Madrid, 1937 – 1993) va ser el degà de la Facultad de Odontologia
de la Universidad Complutense de Madrid i un dels protagonistes del canvi de
l’Estomatologia a l’actual Odontologia.

5. Pere Carol Martí (Sabadell, 6 de juliol de 1852 – Barcelona, 17 de març de 1923) dirigeix la
professió odontològica des de Catalunya, en la interfase de dos segles, amb la finalitat
de millorar els estudis i l’obtenció d’una titulació pròpia. Presideix el Cercle Odontològic
de Catalunya i intervé en la creació del títol d’odontòleg, encapçalant la part catalana de
la Comissió que aconseguir l’entrada de l’odontologia a la Universitat.

6. L’Associació d’Odontòlegs de Llengua Catalana (1925-1936) es va crear per a la difusió de la
profilaxi bucodental.
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7. La revista Arxius d’Odontologia era l’òrgan del Col·legi d’Odontòlegs de Catalunya i feia dues
tasques, la de butlletí (informació i defensa administrativa dels professionals) i la
científica amb la publicació d’articles nacionals i internacionals. Va tenir una vigència
des de 1933 a 1936.

8. La seva especialitat va ser l’ortodòncia i va fer l’aportació de les plaques selectives.

9. Fundador de la Unitat de Cremats de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
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Figura 1. Diploma del Cercle Odontològic de Catalunya.

Figura 2. Pavelló de Santa Apol·lònia, en el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau.
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Figura 3. Cadires dentals del Servei d’Estomatologia.

Figura 4. Inauguració oficial del Dispensari Odontològic al Pavelló de Santa Apol·lònia,

de l’Hospital de Sant Pau.
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Figures 5 a i b. Història Clínica de la Clínica de Enfermedades de la Boca y de los Dientes,

del Dispensari de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Figura 6. Medalla  de l’escultor Rebull,

feta per A. Serrahima S.A.

Figura 7. El Dr. Carol parlant amb un dels

assistents als seus cursos (Huguet).
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 Figura 9. Curs de Cirurgia Oral (1964).

Figura 8. Model de diploma del Curs d’Endodòncia (1958).
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RESUM: Es mostra el Llibre d’Honor del Museu Anatomopatològic
Ferrer Cagigal i es recorda la seva importància en el context de la
medicina del seu temps. Es detallen alguns moments històrics, com la
visita que hi van realitzar la reina Victòria Eugènia i la infanta Beatriu i
la seva signatura al Llibre d’Honor. Es repassen les signatures d’un
ampli grup de persones representatives com ara molts professors de
la Facultat, d’altres centres i molts visitants forans.

RESUMEN: Se presenta el Libro de Honor del Museo
Anatomopatológico Ferrer Cagigal y se recuerda la importancia que
tuvo en el contexto de la medicina de su época. Se detallan algu-
nos momentos históricos como la visita que realizaron la reina
Victoria Eugenia y la infanta Beatriz firmando en el Libro de Honor.
También se describen las firmas de un amplio grupo de personas
representativas como muchos profesores de la Facultad, de otros
centros y muchos visitantes extranjeros.

THE FERRER CAGIGAL ANATOMOPATHOLOGICAL MUSEUM. ABOUT

THE HONOUR BOOK. ABSTRACT: The Honour Book of the Ferrer
Cagigal Anatomo-Pathological Museum is displayed, and a reminder
is made of its importance in the context of the Medicine of its time.
Some historical moments are detailed, such as the visit made by
Queen Victoria Eugenia and the infanta Beatriz and their signature
in the Honour Book. The other signatures of a large group of
representative people such as many Faculty members visitors from
other centres and many foreign visitors are reviewed.
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 Amb motiu de la meva jubilació com a catedràtic i metge d’anatomia
patològica de la Universitat de Barcelona i de l’Hospital Clínic, he trobat entre les
moltes coses acumulades al llarg de molts anys el Llibre d’Honor del Museu
Anatomopatològic Ferrer Cagigal (Fig. 1).

Aquest llibre es considerava perdut o oblidat i m’ha semblat interessant tornar-
lo a presentar en societat i, al mateix temps, fer un breu recordatori de la personalitat
del professor Ángel Antonio Ferrer Cagigal i de la importància que va tenir el seu
museu des del punt de vista de la innovació docent i, fins i tot, la transcendència
social.

El Dr. Ferrer i Cagigal va néixer el 1886 a Santander i, per motius familiars, va
fer la carrera de Medicina a Cadis. El 1914 havia guanyat la càtedra d’Histologia i
Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina de Cadis i, a més, a partir del 1918,
en portava una de Mèdica. Des de jove s’havia dedicat a la política i a Cadis fou
diputat pel partit liberal en dues legislatures.

Va arribar a Barcelona el 1923 com a catedràtic d’Histologia i Anatomia
Patològica i va treballar força activament. Tenia dificultats visuals importants i per
això es va dedicar molt més a l’anatomia patològica macroscòpica que no pas a la
histopatologia i la pròpia histologia normal. Ferrer Cagigal no va ser de fet un històleg
sinó principalment un patòleg, principalment macroscòpic. Tenia molt interès en les
autòpsies clíniques, especialment des d’un punt de vista docent i científic. Va aprofitar
bastant el material de la sala d’autòpsies i va recollir peces molt interessants amb la
idea de fer un museu d’anatomia patològica, que com veurem va tenir una certa
rellevància.

L’estructura i les diverses adaptacions arquitectòniques del museu estan
molt ben explicades pel seu director, el Dr. Lluís Callís, en diversos treballs publicats
a la revista de la càtedra. La sala d’autòpsies estava a la planta baixa de la facultat,
al costat de l’Institut Anatòmic, i el museu es posà a la mateixa planta, al cantó
Provença-Casanova de la facultat, en un espai que corresponia a la sala de
pràctiques d’histologia, en uns 45 metres quadrats. Posteriorment, el 1925 i el
1928 va aconseguir diverses ampliacions fins arribar als 275 metres quadrats. (Fig.
2) És interessant assenyalar que els principis van ser difícils ja que, malgrat que hi
havia la jurisprudència adequada per fer les autòpsies als malalts de l’hospital
que no estiguessin sota procediments judicials, no hi havia el costum de fer-les. El
21 de gener de 1924 van entrar les primeres peces, procedents de la necròpsia
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d’un pacient de la clínica del Dr. Eusebio Oliver. Inicialment va disposar de diverses
donacions, entre les què podem destacar vuit procedents de la clínica mèdica del
Prof. Ferrer i Piera, dotze ronyons i vuit pròstates de la clínica privada del Dr.
Sacanella i 26 peces ginecològiques del Prof. Bonafonte. També hi col·laboraren
els doctors Trias i Pujol, Martínez Vargas, Bartrina i Nubiola, entre d’altres. Com a
donacions curioses val la pena esmentar la cama del Dr. Turró, extirpada per un
sarcoma pel Dr. Joaquim Trias i entregada a instància del mateix pacient. Igualment,
hi havia un exemplar de cap de dona adulta, reduït segons els procediments dels
indis peruans, donat pel Dr. Vicenç Carulla.

 Com és habitual, hi va haver problemes de tota mena. A part de la dificultat
inicial esmentada de les autòpsies, també de personal i de finançament. El personal
es va reduir a la col·laboració dels interns, òbviament sense retribució. Posteriorment
es va aconseguir un director del museu, que va ser el Dr. Lluís Callís. Aquesta figura
es va mantenir fins al 1978, quan fou nomenat el Dr. Antoni Rives Ferriol fins que es

Figura 1. Llibre d’Honor del Museu Anatomopatològic Ferrer Cagigal.
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va suprimir aquesta plaça al cap de poc temps. El manteniment també era molt car,
perquè es finançava amb l’assignació per a pràctiques i s’havien de pagar els flascons
per conservar el material i els líquids adequats. Inicialment, els flascons eren de vidre
verdós transparent procedents de piles elèctriques velles, però després es compraven
a l’estranger perquè al país no n’hi havia. El líquid conservant era l’anomenat de
Kaiserling, amb una barreja de glicerina pura, molt costosa, i hidrat de cloral que, a
més, necessitava recanvi periòdic. Posteriorment es va trobar una nova fórmula amb
l’anomenada sal de Cadis a saturació, molt més barata, que va ser utilitzada també
per altres institucions. Entre les aportacions tècniques de Ferrer cal esmentar també
un mètode de tinció macroscòpica de lípids, del teixit gras, amb un colorant vermell,
el pimentó, que va rebre el nom de Cagigalina, que va tenir una discreta difusió entre
els seus col·laboradors, i se’n van publicar alguns treballs a la revista de la càtedra.

El museu era gran i va reunir molt material. El gener del 1925 hi havia 133
peces, el 1928 ja eren 2.347 i el gener del 1930 hi constaven 6.112 peces, algunes
força grans i ben preparades (5,14). A partir d’aquesta data no hem trobat el nombre
total de peces que hi havia, però com a mínim hem de considerar que s’hauria
ampliat fins l’any 1936. El material es registrava adequadament i també es classificava

Figura 2. Imatge del Museu Ferrer Cagigal, segons la publicació del Dr. Callís (4).
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per sèries segons la localització anatòmica i la lesió i s’hi feia una fitxa on constava
el protocol de l’autòpsia, la fotografia/diapositiva; i sovint els dibuixants en feien
reproduccions en aquarel·la, llapis o a l’oli, signades pel mateix Ferrer i Cagigal o els
seus deixebles, algunes de les quals es conserven al Museu d’Història de la Medicina
de Catalunya (Fig. 3 i 4). La finalitat del museu era, d’una banda, la docent per als
estudiants de Medicina, però també la científica com a acumulació ordenada d’un
material fonamental per a la configuració de l’especialitat i per a la transmissió del
coneixement en una medicina científica.

Amb el temps, conforme s’incrementava el material, se li donà més importància
i fou inaugurat oficialment el 10 de desembre de 1929 amb assistència de les màximes
autoritats com el general Barrera, capità general de Catalunya, el general Milans del
Bosch, governador civil de Barcelona, i Eusebio Díaz, rector de la universitat. D’aquest
acte, en el qual també es va descobrir una placa en homenatge al Prof. Ferrer Cagigal,
hem trobat una fotografia a Internet en què es distingeixen el general Barrera, el
rector i el Dr. Ferrer Cagigal, entre d’altres.(Fig. 5).

Segons Corbella, el Dr. Ferrer va tenir també un grup de col·laboradors
importants que publicaven bastant. Es van publicar tres volums de “Trabajos de la

Clínica Médica e Instituto Anatomo-Patológico del Dr. Ferrer Cagigal” els anys 1927,

Figura 3. Imatge fotogràfica d’una peça. Font:

Publicació del Dr. Callís (9).

Figura 4. Aquarel·la d’un edema agut de

pulmó pel Dr. Alomar. Font: Arxiu del Museu

d’Història de la Medicina de Catalunya.
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1930 i 1933, que situats en l’època són prou importants, perquè demostren una
mentalitat activa, amb intenció de fer un grup. Vist a distància dels anys es comprova
que cada part, la clínica i la del laboratori, estaven juntes, però no fusionades. En
relació a l’anatomia patològica, s’hi troben diversos articles relacionats amb les
autòpsies, el museu i tècniques de conservació, publicats pel mateix Ferrer o també
per Lluís Callís i altres.

Al mateix temps, el Dr. Ferrer continuà amb la seva activitat política i l’octubre
de 1929 fou nomenat degà de la Facultat pel Govern de la dictadura. Cal comentar
també que es va donar el nom de Ferrer i Cagigal a la plaça que hi ha al davant de la
facultat. Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1928 amb
un estudi sobre els aneurismes, que va ser respost pel Dr. August Pi i Sunyer, aleshores
president de la corporació.

En començar la guerra de 1936 va marxar a Itàlia i després anà a Burgos, on
fou membre de la Junta Tècnica de l’Estat. Fou cessat, juntament amb altres professors
de la Universitat per Ordre de 17 d’agost de 1936, i va morir el dia de Nadal del 1936,
probablement per un tifus abdominal.

Figura 5. Fotografia de la inauguració oficial del Museu. Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
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Després de la guerra, el museu estava tancat i empolsat, inactiu, i al cap dels
anys fou desmantellat per deixar el lloc a l’Escola d’Estomatologia, que s’havia creat
de nou. A la facultat el canvi es va considerar positiu: deixar net un espai que no es
feia servir, ni tenia perspectiva de continuar amb aquella funció, i acollir un
ensenyament nou d’una especialitat que era molt necessària a Catalunya. La major
part del material es va traslladar i mal emmagatzemar en la part posterior del soterrani
nord, cantó Villarroel de la facultat, on el 1972 s’havia instal·lat el primer microscopi
electrònic de transmissió Hitachi HU-12, comprat pel prof. Diego Ribas Mujal.
Posteriorment, al mateix indret es va traslladar part del Laboratori de Biologia Cel·lular
i, aleshores, pràcticament totes les peces preservades en els flascons es van col·locar
en “caixes de restes” per ser enterrades o incinerades.

Entre els anys 1966 i 1968 vaig tenir l’oportunitat de visitar-lo diverses vegades,
ja que, malgrat que estava tancat al públic, era intern de la Càtedra d’Histologia i
Anatomia Patològica del Prof. Sánchez Lucas, on teníem la clau del museu. El recordo
perfectament fosc i brut, amb els seus pots de vidre, alguns ja ressecs, les pells amb
tatuatges que havien estat motiu d’una publicació, alguns sarcòfags i esquelets, un
cap retallat en un pot, on es veia un globus ocular exterioritzat per una massa tumoral,
probablement un carcinoma adenoide quístic, i diversos embrions i fetus.

Amb el temps, la major part del material es va perdre. Alguna petita part, els
tatuatges i alguna peça, van ser acollides pel Prof. Jacint Corbella a la càtedra de
Medicina Legal. Un nou trasllat, per obres, a partir de 1984 a Pedralbes, de tota la
Facultat, va acabar de malmetre el que en quedava. En tornar el 1996 ja no hi havia
previst cap espai. Alguns dels models de cera o ceràmica van ser cedits al Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya, on també es conserven alguns pocs registres
fotogràfics amb la seva història clínica i una trentena d’aquarel·les. Actualment encara
es conserven alguns tatuatges i algunes peces en una sala de la unitat de Medicina
Legal del Departament de Medicina actual, però la major part estan en molt males
condicions de conservació, algunes amb poc líquid conservant i d’altres totalment
resseques.

I ara tornem al motiu d’aquest article: el Llibre d’Honor. Es tracta d’una
enquadernació neoclàssica de bibliòfil de principis del segle XX. Té un format apaïsat
i el seu estat de conservació és molt bo. Les seves dimensions són 310 x 250 mm.
Conté 113 fulls de paper verjurat de 160 g, dels quals només s’han utilitzat les 19
primeres pàgines, que registren un total de 235 signatures. El volum està enquadernat
en pell de cabra xagrí de color caoba. Respecte a l’estructura constructiva, les tapes
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estan encartonades amb cinc nervis senzills amb un cosit a la greca; el llom, arrodonit,
on sobresurten els cinc nervis. Les guardes són de seda de color morat amb la cella
orlada amb una roda de motius grecoromans i el cantell decorat amb una altra de
motius vegetals. Conté també una fulla de cortesia decorada amb paper a l’aigua
marbrejat amb tons de color taronja i negre. L’estructura es remata amb un fermall
metàl·lic envellit de color negre d’estil modernista. L’estructura decorativa, d’estil Imperi,
presenta una decoració simètrica en les dues tapes que estan embellides en els dos
plans per un marc exterior daurat amb un filet simple i un altre d’interior de puntades,
units pels extrems amb un filet a 45 graus juntament amb una altra orla més ampla,
interior, daurada amb una roda de motius florals bordejada d’un doble filet exterior i
interior. Les cantonades internes estan rematades amb un ferro d’estil grecoromà. En
el pla anterior, en el terç superior del rectangle interior i centrada, hi ha la llegenda,
“MUSEO ANATOMO - PATOLÓGICO / FERRER CAGIGAL” estampada amb or amb tipografia
romana, en versaletes. La part central presenta una ornamentació daurada amb l’escut
de la Universitat de Barcelona. En la tapa posterior, el rectangle interior està buit. Els
utensilis emprats per a la seva decoració han estat quatre rodes i un floró i la tècnica
decorativa ha estat el daurat. El llom està ornamentat amb una composició de ferros
solts, amb els entrenervis decorats amb un enquadrament de filets triples, un dels
quals, l’interior, és puntejat; al centre hi ha estampat un floró d’estil grecoromà,
acompanyat de quatre rosetes a les cantonades interiors. El peu està rematat amb un
triple quadrat sense decoració interior. Les capçades estan brodades sobre una doble
ànima de corda vegetal, alternant fils de seda de color groc i vermell i fixades als
quaderns. Els talls, daurats amb pa d’or i brunyits.

En la primera pàgina signada, que és la contraguarda, hi figuren les signatures
de la reina Victòria Eugènia i de la infanta Beatriu i la data del 29 de maig de 1930
(Fig. 6). Hem intentat buscar als arxius de la Universitat de Barcelona i de la Facultat
de Medicina si hi havia cap constància d’aquesta visita, sense cap èxit. Però a
l’hemeroteca virtual de La Vanguardia hem trobat que els reis d’Espanya van fer una
estada a Barcelona amb motiu de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1930,
des del 20 de maig fins el 4 de juny d’aquell any. En el diari del divendres 30 de maig
a les “Notas del Día” s’hi fa un resum de “Las Jornadas Regias” i allà hi figura que el
dia anterior, el 29, van visitar l’Hospital Clínic la reina Victòria Eugènia i la infanta
Beatriu. Van ser rebudes a l’escala exterior de la Facultat pel rector, Eusebio Díaz;
pel ministre d’Instrucció, Elías Tormo; pel degà de la facultat, Dr. Ferrer Cagigal, i
pel secretari, Dr. Saforcada, juntament amb diversos catedràtics i alumnes.
Posteriorment, van visitar les sales dels Drs. Trias i Pujol i Martínez Vargas i després
van visitar el Museu Anatomopatològic i van signar al Llibre d’Honor. També hi va
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signar Elías Tormo, aleshores ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts, que
acompanyava la reina. També he trobat una ressenya més curta a La Veu de

Catalunya del mateix dia.

En una altra pàgina que correspon al dia 10 de desembre del 1929, el dia de
la seva inauguració oficial, hi figuren les signatures del general Emilio Barrera, capità
general de Catalunya; el general Milans del Bosch, governador civil de Barcelona;
Eusebio Díaz, rector de la Universitat de Barcelona, i d’un professor de la Facultat de
Medicina de Tolosa de Llenguadoc (Fig. 7).

A banda d’aquestes dues pàgines, n’hi ha catorze més amb diverses
signatures. Entre elles hi trobem personatges científicament molt importants, com el
Prof. Calmette, director de l’Institut Pasteur de París, amb data del 19 d’abril de
1930, o el que fou director de l’Observatori de l’Ebre, Lluís Rodés S. J. També hi figura
una signatura del Dr. Alexander Fleming, que sembla autèntica comparada amb d’altres
que hem vist. Haurem de suposar que hauria visitat el museu en la seva estada a Barcelona
el 1948, quan el dia 4 de juny va visitar la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic i, que per
tant, hauria estat l’última signatura del llibre, un digne colofó. (Fig. 8 a 10)

Hi ha pàgines amb moltes signatures, algunes fàcilment identificables, de professors
de la facultat com Jaume Peyrí, de Dermatologia; Marian Soria, d’Oftalmologia; Manuel
Saforcada, de Medicina Legal; Manuel Corachán, de Cirurgia; Joaquim Trias Pujol; Pere
Nubiola, de Ginecologia; Miquel Sales Vázquez, de Medicina Legal; Eusebio Oliver, de
Patologia General; Juan Cuatrecasas, de Fisiopatologia i Patologia Mèdica; Víctor Cònill,

Figura 6. Signatures de la reina Victòria Eugènia i la infanta Beatriu a la pàgina 1 del Llibre d’Honor.

Figura 7. Signatures d’algunes autoritats el dia de la inauguració oficial del Museu.
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de Ginecologia; Lluís Guilera, catedràtic en excedència d’Anatomia Patològica... Hem
pogut identificar la signatura d’alguns d’altres facultats, com Santiago Alcobé, catedràtic
d’Antropologia, o d’altres universitats com Enríquez de Salamanca, de la Universitat
Complutense de Madrid, o de diverses personalitats, com el comte de Güell. (Fig. 11).

Figures 8 a 10. Signatures del Prof. Calmette, Alexander Fleming i el pare Rodés.

Figura 11. Algunes de les signatures de professors de la Facultat de Medicina

de la Universitat de Barcelona.
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Igualment es troben moltes signatures de visitants estrangers, la major part
metges, com Fernando Calderón, degà del Col·legi de Medicina de la Universitat de
Filipines; José Abella i A. Aguerre, de Montevideo (12-8-1930); Richard Jones, de la
Universitat de Stanford, San Francisco; R. M. Shraf, de la California State University
de San Francisco; Benigno Carro, de Río Gallegos (Argentina); Ramón Suárez de
Santurce (Puerto Rico) el desembre de 1933. Algunes sense identificar de Melbourne
(13-9-1930), de Niça, de Bari, de Córdoba (Argentina), Buenos Aires (abril 1934),
Bucarest, Marsella, Washington D.C., Manchester.

Moltes visites procedien del Japó, com N. Ishikawa de Kanazawa, Makoto
Saito de Nagoya (5-5-1933), J. Takaori d’Osaka o el Dr. K. Nakatome (4-6-1935)
(Fig.12 a 15).

També algunes visites eren en grup, probablement per alguna reunió científica.
Així, l’11 de març de 1932 hi ha diverses signatures procedents de França, Gènova,
Torí, Nàpols i Trípoli. Buscant hem trobat una ressenya de La Vanguardia del dia 12,
que diu que es tractava d’una reunió de cirurgians italians a Madrid que van fer una
visita a Barcelona amb diverses conferències. Entre les signatures hem identificat,
mitjançant la descripció del diari, les dels Drs. François Ody de l’Hospital Cantonal de
Ginebra, Alessandri de Roma, Alfredduzzi i Dogliatti de Torí i Chiaroluaza de Nàpols,
entre d’altres.

Sembla que, ocasionalment, a part de l’interès científic també hi havia visites
de caire cultural com les que consten de l’Agrupación Cultural Ferroviaria o l’Escuela
de Asistencia Social.

Figures 12 a 15. Diverses signatures de visitants del Japó.
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Segons el registre del llibre, el museu hauria estat obert ocasionalment fins
després de la Guerra Civil, ja que hi consten diverses signatures dels anys 1935 al
1939, dues sense identificar de 1941 i la penúltima és de l’1 de desembre de 1942
d’Augusto López Portaña, que s’identifica com a cap del SEU. L’última, com hem dit
abans, seria la del Dr. Fleming el 1948.

En definitiva, crec que queda demostrat que el Museu Anatomopatològic Ferrer
Cagigal tenia un gran valor científic i docent i un reconeixement social i internacional,
ja que era una de les visites científiques de referència per a molts visitants estrangers.
Malauradament, i atesa la tradicional manca de cultura humanística del nostre país,
es va deixar perdre la que hauria estat una de les joies de la nostra patologia.
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RESUM: El microscopi electrònic complirà aviat el seu primer centenari.
Les idees que portaren a la invenció de l’instrument varen sorgir a
Berlín entre 1928 i 1933. Ernst Ruska és l’indisputable inventor del
microscopi electrònic de transmissió. A mitjan del anys 30, científics
de molts països europeus i sobretot als Estats Units, Canadà i Japó
s’hi van interessar, contribuint a la nova tecnologia. Ernst Ruska va ser
distingit el 1986 amb el Premi Nobel de Física pel seu invent.

RESUMEN: El microscopio electrónico cumplirá pronto su primer centenario.
Las ideas que llevaron a la invención del instrumento surgieron en Berlín
entre 1928 y 1933. Ernst Ruska es el indisputable inventor del microscopio
electrónico de transmisión. A mediados de los años 30, científicos de
muchos países europeos y sobre todo en los Estados Unidos, Canadá y
Japón se interesaron contribuyendo a la nueva tecnología. Ernst Ruska fue
distinguido en 1986 con el Premio Nobel de Física por su invento.

ON THE ORIGINS OF ELECTRON MICROSCOPE AND ELECTRON
MICROSCOPY. ABSTRACT: The electron microscope will soon be 100
years old. The ideas leading to the invention of the instrument emerged in
Berlin between 1928 and 1933. Ernst Ruska is the undisputed inventor of
the transmission electron microscope. In the mid-1930s, scientists from
several European countries and especially in the United States, Canada
and Japan became interested contributing to the new technology. Ernst
Ruska was awarded the 1986 Nobel Prize in Physics for his invention.
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PREÀMBUL

Dintre de 10 anys es complirà el primer centenari del naixement d’un
instrument i de la ciència a ell associada: el microscopi electrònic i la microscòpia
electrònica. Com en el cas del microscopi òptic, que va inventar l’holandès Zacharias
Janssen el 1590,1 el microscopi electrònic ha permès visualitzar estructures més
petites de 200 nm, que és el límit de resolució d’un microscopi òptic convencional.
L’impacte del microscopi electrònic ha sigut gran en molts camps com ara la recerca
de materials, la química, la biologia i medicina, la geologia,...la llista és llarga.

En aquest article es pretén retre reconeixement als científics que van fer
possible aquest invent i rememorar quelcom de les circumstàncies sota les que es va
produir.

INTRODUCCIÓ

Per començar, tractarem alguns aspectes generals de l’instrument: el
microscopi electrònic.  La resolució d’un microscopi —la separació mínima entre
punts distingible per observació— està limitada per la longitud d’ona de la radiació
utilitzada per fer la imatge. Així, els microscopis electrònics tenen una capacitat de
resolució molt més elevada que els microscopis òptics o fotònics perquè la longitud
d’ona dels electrons és moltes vegades més curta que la de la llum. Mentre que els
millors microscopis òptics convencionals arriben aproximadament a una cinquena
part d’un micró (1 micró = 1 mil·lèsima de mil·límetre), els microscopis electrònics
poden obtenir una resolució centenars de vegades millor, de l’ordre d’un mil·limicró
(una mil·lèsima de micró, equivalent a deu unitats àngstrom), sense arribar al seu
límit teòric.

Bàsicament, en un microscopi electrònic de transmissió es dirigeix un feix
d’electrons d’alta tensió des d’un càtode cap a un ànode, a través d’una columna o
tub sota un buit molt elevat, on el feix travessa la mostra i diversos camps magnètics
o elèctrics que actuen com a lents, fins a impactar en una pantalla luminescent on es
forma la imatge. La magnificació final obtinguda està en funció de les distàncies
focals i de la posició de les lents al llarg de la trajectòria del feix d’electrons, de la
mateixa manera que en un microscopi òptic. En els microscopis electrònics, les
distàncies focals són modificades de forma electrònica i les posicions de les lents
són fixes, mentre que al microscopi òptic és el cas contrari, però les conseqüències
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són equivalents, podent aplicar la mateixa teoria òptica. La invenció del microscopi
electrònic va ser una conseqüència quasi natural de la tecnologia de raigs catòdics i
dels oscil·lògrafs.

ELS TUBS DE RAIGS CATÒDICS

I OSCIL·LÒGRAFS

Segurament, el primer d’aquests dispositius va ser el tub de vidre inventat
per Geissler,2 que contenia un gas enrarit i en el que descàrregues elèctriques
donaven lloc a una il·luminació característica. Al llarg de la segona mitat del segle
XIX, els tubs de raigs catòdics van seguir evolucionant i així aparegué el de William
Crookes (cathode ray tube = CRT),  on el raigs catòdics es desviaven per la influència
d’un camp magnètic i produïen imatges en incidir sobre una pantalla fosforescent
(1875).3 Més tard, Ferdinand Braun (1897) va construir un tub en el què els raigs
catòdics es podien desviar tant horitzontalment com vertical (Martin, 1986). En el
mateix any J. J. Thomson (Strutt, 1942) va fer el descobriment de la primera partícula
subatòmica, que a proposta del físic irlandès George Johnston Stoney va rebre el
nom d’“electró” (Stoney, 1894). En aquest punt cal parlar d’Emil Wiechert,4 un físic
alemany nascut a la Prússia de l’Est i, que, treballant a la Universitat de Königsberg,
va descriure la nova partícula al mateix temps que Thomson, però el descobriment
s’atribueix només a aquest últim.

Des de finals del segle XIX i fins ben entrat el segle XX, la recerca de tubs de
raigs catòdics i oscil·lògrafs va continuar, ja que aquests dispositius eren molt
importants en la indústria productora d’electricitat. El tub de Braun va ser millorat
creant en el seu interior el buit per a facilitar la circulació dels raigs.

Sens dubte, el desenvolupament més rellevant pel nostre tema varen ser els
estudis de Hans Busch,5 que va construir i mesurar exactament els paràmetres de la
primera lent electromagnètica (Busch 1912, 1926). Un altre científic rellevant va ser
l’hongarès Dennis Gabor (1900-1979),6 que es va incorporar el 1921 al Departament
d’Electrotècnica de la Universitat Tècnica de Berlin-Chalottenburg, avui TU-Berlin, i
després de doctorar-se l’any 1927 va passar al laboratori de física de Siemens. Molts
dels descobriments de Gabor van ser molt útils en relació al microscopi electrònic.

Salta a la vista, doncs, que en els anys 20, la física i l’electrònica a Berlín eren
punteres al món i, vist des de la perspectiva d’avui, sorprèn que l’espurna genial de
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concebre i construir un microscopi a partir d’electrons no saltés abans, ja que aquesta
idea era ben propera al que s’estava fent a l’entorn dels oscil·lògrafs.

ERNST RUSKA I EL MICROSCOPI ELECTRÒNIC

No hi ha cap disputa en considerar Ernst Ruska (Figura 1) l’inventor i constructor
del primer microscopi electrònic, encara que aquell primer instrument no fos més
que una proof of principle. El dia 5 de març de 1931 es va fer la presentació pública
de l’instrument a la que assistiren Ruska i el seu tutor, Max Knoll, notícia que va tenir
molt ressò a la premsa i la ràdio alemanyes.7 Es tractava d’un prototipus que projectava
una imatge amb poca capacitat d’augmentar-la, però que evidentment va ser la base
per al desenvolupament del microscopi electrònic tal com s’entén avui.

Ernst Ruska va néixer a Heidelberg (1906).  Als 19 anys va començar estudis de
física i electrotècnica a Munic. El 1927 la família es traslladà a Berlín, on Ruska va
continuar els estudis, especialitzant-se en dispositius elèctrics d’alta tensió i assistint
a les lliçons del Prof. Adolf Matthias a la TU-Berlin. Al final de semestre d’estiu de 1928,
el professor Matthias va crear un grup de treball dedicat a desenvolupar un oscil·lògraf
de gran rendiment (high speed) per a mesurar processos elèctrics en centrals elèctriques
i en línies d’alta tensió. La direcció del grup va ser encomanada al Dr. Max Knoll, eren
estudiants d’aquest grup, entre altres, Ernst Ruska, el més jove del grup, i Bodo von
Borries. L’atmosfera del grup era excel·lent, ja que Max Knoll practicava la filosofia del
treball en equip, quelcom infreqüent en aquella època a Alemanya.

A Ruska se li van encarregar treballs en el camp de l’alt buit i tècniques afins,
però familiaritzant-se també amb els tubs de raigs catòdics i el seu comportament sota
la influència de bobines electromagnètiques per a fer el feix d’electrons el més prim
possible. Hans Busch ja havia demostrat que una bobina magnètica (lent) es comportava
amb els raigs d’electrons com una lent de vidre amb els raigs de fotons (Busch 1927).

Basant-se en els estudis de Busch, Ruska, en el seu “treball de curs” de 1929,
va construir una lent electromagnètica amb la que va obtenir imatges del forat d’una
apertura (“Lochblende”) i que, evidentment, van ser les primeres imatges obtingudes
amb electrons.8

El treball de diploma (o de fi de carrera) va estar dedicat a les lents
electrostàtiques, com alternativa a les electromagnètiques, demostrant al final que
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les segones eren molt superiors a les primeres.9 Aquest treball el va presentar el 23
de desembre de 1930. Van sorgir aleshores el problema de trobar feina.

La situació econòmica del país estava tan degradada que realment no hi
havia possibilitats de trobar una ocupació ni a la indústria ni a la universitat. D’acord
amb els seus pares, es va decidir a fer un doctorat a la TU-Berlin, aconseguint un lloc
de treball, però sense sou.

El 1929 Ruska  ja havia demostrat que amb una bobina es podien aconseguir
imatges perfectament enfocades. Llavors es plantejà la pregunta de si afegint  una
segona bobina la imatge encara es podria augmentar més. Va tenir èxit construint un
nou prototip de microscopi electrònic, equipant-lo amb una nova lent i demostrant
experimentalment l’abril de 1931 que amb electrons es podia superar àmpliament la
resolució del microscopi òptic. Ruska es va doctorar a la TU-Berlin l’agost de 1933 i el
microscopi que llavors va construir cal considerar-lo com el primer microscopi electrònic
de la història (figura 2).

Ruska i el seu instructor Knoll, partint dels estudis de Busch (1927), varen
considerar que degut, a la minsa massa de l’electró, seria possible amb un microscopi
electrònic augmentar imatges d’un objecte, més que amb un microscopi òptic.  Ruska,
en el discurs que va fer al rebre el Premi Nobel (Ruska, 1987),10 explicà que no varen
tenir notícia de les teories de de Broglie (1924)11 fins ben entrat l’any 1931, malgrat
que havien sigut confirmades experimentalment pel premi Nobel Davisson (1927).
Les teories de de Broglie, al principi no compartides per tothom, van preocupar Ruska
ja que es tractava d’una ona (“Materialwelle”) desconeguda; però quan ell  aplicà les
equacions de de Broglie va veure confirmades amb escreix les seves previsions, que
havia elaborat seguint un altre camí.

En relació amb la desconeixença de bibliografies mútues, cal dir que de
Broglie publicà 1950 l’obra titulada “Optique électronique et corpusculaire” i no va
citar els treballs fonamentals de Brüche i Scherzer (1934) ni de Busch i Brüche
(1937) i von Ardenne (1940), ni tampoc els de l’anglès Myers (1939) (per totes
aquestes cites veure Hawkes, 2004), però havien sigut citats tots ells pel francès
Paul Chanson a la seva tesi doctoral (1947). Donades aquestes omissions i
desconeixences bilaterals, es comprèn que les teories de de Broglie no influïssin
en el desenvolupament de l’òptica electrònica geomètrica (Knoll, Ruska, 1932b;
Hawkes, 2004).
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Figura 1. Ernst Ruska assegut davant d’un microscopi electrònic de transmissió Siemens
(anys 1950). (Font: Arxiu Dr. Lüdtke (Leipzig), www.heureka-stories.de).
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LA CONSTRUCCIÓ EN SÈRIE DEL MICROSCOPI

ELECTRÒNIC DE TRANSMISSIÓ (TRANSMISSION

ELECTRON MICROSCOPE=TEM)

Per aconseguir més augments calia millorar les lents electromagnètiques i, en aquest
sentit, Ruska va descriure solucions en el seu treball de curs de 1929 ocupant-se del tema;
també  en el seu treball de diploma (1930) i en la tesi doctoral (1933). Les solucions bàsicament
consistien en envoltar les bobines amb una coberta de ferro, el que reduïa considerablement
la distància focal de les lents. L’any 1932, junt amb el seu company, amic i més tard cunyat
Bodo von Borries, doctorand com ell a la TU-Berlin, va patentar aquestes solucions.12 Cal
remarcar que von Borries va ser una persona clau en el desenvolupament tant tècnic com
industrial del microscopi electrònic i que malauradament, al morir jove, no va rebre el
reconeixement que mereixia (Gelderblom, 2020).

Aprofitant els seus nous coneixements, Ruska va decidir construir un nou
microscopi electrònic amb més capacitat d’augment; però faltava el finançament, no
solament ell no tenia sou sinó que la universitat no podia finançar ni els materials de
construcció ni els treballs de taller necessaris. A més a més, Max Knoll, l’abril de
1932, va deixar la universitat i es va passar a l’empresa Telefunken a Berlín, dedicant-
se exclusivament al desenvolupament de la televisió i, per substituir-lo, el Prof.
Matthias va nomenar von Borries cap del laboratori, amb la qual cosa el programa de
treball va continuar igual.

La tardor de 1933 la situació de Ruska va millorar notablement gràcies a la
recomanació personal de Max von Laue, premi Nobel de Física de 1914, qui el va
ajudar a aconseguir una beca amb mitjans per a ell i pel material. Això va fer possible
la construcció del segon microscopi electrònic en poc més de tres mesos, quen va
quedar enllestit el novembre de 1933 (Figura 2).

Malgrat tot, la permanència de Ruska  a la universitat no es podia perllongar i
decidí acceptar un lloc a l‘empresa Fernsehen AG de Berlín. El segon aparell que
havia construït, capaç d‘augmentar fins 12.000 vegades, es va quedar a la universitat,
on va ser usat amb gran encert per estudiants del departament.

Encara que ocupats en tasques industrials, Ruska i von Borries no van deixar
de buscar finançament per fer una producció en sèrie del microscopi. La mala ratxa
es va acabar gràcies a la mediació d‘Helmut Ruska, germà més jove de Ernst, que era
metge assistent al Departament I de Medicina Interna de l’Hospital de la Charité a
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Figura 3. Bacteriòfags (punts negres) a la superfície externa d’un bacteri Proteus (en gris).
Imatge (figura 191) de “Die Übermikroskopie” de Bodo von Borries (1949) d’un treball de

Helmut Ruska (1941) “Über ein neues, bei der bakteriophagen Lyse auftretendes
Formelement”. Naturwiss. 29: 367-368.

Figura 2. Microscopi electrònic de transmissió. Segon model construït per E. Ruska (1933).
Imatge de Freundlich, 1963, amb permís de la revista Science.
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Berlín. Des del primer moment Helmut va ser un entusiàstic partidari del microscopi
electrònic, ja que creia fermament en el futur de l’instrument, sobretot en l’àrea de
les malalties infeccioses i en biomedicina.

Helmut va convèncer el seu cap, Prof. Dr. Richard Siebeck, un metge i professor
molt influent i de gran prestigi, de la bondat del nou instrument. El Prof. Siebeck va
escriure un document avaluant la qualitat científica del projecte amb el que
obertament va motivar les empreses Siemens (Berlín) i Carl Zeiss (Jena) a què
s’interessessin per l’invent. No obstant, una col·laboració entre les dues empreses
no va ser possible, essent Siemens al final l‘única en fer-se càrrec del projecte. Bodo
von Borries, Ruska i el seu germà Helmut varen negociar amb Siemens i el resultat va
ser la creació l’any 1937 del “Laboratorium für Übermikroskopie” (laboratori d‘hiper-
microscòpia) a Berlín-Spandau, sota la direcció de von Borries, que ja formava part
de la plantilla laboral de Siemens des de 1934.

Fins finals de 1938 es van construir dos exemplars d’un tercer model de Ruska,
considerats encara com a experimentals. Aquest instruments ja disposaven de vàries
lents (condensador, l’objectiu amb peces  polars, projector...) i altres elements (pany
de buit per canviar la mostra, plaques fotogràfiques, ...) que milloraven considerablement
la funcionalitat del microscopi arribant als 30.000 augments. Els dos microscopis es
van posar a disposició d‘Helmut Ruska per a entrenament i desenvolupament de
tècniques de preparació de mostres i, com era metge, lògicament, va fixar molt l‘atenció
en mostres biomèdiques, sent el primer al món en fotografiar partícules de virus (Ruska,
von Borries, Ruska, 1940; Borries, 1949) (Figura 3).

Fins la tardor de 1943 es van construir i posar en servei més de 40 microscopis
i, per exemple, el núm. 26 va anar al laboratori del Professor Arne Tiselius, a la
Universitat d‘Uppsala (Gelderblom i Krüger, 2014). L‘industria química i metal·lúrgica
també en va adquirir, i fins i tot la Cancelleria del Govern Central a Berlín, aconsellada
pels metges particulars de Hitler, en va adquirir 3 per a la recerca d’armes biològiques
(Gelderblom, 2020).

Siemens va posar en marxa un “Laboratori d’aplicacions i ensenyament” amb
4 microscopis, dirigit per Helmut Ruska, on podien fer pràctiques científics externs i
clients potencials. Estudis amb objectius biològics i mèdics eren llavors molt difícils,
atès que no es disposava de tècniques adequades que fessin els objectes aptes per
ser examinats sota les condicions extremes que calen dins d’un microscopi electrònic
(buit, raigs electrònics, escalfament de la mostra, ...).
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Al final de la guerra, la fàbrica de microscopis de Siemens va ser  destruïda en
un bombardeig i els tres artífex, Ernst i Helmut Ruska i Bodo von Borries es van
separar, finalitzant una cooperació que havia sigut molt profitosa.

Després de la guerra, Ernst Ruska va romandre al sector occidental de Berlín
i immediatament es va dedicar a reconstruir el laboratori i els tallers de Siemens per
a posar de nou en marxa la fabricació de microscopis electrònics. Els aparells que es
van produir —milers—, com per exemple la sèrie dels Elmiskop 1A i 101, varen ser
llegendaris, ja que gaudien de merescuda fama per les excel·lents prestacions i alta
fiabilitat (Figura 4). Sorprenentment, l‘empresa Siemens va deixar de produir
microscopis electrònics a finals dels anys 1960, una mesura que no es pot entendre,
ja que Siemens era realment capdavantera al mercat mundial.

ALTRES LLOCS D‘INVESTIGACIÓ I FABRICACIÓ

DE MICROSCOPIS ELECTRÒNICS A BERLÍN

A Berlín, a part de la TU-Berlin i  Siemens, es conreava la microscòpia
electrònica en dos llocs més:

1. AEG (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft = Societat General
d‘Electricitat, des de 1929 amb participació de General Electric
Company, dels Estats Units)

i

2. “Forschungslaboratorium für Elektrophysik” (Laboratori d’Investigació
en Electrofísica), propietat privada del baró Manfred von Ardenne, que
el va fundar i dirigir des de 1928.13

1. L‘empresa AEG l‘1 d’abril de 1928 va crear un centre de recerca (“AEG-
Forschungsinstitut”) a Berlín-Reinickendorf, sota la direcció del físic Carl Ramsauer
(1879-1955), qui la va exercir fins a mitjans de 1945. Ramsauer, catedràtic de física
a la Universitat Tècnica de Gdansk, va arribar a Berlín amb alguns dels seus ajudants.
Un d’ells, Ernst Brüche, va contribuir de manera molt important al desenvolupament
del microscopi electrònic a AEG. El 1940 AEG va fer donació del seu primer microscopi
electrònic de transmissió a l‘Institut Robert Koch, construït per Hans Mahl i Hans
Boersch, els dos ajudants de Brüche.



GIMBERNAT, 2021; 74: 115-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 125

Sobre els orígens del microscopi electrònic i la microscòpia electrònica

Des d’un principi les dues grans companyies, Siemens i AEG, es van veure
immerses en una dura lluita pel domi del camp de la microscòpia electrònica. Siemens
va donar als seus científics un suport quasi il·limitat per a guanyar la lluita del prestigi,
una lluita que incloïa barallar-se per patents, per estratègies de promoció dels
productes i pel màrqueting, ja que es competia més en un marc de lliure mercat que
sota un règim totalitari en temps de guerra (Müller, 2009).

Acabada la guerra, Brüche va succeir Ramsauer en la direcció del laboratori i,
amb el suport d‘AEG i Carl Zeiss (Jena), l’any 1947 va traslladar-lo a la ciutat de
Mosbach (Baden) canviant-li el nom: Süddeutschen Laboratorien zur Entwicklung
und Herstellung von Elektronenmikroskope (Laboratoris d‘Alemanya del Sud per a
desenvolupament i fabricació de microscopis electrònics, abreujat SDL). L‘empresa
AEG l’any 1953 va deixar la societat, quedant-hi només Carl Zeiss, qui llavors va
decidir un nou trasllat de la fabricació de microscopis electrònics a la seva central
d‘Oberkochen, a uns 160 km al sud-est de Mosbach.  L’any 1949 Carl Zeiss va treure
al mercat un nou model de microscopi electrònic, l‘EM8, equipat amb lents electro-
magnètiques, seguit l’any 1956 del model EM9, el primer microscopi electrònic del
món equipat amb un dispositiu fotogràfic amb control automàtic de l‘exposició,
realment una gran novetat.

El Prof. Ernst Brüche es va desconnectar de Zeiss, però va romandre a Mosbach,
on el 1951 va fundar l‘Arbeitsgemeinschaft für Elektronenoptik e.V. (AEO = Grup de
treball per a l’òptica d’electrons), una organització dedicada a l’ensenyament i
assessorament de científics i  tècnics d’universitat i indústria, que encara existeix i de
la que l’autor d’aquest article va ser president de 1988 a 1998.

2. L’altre centre de Berlín on es desenvoluparen microscopis electrònics va
ser el laboratori del baró Manfred von Ardenne, construit el 1928 a la seva finca a
Berlín-Lichterfelde.14 La casa, que avui es coneix com a Villa-Folke-Bernadotte,  tenia
i té un gran parc al seu entorn amb lloc per a edificis addicionals. Von Ardenne
finançava la seva recerca privadament, ja que des de molt jove ja tenia més d’un
centenar de patents en el camp de la radiofonia, telecomunicacions i televisió, que li
rendien beneficis estimables.

La casa Siemens, l’any 1936, contractà von Ardenne per a investigar si raigs
d’electrons en modus d‘escaneig podrien corregir l‘aberració cromàtica de les lents
en el microscopi electrònic de transmissió. Von Ardenne va complir el contracte
construint en dos anys el primer microscopi electrònic de rastreig (scanning
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transmission electron microscope = STEM) de la història, que es podia usar també
com a microscopi de rastreig convencional i en el que s’aconseguia que el raig
d’electrons només tingués 4 nm de diàmetre, quelcom extraordinari per a l‘època
(von Ardenne, 1938a,b). L’any 1937 va patentar l´instrument, curiosament a
Anglaterra.15 Per aquests estudis, l’any 1941 l‘Acadèmia Prussiana de les Ciències li
va concedir la Medalla Leibnitz de plata, juntament amb Ernst Ruska, von Borries,
Brüche, Boersch i Mahl pels seus treballs (Müller, 2009). Malauradament, l’aparell
de von Ardenne va ser destruït en un atac aeri el 1944.

Després de la guerra, von Ardenne va acceptar l’oferiment de la Unió Soviètica
i emigrà a aquell país, on va contribuir de manera molt important al programa nuclear,
deixant d‘investigar en microscòpia electrònica. La idea del microscopi electrònic de
rastreig va quedar, com qui diu, oblidada, fins que en els anys 1940 es va reprendre
la recerca, però fora d’Alemanya.

LES PATENTS DE SIEMENS I ELS CONFLICTES

SOBRE LA PRIORITAT EN LA INVENCIÓ

DEL MICROSCOPI ELECTRÒNIC

Max Knoll, Ernst Ruska i Bodo von Borries treballaren des de 1928 a la TU-
Berlin, però en aquell temps Siemens no tenia cap interès empresarial en la
microscòpia electrònica, fins i tot sembla que hi va haver acords cedint espais
comercials a AEG en aquest camp, quelcom de dubtosa legalitat. Emperò, el cap del
departament d‘electrònica de Siemens, el físic Reinhold Rüdenberg, òbviament estava
informat de tot el que succeïa en matèria de microscòpia electrònica en altres
laboratoris a Berlín.

En aquell temps, els membres d‘universitats rarament patentaven idees o
noves construccions, motiu pel qual quan Max Knoll, el 4 de juny de 1931 va
presentar les investigacions amb Ruska al famós col·loqui del Prof. Carl Cranz a
Berlín, no estaven protegides per patents (Gorkom et al., 2018a). La satisfacció
intel·lectual del científic anava per davant de possibles interessos industrials i
comercials.

Se sap que a aquell col·loqui hi va assistir l’ajudant de Rüdenberg, Max
Steenbeck, que tot seguit va informar el seu cap del que s’havia dit (Gorkom et al.,
2018a). Rüdenberg era un físic altament qualificat i comprengué l’abast del que
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Knoll havia exposat i, sense dir res a ningú, aquell mateix any 1931 va patentar la idea
del microscopi electrònic.16

Siemens permetia patentar idees encara que estiguessin en un estadi molt
inicial i sense cap verificació experimental o prototip d’aparell que les recolzés. En
els mesos següents, Rüdenberg va enviar fins a 8 patents més sobre el microscopi
electrònic, un terme que ell no va inventar. Evidentment, atès que Rüdenberg era un
empleat, les patents de Rüdenberg pertanyien a Siemens.

A partir de l’any 1937 a Alemanya es van promulgar lleis que impedien als
jueus tenir accés a ocupacions a l‘administració publica, universitats i grans empreses.
Rüdenberg, que era jueu, va haver  d‘emigrar als Estats Units, però ajudat generosament
per Siemens.

Quan Knoll i Ruska van fer la primera publicació del microscopi electrònic
(1932a), Rüdenberg ja havia presentat la seva patent, raó per la que Rüdenberg volia
que se’l reconegués com inventor de l’aparell. El conflicte va ser portat per Rüdenberg
anys més tard als tribunals dels Estats Units i un tribunal de Boston va fallar en contra
d’ell. Durant la vista de la causa, el jutge Charles Wyzanski del District  Court in
Boston (Massachusetts)  va preguntar a Rüdenberg si podia presentar algun tipus
d’aparell o construcció que donés suport a la seva teoria o idea. Rüdenberg va
respondre amb un lacònic: No.

El jutge Wyzanski va dictar sentència en la qual, fins i tot, va tenir en compte
circumstàncies familiars de Rüdenberg que donaven un altra dimensió a la
problemàtica. A continuació part, del veredicte:

“What happened in 1930 and 1931 can now be told. In the fall of 1930
Professor Rudenberg’s younger son was stricken with infantile paralysis.
The father, deeply concerned about that illness, learned that doctors
knew that it was carried by a virus of poliomyelitis, but a virus so small
that it could not be studied under the lens of any existing microscope or
any microscope which would depend for its operation upon light waves.
The trough between light waves was so much larger than the virus that
observations were impossible. Thereupon Professor Rudenberg set
himself to devise a new type of microscope. First, he thought of an X-ray
microscope. This proved impractical. And finally, he hit upon a
microscope based upon electronic principles. (...) In accordance with



GIMBERNAT, 2021; 74: 115-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pere Mestres i Ventura

128

what was his usual practice, Professor Rudenberg merely drew certain
sketches of this invention. He did not embody it in any material
apparatus”.17

Malgrat tot, la qüestió no va quedar cancel·lada, ja que els descendents de
Rüdenberg van continuar amb plets i fent públiques les seves reclamacions anys
després de la seva mort.

Com ja s’ha dit, Siemens no es va interessar pel nou invent fins que, entre
altres raons, va arribar suport per part del famós professor Siebeck. Llavors Siemens
va anul·lar unilateralment els acords previs amb AEG, amb la qual cosa es va obrir un
nou front de conflictes entre les dues empreses.

DESENVOLUPAMENT I CONSTRUCCIÓ DE

MICROSCOPIS ELECTRÒNICS FORA D’ALEMANYA

Segurament va ser a Brussel·les el primer lloc on els treballs de Ruska i Knoll
van trobar ressò immediat. En el grup del Prof. Henriot, de la Facultat de Ciències de
la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB), un científic hongarès, Ladislaus Laszlo
Marton, va ser motivat pel seu cap a construir un microscopi electrònic com el de
Ruska. A finals de l’any 1932 l’aparell estava a punt. Va publicar el 1933 el treball en
llengua flamenca. L’any següent va construir un segon microscopi amb millors
prestacions. Marton va fer contactes amb els biòlegs de la seva universitat, que li
facilitaren mostres vegetals (Drosera intermedia) de les què obtingué imatges amb el
microscopi; va ser una primícia mundial. A més, va introduir per primera vegada la
fixació d’una mostra biològica per a microscòpia electrònica amb àcid òsmic, publicant-
ho en una nota breu a la revista Nature (Marton, 1934). La tardor de 1934 va construir
un tercer microscopi (Marton, 1934, 1935; Van Dyck, 1996).

Marton va mantenir correspondència amb Ruska i, fins i tot, el va visitar a Berlín
a finals de juny de 1934, quan tornava, acompanyat de la seva dona Claire, d’un visita
al seu país, Hongria. En aquesta visita també es va trobar amb Hans Brüche (AEG) i Max
Knoll (Fernsehen AG) i mostrà a tots tres les seves imatges d’objectes biològics, que
van causar sorpresa i admiració (Gorkom et al., 2018). Amb el treball que va publicar a
Physical Review (1934), Marton es va donar a conèixer en els cercles científics americans
i els va mostrar per primera vegada la possibilitat d’examinar proves biològiques amb un
microscopi electrònic. En aquells anys s’estaven produint canvis importants a la veïna
Alemanya, raó per la qual Marton va decidir emigrar als Estats Units.
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Als Estats Units, a la segona meitat dels anys 1930, la microscòpia electrònica
va rebre una gran empenta quan Radio Corporation of America (RCA) va decidir
desenvolupar l’instrument i convertir-lo en un producte comercialment apte. El 1938,
Vladimir Zworykin, cap de recerca electrònica d’RCA, va contractar Marton, qui va
construir l’RCA model A, un microscopi de cost molt elevat i pesat de manegar.
Zworykin no va poder convèncer Marton que el modifiqués i fes el microscopi més
confortable. Llavors Zworykin va portar de la Universitat de Toronto uns estudiants de
física, que com a treballs de tesis doctorals havien construït un microscopi a la seva
universitat (Watson, 1993).18 L’aparell que van construir a RCA, anomenat Model B,
era molt superior al model A i es va convertir en el cavall de batalla dels pioners en el
camp de la microscòpia electrònica, especialment de l’aplicada a la biologia.

Durant la Segona Guerra Mundial, científics d’una i l’altra banda de l’Atlàntic
van estar totalment desconnectats; motiu pel qual l’evolució de la microscòpia
electrònica va tenir als Estats Units accents particulars que la diferenciaren del que
succeí a Europa. Un d’ells fa referència a la recerca biològica i mèdica.

La casa RCA tenia un becari del National Reseach Council (NRC), Thomas
Anderson, que va establir molts dels mètodes de preparació de mostres (sobretot
biològiques) i d’interpretació d’imatges, i mantenia relacions estretes amb la
Universitat de Pennsylvània i l’institut de recerca de la Rockefeller Foundation
(Rasmussen, 1997). Precisament en aquest institut hi treballaven investigadors
insignes en el camp de la biologia com ara Albert Claude, George Palade, Christian
de Duve i Keith Porter, entre altres, que van saber treure un profit extraordinari de
la nova tècnica. Degut a aquestes activitats, la Rockefeller Foundation va donar
gran suport a RCA per tal que continués desenvolupant i construint microscopis
electrònics (Rasmussen, 1997).

El problema de la preservació de les mostres, sobretot les biològiques, que a
Alemanya s’havia resolt només en part, va seguir sent qüestió de central importància,
especialment als Estats Units. D’una banda, era una necessitat imperiosa obtenir
una preservació exquisida de les mostres biològiques i, d’altra, que se’n poguessin
fer talls el més prims possibles perquè els electrons els traspassessin permetent la
formació d’una imatge interpretable (von Borries, 1949; Pease, 1960). Durant la
Segona Guerra Mundial, i fins ben entrats els anys cinquanta, als Estats Units es va
avançar considerablement quant a tècniques de preparació; això va permetre
descobriments fonamentals en biologia cel·lular, que van ser la base del que avui
coneixem com biologia molecular (Taula).
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En aquells anys, l’interès per la microscòpia electrònica també va sorgir amb
força en altres països, com Anglaterra, França, Holanda, Suècia, Hongria, l’antiga
Txecoslovàquia, Japó (Gorkom et al. 2018a, b) i Suïssa (Günter, 1990), però aquesta
temàtica queda fora del marc del present article.

Abans que el curs de la guerra es girés en contra d’Alemanya, Siemens va
promoure l’ús del microscopi electrònic entre investigadors i usuaris seguint
estratègies comercials molt semblants a les de l’RCA als Estats Units. Però, com ja
s’ha dit, la comunicació científica va estar molt restringida, de tal manera que els
desenvolupaments, d’una banda a Alemanya i d’una altra als països aliats, Estats
Units i  Anglaterra, es produïren independentment els uns dels altres. De fet i des
d’un principi, els punts de sortida van ser diferents, ja que mentre a Berlín van seguir
un camí partint de la tecnologia dels tubs de raigs catòdics i la teoria de Hans Busch
sobre les lents, els físics americans i anglesos es van moure en una altra direcció.
Després que de Broglie va formular la seva teoria corpuscular-ondulatòria i després
que fos confirmada el 1927 per científics americans i anglesos, no hi va haver per a
ells cap obstacle per a pensar en construir alguna mena de lents electròniques i,
encara que van enfocar la problemàtica des d’un angle diferent, al final van arribar a
les mateixes conclusions que quatre anys abans havien formulat els alemanys. La
connexió, diguem-ne, de “l’Atlàntic-Nord” explica el perquè de l’estesa creença que
la concepció del microscopi electrònic s’iniciés amb de Broglie, quan en realitat no va
ser així.

EL MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE RASTREIG

(SCANNING ELECTRON MICROSCOPE = SEM)

El microscopi electrònic de rastreig funciona segons un principi diferent al de
transmissió. En aquest cas, el raig d’electrons incideix sobre la mostra i, per l’impacte,
s’emeten electrons secundaris, electrons retrodispersats i raigs X, d’entre altres
senyals, que mitjançant detectors específics poden ser captats i processats en
imatges. Per exemple, els electrons secundaris s’originen molt a prop de la superfície
de la mostra, i es produeixen imatges de l’objecte amb informació topogràfica i 3D.

Max Knoll va publicar l’any 1935 un treball en què descrivia com amb un raig
agrupat d’electrons es podia obtenir una imatge de la superfície de peces d’electrònica
(Knoll investigava en televisió). Ben bé aquell primer dispositiu no era un microscopi
pròpiament, ja que no tenia lents, però Knoll va exposar la idea d’obtenir imatges
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d’una superfície punt per punt (desviament magnètic del raig d’electrons = rastreig)
que després s’integraven en una sola imatge. Anys més tard, Siemens va encarregar
un projecte a von Ardenne dins del qual va construir el primer “Raster-
Elektronenmikroskop” (microscopi electrònic de rastreig), però la idea seminal va ser
òbviament de Knoll.

En acabar la guerra, a Alemanya aquesta línia de recerca no va trobar
continuïtat, però sí als Estats Units. Al principi dels anys 1940, Zworykin, als laboratoris
de l’RCA, va construir un microscopi de rastreig seguint l’esquema de Knoll (1935),
però afegint-hi lents i una unitat de rastreig com les que s’utilitzaven en televisió.
Malauradament, l’aparell de Zworykin tenia dèficits, com per exemple en el sistema
de buit, i RCA va decidir no seguir amb el projecte. La idea del microscopi de rastreig
es va veure àdhuc desprestigiada i la comunitat científica veia amb molt escepticisme
que mai es pugués construir un instrument útil.

Malgrat aquests escepticismes, sir Charles Oatley, dels laboratoris d’Enginyeria
de la Universitat de Cambridge, a finals dels anys 1940, va considerar que valia la pena
intentar novament construir un microscopi de rastreig que funcionés correctament
(McMullan, 1995). Al laboratori d’Oatley, durant els següents anys van tenir lloc molts
desenvolupaments tècnics de categoria (noves lents, nou sistemes de buit, altres fonts
d’electrons, nous detectors per a cadascun dels senyals que emetien les mostres....)
fent possible la construcció d’un microscopi de rastreig acceptat per la comunitat
científica. Oatley es va esforçar per a convèncer també els fabricants de microscopis, la
qual cosa va aconseguir el 1962 amb Cambridge Instruments Company, que, basant-se
en els prototips d’Oatley i els seus col·laboradors, va construir el famós “Stereoscan”
(Figura 5) (Stewart and Snelling,1965).

El primer aparell de Cambridge (1964) fou enviat als Estats Units, a la casa
Dupont. L’any següent dos instruments es quedaren a Anglaterra (University of North
Wales i  Leeds University) i un tercer va anar a l’“Institut für Medizinische Physik” (Institut
de Medicina Física) de la Universitat de Münster-NRW (Alemanya), que dirigia el Prof.
Pfefferkorn, qui en el seus anys joves havia sigut ajudant de von Ardenne i havia viscut
el naixement del microscopi de rastreig a Berlín (McMullan, 1995). El fet que un dels
primers microscopis de Cambridge anés a l’Institut del Prof. Pfefferkorn va ser un
reconeixement tant a la persona com a la recerca feta anys abans a Berlín.19

El nou instrument va tenir un impacte extraordinari en les ciències de materials,
però també en la biologia i la medicina. Anatòmics, embriòlegs, citòlegs, etc. es van
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Figura 5. Microscopi electrònic de rastreig “Stereoscan MK1” Cambridge Instruments.

A: pantalla, B: càmera fotogràfica. (Font: arxiu de Wikimedia Commons).

A
B

Figura 4. Microscopi electrònic de transmissió, model Siemens de postguerra (UeM100 de
E. Ruska). (Font: arxiu TU-Berlin).
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quedar prou bocabadats al veure les imatges que es podien aconseguir amb els
diferents senyals. Les dues dècades dels 1970 i 1980 es poden considerar com una
època daurada de la microscòpia de rastreig en el camp de la biomedicina, tenint
lloc, sobretot als Estats Units, congressos i simposis específics on es recollia la major
part de l’activitat mundial20 i en els que es documentà particularment l’evolució de
les tècniques de preparació de les mostres (Mestres i Stumpf, 1978; Meller, 1981).

Després semblava que la importància del SEM en medicina i en biologia
disminuís, però dues innovacions van canviar la situació. La primera va ser la invenció
del microscopi electrònic de rastreig ambiental, conegut com a ESEM (environmental
scanning electron microscope) (Danilatos, 1988) i la segona es la coneguda com la
tècnica de block-face SEM (Denk i Horstmann, 2004).

L’ESEM permet l’examen de mostres hidratades i també de mostres que no
són conductores d’electricitat, entre moltes altres aplicacions, dela qual cosa se’n
deriven moltíssimes aplicacions (Mestres et al., 2011).

En la microscòpia de block-face s’utilitza fonamentalment el senyal d’electrons
retrodispersats (BSE) i s’obtenen imatges de la superfície del bloc de resina on estan
inclosos els teixits.  Després de cada tall, es fotografia la superfície del bloc —no el
tall— i sumant les imatges es poden fer reconstruccions 3D d’alta resolució (Kubota
et al., 2018) i, en el cas de biòpsies i mostres clíniques, és possible examinar mostres
de gran superfície a part de poder fer reconstruccions 3D (Nuñez-Lopez et al., 2018).

EL MICROSCOPI ELECTRÒNIC

I ELS PREMIS NOBEL

L’any 1974, Albert Claude, George E. Palade i Christian de Duve varen ser
guardonats amb el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina pel desenvolupant del
fraccionament cel·lular i l’aplicació de la microscòpia electrònica a la biologia. Va ser
un primer reconeixement important que va rebre la microscòpia electrònica.

Sorprèn prou que no fossin reconeguts abans ni l’invent de l’aparell ni els que
el van fer possible. Ja s’ha parlat abans dels conflictes entre els diferents grups de
recerca i fabricants a Berlín, que van ser molt sorollosos i desagradables. Podria ser
que el Comitè del Premi Nobel, degut a aquestes circumstàncies, no es pogués
decidir. El pas del temps sembla que va facilitar les coses i l’any 1986 va arribar
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l’hora. El Premi Nobel de Física es va concedir a Ernst Ruska (1/2) per l’invent del microscopi
electrònic de transmissió  i a Gerd Binning (1/4) i Henrich Rohrer 1/4), pel descobriment
de l’efecte túnel, importantíssim en microscòpia d’alta resolució (figura 5). L’Acadèmia de
Ciències de Suècia va dir que es concedia el premi a Ruska: “for his fundamental work
in electron optics, and for the design of the first electron microscope”.21

No són pocs els que pensen que altres científics com Bodo von Borries, Martin
Freundlich, i fins i tot Helmut Ruska, també haurien hagut de ser reconeguts com
actors en el procés del microscopi electrònic, però, es faci com es faci, quan s’avaluen
mèrits científics la tasca és altament complexa i difícil i pot quedar algú sense rebre
el merescut reconeixement. Aquí sembla escaient recordar la frase de Newton: “If I
have seen further it is by standing on the shoulders of giants” (Newton, 1675).

Més recentment, la microscòpia electrònica s’ha vist novament reconeguda
per la Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia. El Comitè dels Premis Nobel va
atorgar el Premi Nobel de Química de 2017 a Jacques Dubochet, Joachim Frank i
Richard Henderson, principals creadors de la criomicroscòpia electrònica.

Cryo fa referència a la conservació de les mostres biològiques mitjançant el
fred. A l’inici dels anys 1950 estava clar que la fixació química, la més usada per
factible, causava artefactes, per la qual cosa les cèl·lules fixades amb agents químics
no es corresponien exactament a les cèl·lules vives. Humberto Fernández-Morán
(Padrón, 2001) va ser, si no el primer, uns dels que més aviat va proposar la congelació
de les cèl·lules a baixes temperatures per així poder evitar aquells artefactes, quedant
les estructures cel·lulars i moleculars immobilitzades pel fred en el seu últim moment
vital. Des de llavors, aquest tipus de preparació ha avançat moltíssim, així com també
ho han fet els microscopis electrònics per a poder examinar proves congelades. És
aquest l’espai tecnològic on s’ha desenvolupat el mètode de la criomicroscòpia
electrònica.
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DÈCADA APLICACIONS BIOMÈDIQUES I DESCOBRIMENTS INVESTIGADORS

1930 — Invenció i construcció del 1er TEM — Ruska i Knoll
— 1er STEM/SEM — von Ardenne
— Primeres imatges de bacteris i virus (TEM) — Helmut Ruska

1940 — Primeres imatges de cèl·lules completes — Porter, Claude i Fuhrman
    (sense seccionar) (TEM)
— Tractat de microscòpia electrònica — von Borries
    “Übermikroskopie”

1950 — Membrana interna dels mitocondris (TEM) — Palade
— Reticle endoplasmàtic (TEM) — Palade i Palay
— Primeres imatges de sinapsis químiques (TEM) — Palade i Palay
— Aparell de Golgi (TEM) — Dalton i Felix
— Lisosoma (Fraccionament cel·lular i TEM) — de Duve
— “Muscle sliding filament theory” (TEM) — Huxley

1960 — Primera descripció del centríol (TEM) — Bernard i de Harven
— Cromosomes animals (TEM) — Ris
— Primer marcatge de immunohistoquímica
    amb ferritina (TEM) — Singer i Schick
— Nous microscopis electrònics de rastreig — Oatley i el seu grup de la
    (SEM)     Universitat de Cambridge

    (UK)

1970-1990 — Àmplia aplicació del SEM en citologia, — Revel, Boyde, Meller,
    embriologia, neuroanatomia, etc.     Mestres i altres.

TAULA

NOTES

1. L’atribució de l’invent del microscopi òptic a Janssen es basa en una carta de William
Borelius, un metge holandès i amic de la infància de Janssen. Segons aquesta carta,
Zacharias Janssen i el seu pare, Hans Martens, haurien inventat el microscopi el 1590
i compartit el seu descobriment amb Alberto VII, arxiduc d’Àustria. (https://
www.mundomicroscopio.com/primer-microscopio/).

TEM: Transmission Electron Microscope. STEM: Scanning Transmission Electron Microscope.

SEM: Scanning Electron Microscope.
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2. Heinrich Geissler, va inventar un tub que emetia una llum semblant als tubs de neons actuals,
una invenció datada de 1850.

3. William Crookes. (https://www.britannica.com/biography/William-Crookes)

4. Emil Wiechert va descobrir, abans que J.J. Thomson (reconegut com el descobridor), la
partícula que avui es diu “electró“ i que ell va anomenar “Teilchen” (partícula en alemany).
A l’abril de 1896, en una conferència a la Societat Física-Econòmica de Könisberg, va
comunicar l’existència d’una partícula, la massa de la qual havia de ser significativament
menor que la de l’àtom d’hidrogen. El 7 de gener de 1897, va informar en una conferència
a la mateixa societat científica que havia detectat la partícula i determinat la seva
massa, que era aproximadament de 2.000 a 4.000 vegades menor que la de l’àtom
d’hidrogen. El setembre de 1897 va anunciar els valors exactes de la massa de la
partícula. La conferència de Thomson a la Royal Society va tenir lloc el 30 d’abril de
1897. Òbviament a Londres els estudis científics de Königsberg eren desconeguts.

5. Hans Busch (1884-1973) va estudiar física a Berlin i Göttingen on es va doctorar. El 1922 es
va incorporar a la Universitat de Jena arribant a ser-ne professor i hi va desenvolupar
l’òptica electrònica i les lents electròniques.

6. Gabor, al principi de la seva carrera, va analitzar les propietats de les línies de transmissió
elèctrica d’alta tensió mitjançant oscil·lògrafs de raigs catòdics, cosa que va despertar el seu
interès per l’òptica d’electrons. Investigant els processos bàsics de l’oscil·lògraf, Gabor va
contribuir al desenvolupament d’altres dispositius, com per exemple els tubs de televisió.
Finalment, va presentar la seva tesi doctoral 1927 sobre l’enregistrament de l’activitat en
circuits elèctrics amb l’oscil·lògraf de raigs catòdics de alta velocitat. El 1933 degut al seu
origen jueu va haver de deixar Alemanya. El 1971 va rebre el premi Nobel de Física per la
invenció de la holografia, amb la que intentà corregir aberracions òptiques electròniques.

7. Kalenderblatt Deutsche Welle 9. März 1931. La nota de premsa diu que Ruska provenia de
Leipzig, la qual cosa és un error, doncs va néixer a Heidelberg.

8. Treball de curs d’Ernst Ruska (1929) Über eine Berechnungsmethode des
Kathodenstrahloszillographen auf Grund der experimentell gefundenen Abhängigkeit
des Schreibfleckdurchmessers von der Stellung der Konzentrierspule. TU-Berlin, Càtedra
de Hochspannungstechnik, presentat el 10. 05.1929.

9. Treball de diploma d’Ernst Ruska (1930) Untersuchung elektrostatischer Sammelvorrichtungen
als Ersatz der magnetischen Konzentrierspulen bei Kathodenstrahl-Oszillographen.
Realitzat al Hochspannunglaboratorium de la TU-Berlin (Direktor Prof. Dr. A. Matthias).
Inici del treball 18 juliol 1930. Finalitzat i presentat el 23 desembre 1930; 90 pàgines.

10. Discurs en anglès del Prof. Ruska, Premi Nobel 1986: https://www.nobelprize.org/prizes/
physics/1986/ruska/lecture/.

11. La situació econòmica del país era molt difícil i es vivien a la universitat restriccions
considerables d’entre altres, en l’adquisició de bibliografia.
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12. Patent alemanya núm. 680284 de Bodo von Borries i Ernst Ruska de 1932. Títol: Magnetische
Sammellinse kurzer Feldlänge. Patent sol·licitada 17 març 1932 (data de prioritat), con-
cedida el 3 agost 1939.

13. Manfred von Ardenne tenia aleshores 21 anys d’edat.

14. Els von Ardenne eren una família noble originàriament d’Hamburg. El seu avi Armand von
Ardenne i la seva àvia Elisabeth von Plotho es van divorciar, el què va ser un escàndol
a tot el país. El novel·lista Theodor Fontane va conèixer personalment l’àvia de von
Ardenne i aquesta història familiar el va inspirar per a escriure la seva famosa novel·la
Effi Briest (1896).

15. Patent anglesa núm. 511204 presentada per Manfred von Ardenne 1937. Títol:  Improvements
in electron microscopes. British. Datada a Alemanya 18 febrer 1937.

16. Reinhold Rüdenberg, Patent alemanya núm. 889 660, Anordnung zur Beeinflussung des
Verlaufs von Elektronenstrahlen durch elektrisch geladene Feldblenden, priority date of
31 May 1931, published 14 September 1953.

17. Rüdenberg vs. Clark. 72 Federal Supplement 381 (1947) p. 384.

18. L’any 1935 el director del Departament de Física de la Universitat de Toronto era Eli F. Burton,
qui, sens dubte, influït pel seu amic W.H. Kohl, un físic alemany emigrat, es va interessar
per l’òptica d’electrons. Dirigits per Burton, els estudiants de grau James Hillier i Albert
Probus, van construir en 1938 el 1r TEM de Nord Amèrica, equipant-lo amb lents
electromagnètiques.

19. L’autor del present article es va iniciar en la microscòpia electrònica de rastreig al costat del
Prof. Pfefferkorn (Universitat Münster NRW, Alemanya).

20. Des de 1968, simposis anuals del IITRI (Illinois Institute of Technology and Research Institute,
Chicago) “Scanning Electron Microscopy” editor i organitzador Dr. Om Johari (IITRI).
Simposis semblants a Alemanya ” Beiträge zur Direktabbildung von Oberflächen“ (BEDO)
des de 1968; editor Prof. Pfefferkorn (Münster).

21. Premi Nobel de Física 1986. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/

BIBLIOGRAFIA

ARDENNE, M. von. “Das Elektronen-Rastermikroskop. Theoretische Grundlagen”. A: Zeitschr.
Phys., 1938 a; 109:553-572.

ARDENNE, M. von.  “Das Elektronen-Rastermikroskop. Praktische Ausführung”. A: Zeitschr. tech.
Phys., 1938 b; 19:407-416.



GIMBERNAT, 2021; 74: 115-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pere Mestres i Ventura

138

BORRIES, Bodo von.  Die Übermikroskopie. Einführung, Untersuchung ihre Grenzen und Abriss
ihrer Ergebnisse. 1a edició, Dr. Werner Senger Verlag, Berlin. 1949; pp. 416.

BUSCH, H. “Eine einfache Ableitung der vollständigen Theorie des Oszillographen”, A: Physik.
Zeitschr. 1912; 13: 615-623.

BUSCH, H, “Berechnung der Bahn von Kathodenstrahlen im axialsymmetrischen
elektromagnetischen Felde”. A: Ann. Physik, 1926; 81 (25): 974–993.

BUSCH, H. “Uber die Wirkungsweise der Konzentrierungsspule bei der Braunschen Rohre”. A:
Arch. Elektrotech. 1927; 18: 583-594.

CHANSON, P. “Les éléments optiques des lentilles électrostatiques et le microscope à protons”.
A: Ann. Physique. 1947; 2: 333-413.

DANILATOS, G.D. “Foundations of environmental scanning electron microscopy”. A: Avd. Electronics
and Electron Physics. 1988; 71: 109-250.

DAVISSON, C.; GERMER, L.H. “The scattering of electrons by a single crystal of nickel”. A: Nature.
1927; 119: 558–560.

DE BROGLIE, L. “XXXV. A tentative theory of light quanta”. A: The London, Edinburgh, and Dublin
Philosophical Magazine and Journal of Science. 1924; 47 (278): 446-458.

DENK, W.; HORSTMANN, H. “The serial block-face scanning electron microscopy to reconstruct
three-dimensional tissue nanostructure”. A: PLoS Biol, 2004; 2(11): e 329.

DYCK, D. van. “Electron microscopy in Belgium”. A: Adv. Imaging Electron Physics. 1996; 96:67-
78.

FREUNDLICH,  M. M. “Origin of the electron microscope”. A: Science, 1963; 142 (3589): 185-188.

GELDERBLOM, H. “Bodo von Borries (1905-1956): Herforder und Friederizianer – ein Pionier der
Elektronenmikroskopie “. A: Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford. 2020; 27: 154-
199.

GELDERBLOM, H.; KRÜGER, D. H. “Helmut Ruska (1908-1973): His role in the evolution of electron
microscopy in the life sciences, and specially in virology”. A: Adv. Imaging Electron
Physics. 2014; 182:1-94.

GORKOM, J. van; DELFT D. van; and HELVOOT, T. van. “The early electron microscopes: a critical
study”. A: Avd. Imaging Electron physics. 2018 a; 205: 2-137.

GORKOM, J. van; DELFT, D. van; HELVOOT, T. van. “The early electron microscopes: incubation”.
A: Avd. Imaging Electron Physics. 2018 b; 208:43-128.

GÜNTER, J. R. History of electron microscopy in Switzerland. 1a edició. Birkhäuser Verlag. Basel,
Boston, Berlin. 1990; pp.213.

HAWKES, P. “Recent advances in electron optics and electron microscopy”. A: Ann. Fondation
Louis de Broglie. 2004; 19 (hors serie 1) 1: 837-855.



GIMBERNAT, 2021; 74: 115-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 139

Sobre els orígens del microscopi electrònic i la microscòpia electrònica

KNOLL, M. “Auflade Potential und sekundäre Emission elektronenbestrahlter Körper “. A: Zeitsch.
techn. Phys. 1935; 16:467-475.

KNOLL, M.; RUSKA, E. “Das Elektronenmikroskop“. A: Zeitsch. für Physik, 1932a; 78:318-339.

KNOLL, M.; RUSKA, E. “Beitrag zur geometrischen Elektronenoptik“. Ann. der Physik. 1932b; Teil
I: 404:607-640. Teil II: 404:641-661.

KUBOTA, Y.; SOHN, J.; KAWAGUCHI, Y. “Large volume electron microscopy and neural microcircuit
analysis”. Frontiers Neural Circuits, 2018; 12(98): 1-12.

MARTIN, A., “Cathode ray tubes for industrial and military applications”, in Adv. Electronics and
Electron Physics. 1986; 67: 183-328.

MARTON, L. “Electron microscopy of biological objects”. 1934; Nature 133: 911.

MARTON, L. “Electron microscopy of biological objects”. 1934; Phys. Rev. 46: 527-528.

MARTON, L. “La microscopie electronique des objects biologiques”. Bull. Acad. Royale Belgique.
1934; Part I 20:439, 1935; Part II 21: 553, 1935; Part III 21: 606.

MCMULLAN, D. “Scanning electron microscopy (1928-1965)”. Scanning, 1995; 17(3). 175-185.

MELLER, K. “General methods in scanning electron microscopy of the nervous system”.  A: Ch.
Heym and W.-G. Forssmann, Techniques in neuroanatomical research. Springer Verlag.
1981; Capitol 4, pp.  55-70.

MESTRES, P.; PÜTZ, N.; GARCIA GÓMEZ DE LAS HERAS, S.; GARCÍA POBLETE; E., MORGUET, A.;
LAUE, M. “The surface topography of the choroid plexus. Environmental, low and high
vacuum scanning electron microscopy”. A: Ann Anat. 2011; 193(3):197-204.

MESTRES, P.; STUMPF, W. Scanning electron microscope studies of the brain ventricular surfaces.
Editorial Scanning Electron microscopy Inc. AMF O’Hare, Illinois. 1978; pp. 877.

MÜLLER, F. “The birth of a modern instrument and its development during World War II. Electron
microscopy in Germany 1930s to 1945”. A:  Ad Maas and Hans Hooijmaijers editors.
Scientific research in World War II, Routledge Publisher, New York / London. 2009; pp.
121-146.

NEWTON, I. “Letter from Sir Isaac Newton to Robert Hooke” (dated 5 February 1675). Historical
Society of Pennsylvania (https://discover.hsp.org/Record/dc-9792).

NÚÑEZ-LÓPEZ, T.; DEL ROSARIO-HERNÁNDEZ, G.; LOPEZ-GOMEZ, L.; MESTRES-VENTURA, P.
“Specimen preparation for “block face” scanning electron microscopy (BFSEM). An energy
dispersive X-Ray spectroscopy study”. A: Eur. J. Anat., 2018; 22 (6):471-481.

PADRÓN, R. “Contribution of Humberto Fernández-Morán to the electron microscopy”. A: Acta
Microsc. 2001; 10 (1):54-56.

PEASE, D. C. Histological techniques for electron microscopy. Academic Press. New York and
London. 1960; pp. 274.



GIMBERNAT, 2021; 74: 115-140 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pere Mestres i Ventura

140

RUSKA, E. “Über ein magnetisches Objektiv für das Elektronenmikroskop”. Tesi doctoral  31. 08.
1933, TU-Berlin; A: Zeitschr. Physik. 1934; 89: 90-128.

RUSKA, E. “Das Entstehen des Elektronenmikroskops und der Elektronenmikroskopie”. A: Phys.
Bl. 1987; 43(7): 271-281.

RUSKA, H.; von BORRIES, B.; RUSKA E. “Die Bedeutung der Übermikroskopie für die
Virusforschung”. A: Arch. ges. Virusforsch. 1940; 1:155–69.

STEWART, A.D.G.; SNELLING M. A. “A new scanning electron microscope”. A: Proc. 3rd Europ.
Conf. Electron Microsc. Prague, 1965; pp. 55–56.

STONEY, G. J. “Of the electron or atom of electricity”, A: The London, Edinburgh and Dublin
philosophical Magazine and Journal of Science. 1894; 38 (5th series): 418-420.

STRUTT, R.J, Lord Rayleigh. The Life of Sir J. J. Thomson: Sometime Master of Trinity College,
Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, 1942.

WATSON, J. H. L. “In the beginning there were electrons”. A: Microscopy Today, 1993; 1(1), 10.



GIMBERNAT, 2021; 74: 141-153 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 141

Els últims anys de la Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic de Barcelona. Una experiència personal

PARAULES CLAU:

� Hospital Clínic
� Clínica Mèdica C
� Barcelona
� Alumne intern
� Joan Gibert Queraltó

PALABRAS CLAVE:
� Hospital Clínico
� Clínica Médica C
� Barcelona
� Alumno interno
� Joan Gibert Queraltó

Rebut: 6 de març de 2020

Acceptat: 15 de maig de 2020

KEYWORDS:
� Hospital Clínic of Barcelona
� Medical Clinic C
� Barcelona
� Internal medical student
� Joan Gibert Queraltó

ELS ÚLTIMS ANYS DE LA CLINICA MÈDICA C

DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL

BRUGUERA i CORTADA, Miquel
Unitat d’Estudis Acadèmics del Col·legi de Metges de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). mbruguera@comb.cat

CITACIÓ DE L’ARTICLE: BRUGUERA I CORTADA, Miquel. “Els últims anys de la Clínica Mèdica C de l’Hospital
Clínic de Barcelona. Una experiència personal”. A: Gimbernat [Barcelona], 2021; 74: 141-153. https://doi.org/
10.1344/gimbernat2021.74.7

Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons

© Miquel Bruguera i Cortada, 2021 DOI:10.1344/gimbernat2021.74.7

RESUM: S’exposa la història dels darrers anys de la Clínica Mèdica
C de l’Hospital Clínic de Barcelona a partir dels records de l’autor,
que va ser alumne intern primer i desprès metge de sala de
l’esmentada Clínica. Es fa menció dels metges que formaven part
de la plantilla de la Clínica i de les causes per les que una part
d’ells van abandonar l’Hospital Clínic.

RESUMEN: Se expone la historia de los últimos años de la Clínica
Médica C del Hospital Clínico de Barcelona a partir de los recuerdos
del autor, que fue alumno interno primero y después médico de
sala de la citada Clínica. Se hace mención de los médicos que
formaron parte de la plantilla de la Clínica y de las causas por las
que algunos abandonaron el Hospital Clínico.

THE LAST YEARS OF THE “MEDICAL CLINIC C” OF THE HOSPITAL

CLINICO OF BARCELONA.  A PERSONAL EXPERIENCE.  ABSTRACT:

The history of the last years of the “Medical Clinic C” of the Hospital
Clinico of Barcelona is exposed based on the memories of the
author who was an internal student first and then a ward doctor of
the aforementioned Clinic. Mention is made of the doctors who
were part of the staff of the Clinic and the causes for which some
left the Hospital.
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INTRODUCCIÓ

Durant molts anys, la Facultat de Medicina de Barcelona va tenir tres catedràtics
de Patologia Mèdica. Cadascun d’ells disposava d’una sala d’homes i una de dones
a l’edifici destinat a hospital per poder ensenyar els alumnes i fer les pràctiques. El
costum establia que els tres catedràtics de Patologia Mèdica impartissin sempre
l’assignatura a la mateixa cohort d’estudiants, de manera que cada tres anys un dels
tres començava  el primer curs de patologia mèdica amb els estudiants que feien 4t
curs de carrera i els seguien donant classe en el cinquè curs i també en el sisè curs.

El professor Joan Gibert Queraltó va dirigir la Clínica Mèdica C de l’Hospital
Clínic des de l’any 1944, any en què va guanyar una càtedra de Patologia Mèdica de
la Facultat de Medicina de Barcelona a la mort del Dr. Francesc Ferrer Solervicens,
fins l’any 1968, en què es va traslladar a la Clínica Mèdica A, que el professor Pedro
Pons havia deixat vacant per jubilació. Aleshores, la Clínica Mèdica C va ser ocupada
pel professor Ciril Rozman, que era catedràtic de Patologia Mèdica a la Universitat de
Salamanca des de l’any 1967 i havia guanyat la càtedra de Barcelona que deixava
buida el professor Pedro Pons. Mentrestant, la Clínica Mèdica B, dirigida pel professor
Máximo Soriano, no va experimentar cap canvi en la seva direcció durant aquest
període de temps.

La Clínica Mèdica C i les altres dues clíniques mèdiques van desaparèixer
l’any 1972, quan es va reformar l’Hospital Clínic i l’organització de l’hospital,
fonamentada fins llavors en les càtedres universitàries, es va estructurar a partir
d’aquesta data per serveis d’especialitat.1,2

En aquest article s’examina com van ser els últims anys de la Clínica Mèdica C,
que son també els darrers anys de l’etapa de catedràtic del professor Gibert Queraltó.

EL PROFESSOR GIBERT QUERALTÓ (1907-1998)

El Dr. Joan Gibert Queraltó era un home corpulent, amb la pell de la cara
rogenca, ben pentinat i sempre molt ben vestit (Fig. 1). Era summament educat. Li
agradava tenir públic, format pels metges de la sala i els estudiants, quan acabada la
visita explicava anècdotes de la Guerra Civil, de la seva estada a Cadis com a metge
de l’Armada o de la seva formació de postgrau a Viena. En acabar, s’acomiadava,
agraint el temps que li havia dedicat l’audiència.
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Per poder estudiar medicina havia treballat d’estibador de trens de càrrega
perquè el seu pare es negava a pagar-li la carrera, ja que volia que s’ocupés del
negoci familiar. Es va llicenciar en només quatre anys i, tot seguit,  se’n va anar a París
amb una beca i més tard, a Viena on es va formar amb Eppinger. Es va decantar per
especialitzar-se en cardiologia, incorporant-se, quan va tornar a Barcelona al servei
del professor Pedro Pons, per dirigir el Dispensari de Cardiologia. El 1943, amb 36
anys, guanyà les oposicions a la càtedra de Patologia Mèdica de la Universitat de
Saragossa i, un any més tard, va obtenir la plaça del professor Ferrer Solervicens, que
acabava de morir, a la Facultat de Medicina de Barcelona.

Al seu servei es va reunir un equip mèdic de cardiòlegs d’alt nivell que
constituïen l’Escola de Cardiologia de Barcelona, creada i dirigida per Gibert Queraltó,
que va ser única a l’estat espanyol durant molts anys i referència per a la formació
dels cardiòlegs hispanoamericans. Quan la consulta externa de la Clínica Mèdica C
es va fer petita per albergar un equip de cardiòlegs que havia anat creixent, l’Escola
de Cardiologia es va traslladar a un edifici que depenia de Sanitat Exterior del Port,
ubicat al port de Barcelona. Anys desprès, tota l’Escola de Cardiologia, quan el Dr.
Gibert ja s’havia jubilat, es va traslladar a l’Hospital de Sant Pau.

Des dels seus temps d’estudiant, Joan Gibert es va revelar com un políglota
consumat . Aquesta facilitat pels idiomes li va permetre mantenir una relació excel·lent
amb els especialistes d’arreu del món i se’n van beneficiar també els seus deixebles
que, gràcies a les seves relacions internacionals, van poder gaudir de beques de
formació als centres de cardiologia més prestigiosos del moment.

ELS MEUS  ANYS COM ALUMNE INTERN

(1962-1965)

El mes de setembre de 1962, abans de començar el curs acadèmic en què em
tocava fer el quart any de carrera, vaig sol·licitar entrar com alumne intern a la Clínica
Mèdica C que regentava el professor Gibert Queraltó, catedràtic amb qui corresponia
fer l’assignatura de Patologia i Clínica Mèdica als companys i companyes de la meva
promoció. La Clínica Mèdica C ocupava el pavelló núm. 4 de l’Hospital Clínic, on ara
s’ubica el Servei de Pneumologia. Disposava d’una sala d’homes a la planta baixa,
que correspon al primer pis, i de dues sales de dones, una al segon pis i l’altra al
tercer. A la planta baixa hi havia un petit despatx pel catedràtic i la secretària i una
aula de sessions, on es presentaven els casos clínics.
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L’any anterior havia decidit, mentre feia patologia general, que em dedicaria a
la medicina interna desprès de conèixer un mestre extraordinari, el Dr. Joan Vivancos
Lleida,1 que tenia unes qualitats notables per ensenyar. Vaig considerar que entrant
com alumne intern en una Clínica Mèdica tindria molt de guanyat per aconseguir el
meu objectiu, ser internista.

Vaig presentar-me a la secretària de la càtedra, la Srta. Paquita, una
garrotxina prima d’uns cinquanta anys, que era la secretària de la consulta privada
del professor Gibert. Amablement em va adreçar al Dr. Robert Nolla2 (Fig. 2), que
era el professor adjunt de la càtedra, i que ràpidament va acceptar la meva petició
i em va enviar a la sala de dones del tercer pis, on passaria els tres següents anys,
fins acabar la carrera.

El cap de la sala era el Dr. Enrique Azorín Ortiz. La sala tenia 16 llits i, a més del
Dr. Azorín, hi havia dos metges, el Dr. Francesc Campillo Pastells i el Dr. Enric Vilardell
Latorre.

L’endemà, en el passi de visita, vaig coincidir amb un company de curs, en
Carles Martí Henneberg, que també s’havia postulat com alumne intern i que anys
desprès es convertiria en un excel·lent endocrinòleg pediàtric. Les funcions de
l’alumne intern eren fer la història clínica del malalt o malalta quan ingressava a la
sala i fer-li una VSG i una determinació de l’albuminúria i prendre diàriament les
constants i anotar-les en el full de constants clíniques, on les infermeres anotaven la
temperatura diària, el pes i la diüresi. Havíem d’explorar el malalt cada dia i preguntar-
li com es trobava i com havia passat la nit per informar al metge si hi havien canvis, i
fer les sol·licituds de les proves i exàmens que el metge indiqués al passar visita.
També escrivien els comentaris del curs clínic que ens dictaven els metges de la sala
quan passaven visita. Quan ja es portava uns mesos com a intern es podia començar
a fer paracentesis i toracocentesis.

El  personal d’infermeria de la sala era diligent i amable amb els malalts, els
metges i també amb els estudiants. Recordo que encara no s’havia pres consciència
de la transmissió nosocomial dels agents infecciosos i no es feia servir material d’un
sol ús. Les agulles i xeringues que es feien servir per administrar medicació parenteral
reposaven en safates plenes d’alcohol, com a únic producte desinfectant.

Un dia a la setmana passava visita el professor Gibert, a qui els metges feien
un resum de cada cas, amb la seva hipòtesi diagnòstica, que el professor Gibert
corroborava, fent alguna cita d’algun text clàssic, percutint la melsa o auscultant
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l’aurícula  dreta, de la mida de les quals en treia informació de valor diagnòstic, però
que cap assistent sabia explicar com. Un altre dia a la setmana passava visita el Dr.
Nolla, que era un dels dos professors adjunts de la càtedra. L’altre era el Dr. Joaquín
Tornos3, que era aragonès i havia vingut a Barcelona amb el Dr. Gibert quan aquest va
tornar de Saragossa. Va arribar a ser el cap del Departament de Medicina Interna de
l’Hospital Vall d’Hebron a la mort del professor Pedro Pons.

El Dr. Robert Nolla Panadés era fill de mestres i va estudiar magisteri a la
vegada que estudiava medicina. De 1948 a 1959 havia sigut professor ajudant de
classes pràctiques de patologia mèdica a la Facultat de Medicina de Barcelona i el
1960, gràcies a un concurs-oposició, va passar a professor adjunt, càrrec que va
exercir fins el 1972, moment en què va rebre el nomenament de Cap de Servei de
Medicina Interna a l’Hospital d’Infecciosos de Barcelona, l’actual Hospital del Mar.

LES ALTRES SALES DE LA CLÍNICA MÈDICA C

L’altra sala de dones era més gran. El cap era el Dr. Ferran Fernández Nogués4

(Fig. 3), que va ser professor adjunt de la càtedra.

L’equip del Dr. Fernández Nogués estava format per alguns metges assistents:
el Dr. Joan Garcés, que també marxà amb el Dr. Robert Nolla cap a l’Hospital
d’Infecciosos, el Dr. Salvador Adroer, que després es va dedicar a la psicoanàlisi, i
dos metges que s’acabaven de graduar, el Dr. Joan Rodés, que anys després va
acabar essent el director executiu de l’hospital, i el Dr. Joan Iglesias Berenguer, que
seria un excel·lent intensivista pediàtric a l’Hospital Vall d’Hebron. A aquesta sala hi
havien assistit com alumnes interns Josep M. Bordas, August Anguita, Francisco
Lavado i Ramon Niubó. Aquest darrer va marxar a Bellvitge juntament amb el Dr.
Ferran Fernández Nogués i en Francisco Badrinas, i només Bordas i Anguita es van
quedar a l’Hospital Clínic (Fig. 3).

El Dr. Fernández Nogués era un clínic excel·lent, que només tenia 32 anys
quan jo vaig arribar a la Clínica Mèdica C. Era molt amable amb tothom i mai no deia
una paraula més alta que una altra. Quan es va fer la reforma de l’hospital, l’any
1972, va optar per anar a l’Hospital de Bellvitge, on va ser el cap del Departament de
Medicina Interna, i a on creà la primera unitat de malalties infeccioses dins dels
hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS).
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Amb ell va traslladar-se a l’Hospital de Bellvitge el Dr. Francesc Badrinas, que
era el cap de la sala d’homes. El Dr. Badrinas era un clínic excepcional, un gran
expert en sarcoïdosi5 i molt apreciat pels metges joves i els estudiants. Era d’una
família molt benestant de Terrassa, dedicada al tèxtil, en la qual hi havia alguns
pintors artístics. Al seu equip hi figuraven, com a metges assistents, els doctors
Cardona, Miró, Pagès, Lluís Reig, Josep Terés i Domingo Vendrell.

Els alumnes interns eren l’Amadeu Betriu, que desprès va ser un excel·lent
cardiòleg de l’Hospital Clínic, l’Enric Buendia, que va convertir-se en immunòleg a
l’Hospital de Bellvitge, i en Jordi Sumalla, que va ser neuròleg a l’Hospital Vall d’Hebron.

ELS ESPECIALISTES DE LA CLÍNICA MÈDICA C

Quan l’Hospital Clínic estava organitzat segons les càtedres universitàries,
cada Clínica Mèdica tenia els seus propis especialistes, que rebien les consultes
dels metges de la sala. Estaven ubicats a la consulta externa de la Clínica, on es
seguien alguns malalts que eren donats d’alta o els que eren remesos per col·legues
a la cerca d’una opinió experta.

Al servei del Dr. Gibert destacaven els cardiòlegs i els neuròlegs. Quan jo vaig
entrar d’alumne intern, els especialistes de l’Escola de Cardiologia havien ja marxat
de l’hospital i estaven ubicats físicament en un altre centre situat al port de Barcelona,
el de Salut Exterior del Port. Tenien molt predicament a Barcelona, i força prestigi
internacional. Eren els doctors Ignasi Balaguer7, Arnau Casellas, Carles Gausí, Alfons
Gregorich8, Josep Maria Moretó, Peret Riera, Jordi Soler, Miquel Torner6 i Eugeni Trilla.
Aquest darrer era l’encarregat de resoldre les consultes sol·licitades pels internistes
del servei i de fer els exàmens instrumentals, especialment ECG, dels malalts
ingressats. Tenien un cirurgià de molt nivell, el Dr. Josep Paravisini9.

L’altre grup d’especialistes era el de neuròlegs, encapçalat pel Dr. Carlos Oliveras
de la Riva10, acompanyat pels doctors Josep M. Aragonès11 i Joan Obach Tuca.

Recordo un únic gastroenteròleg, el Dr. Fornell, que feia exàmens radiològics,
com trànsits digestius i ènemes opacs, en l’època en què encara no hi havia
endoscopis flexibles per explorar el tracte digestiu.

Potser hi havia algun endocrinòleg i algun reumatòleg, però jo no en
recordo cap.
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La Clínica Mèdica C tenia un petit laboratori d’Anatomia Patològica del que
s’encarregava el Dr. Juan M. Loizaga Iriondo. Va obtenir una plaça a l’Hospital Virgen
del Rocío, de Sevilla, on va fer carrera, ja que acabà com a cap del Departament
d’Anatomia Patològica, succeint el professor Hugo Galera.

Avui sembla xocant que hi hagués un patòleg a la Clínica Mèdica C, com també
n’hi havia un a la Clínica Mèdica A, el Dr. Frederic Ciscar Rius, però això s’ha d’atribuir
a que a l’hospital no hi havia un servei central d’Anatomia Patològica i el catedràtic
de l’assignatura a la Facultat, el Dr. Sánchez Lucas, no tenia cap relació contractual
amb l’hospital, ni equip suficient per ocupar-se d’aquesta qüestió, de forma que
cada servei clínic la va resoldre com millor va poder.

CANVI DE NOM I D’UBICACIÓ DE

LA CLÍNICA MÈDICA C

El 1968 es va produir una  circumstància que va tenir un notable impacte en
els metges de la Clínica Mèdica C. La jubilació del professor Pedro Pons, en complir
els 70 anys, va determinar que el professor Gibert traslladés el seu servei a la Clínica
Mèdica A, que estava situada al pavelló núm. 9. Això va implicar un augment d’espai
i de llits, i va determinar un rejoveniment del servei, ja que per raons diverses van
deixar de venir a l’hospital la majoria dels metges assistents a la Clínica Mèdica C. Els
doctors Fernández Nogués i Badrinas van anar a l’Hospital de Bellvitge, els doctors
Nolla i Garcés a l’Hospital d’Infecciosos, el Dr. Tornos va ser nomenat el 1971, a la
mort de Pedro Pons, cap del departament de Medicina de l’Hospital Vall d’Hebron, i
els altres metges assistents van passar a exercir la medicina extrahospitalària. Les
dues sales de dones es van fusionar en una de sola, dirigida pel Dr. Joan Rodés, que
ja havia arribat a ser professor adjunt de la càtedra. El Dr. Terés va assumir la direcció
de las sala d’homes.

Dels especialistes de la càtedra del professor Pedro Pons es van quedar a
l’Hospital Clínic els digestòlegs doctors Vilar Bonet, Bassas i Bosch, i el radiòleg Dr.
Blajot12. També van marxar els metges que estaven al laboratori de la càtedra del
professor Pedro Pons, el microbiòleg Dr. Amadeu Foz i el bioquímic Dr. Jordi Gras.

A les sales hi havia metges joves, que havien entrat d’alumnes interns  l’any
1965. Eren els doctors Vicente Arroyo, Miquel Àngel Gassull, Benet Nomdedeu, Emili
Ros i José M. Sánchez Tapias.
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LA CLÍNICA MÈDICA A  ES CONVERTEIX EN

LA CLÍNICA DEL PROFESSOR GIBERT QUERALTÓ

El canvi de clínica no va fer canviar els seus hàbits al professor Gibert Queraltó.
Seguia passant visita un cop per setmana a la sala d’homes i a la sala de dones, amb
els caps de sala i un seguici format pels metges assistents i els alumnes interns. A
l’acabament de la visita invariablement seguia l’estona de descans al despatxet de
metges de la sala, en la que el Dr. Gibert monopolitzava la conversa.

Durant els anys 1966 a 1968, tres metges de la Clínica havien fet estades d’un
curs acadèmic a l’Hôpital Saint-Antoine de París, els doctors Rodés, Bordas i jo
mateix, i a la tornada vàrem començar a aplicar la metodologia que havíem après, a
partir de l’experiència adquirida al servei del professor Jacques Caroli,13 un gran
hepatòleg i expert en patologia de les vies biliars. El nostre projecte era crear un grup
dedicat a l’estudi i el tractament de les malalties hepàtiques, que era un camp al
qual els gastroenteròlegs s’hi dedicaven poc, ja que estaven més interessats en
centrar-se en el tub digestiu.

El Dr. Rodés va organitzar un petit laboratori per fer algunes proves funcionals,
com l’aclariment de la bromosulftaleïna, que havia estat el tema de la seva tesi
doctoral; el Dr. Josep M. Bordas va muntar un gabinet on es feien laparoscòpies i
biòpsies hepàtiques, i al que es va afegir poc després la Dra. Conxita Bru, i jo vaig
heretar el laboratori d’anatomia patològica que tenia el Dr. Frederic Ciscar a la càtedra
del professor Pedro Pons, per processar les biòpsies hepàtiques i fer els dictàmens
anatomopatològics corresponents. Aquestes iniciatives van ser l’embrió del Servei
d’Hepatologia.

Disposar de procediments diagnòstics era indispensable si ens volíem
especialitzar en les malalties del fetge. Al grup dels tres metges que havíem estat a
París, s’hi va afegir el Dr. Josep Terés, que va fer una estada en un altre hospital de
París, l’Hôpital Beaujon, on s’havia creat un servei d’hepatologia de gran prestigi,
dirigit pel professor Jean Pierre Benhamou14.

El Dr. Terés va aprendre el maneig terapèutic de les situacions greus que
poden presentar els malalts hepàtics, l’encefalopatia i el sagnat digestiu, a la unitat
de cures intensives per malalts hepàtics que tenia l’Hôpital Beaujon, experiència
que uns anys desprès es plasmaria en la creació, al Servei d’Hepatologia de l’Hospital
Clínic, d’una unitat de cures intensives per malalts hepàtics, la primera del seu gènere
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a Espanya, creada al Clínic fins i tot abans de que s’hi creés una unitat general de
cures intensives.

Alguns dels que havien estat alumnes interns de la Clínica, quan van acabar la
carrera es van quedar com a metges assistents a la Clínica Mèdica A, on feien de
metges de sala i començaven a fer estudis al laboratori, com els de funció renal o la
determinació de l’antigen Austràlia, que acabava de ser descobert per Blumberg15 i
Alter16, i que permetia el reconeixement de les infeccions pel virus de l’hepatitis B.
Tanmateix es convertí la Clínica Mèdica en una dependència hospitalària que
funcionava 24 hores diàries, ja que es van crear petits equips de vigilància dels
malalts crítics o per aplicar tractaments que en aquells anys encara eren experimentals,
com la reinfusió de líquid ascític en el malalt cirròtic amb l’aparell Rhodiascit17 o de
forma manual. Aquests equips estaven formats per un metge assistent i un o dos
estudiants, que feien torns per cobrir les hores de la tarda i de la nit.

Es creava d’aquesta manera una modesta Unitat d’Hepatologia que aniria
creixent a partir de 1972, quan la reforma organitzativa de l’Hospital Clínic determinà
la creació d’un Servei d’Hepatologia, amb una dotació de personal mèdic de la
mateixa magnitud que en els altres serveis d’especialitats històriques, com la
cardiologia, la neurologia o la gastroenterologia. Aquesta reforma, que està
perfectament descrita en els treballs del Dr. Miguel Ángel Asenjo18 i del professor
Cristóbal Pera,19 es va caracteritzar per la desaparició de l’organització de l’Hospital
Clínic basada en les càtedres i la seva substitució en serveis d’especialitats i per la
contractació laboral dels metges responsables de l’assistència als malalts. La reforma
va ser impulsada pels professors Cristóbal Pera i Ciril Rozman, degà i vicedegà,
respectivament, de la Facultat de Medicina de Barcelona, i posada en pràctica pel Dr.
Miguel Ángel Asenjo, director tècnic de l’Hospital Clínic, que havia estat gerent de
l’Hospital General d’Astúries (Fig. 4).

Quan van tenir lloc aquests canvis vaig ser contractat com a metge adjunt del
Servei d’Hepatologia, que dirigiria el Dr. Rodés, amb els doctors Arroyo i Bordas. Els
doctors Terés i Sánchez Tapias foren contractats com a internistes, però en la pràctica
van actuar sempre com a membres del Servei d’Hepatologia. Van ser contractats
com a metges residents, abans de la instauració del sistema nacional de metges i
residents, els doctors Doroteo Acero, Toni Bertran, Joan Caballeria, Carles Clemente,
Fernando Díaz, Antoni Mas, Antoni Rimola i Josep M. Viver. Els tres primers han seguit
la seva vida professional al servei d’Hepatologia del Clínic, fins a la jubilació, havent
arribat tots a la categoria de consultor senior, i els altres dos, quan van acabar la
residència, van ser contractats per l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.



GIMBERNAT, 2021; 74: 141-153 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Miquel Bruguera i Cortada

150

La creació de serveis d’especialitat va representar la fi de les clíniques
mèdiques de l’Hospital Clínic. El professor Gibert seguí com a catedràtic, donant
classe als estudiants i passant visita un dia per setmana als malalts de la sala,
majoritàriament malalts hepàtics.
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Figura 1. El catedràtic Joan Gibert Queraltó amb el seu professor adjunt Joan Rodés Teixidor.
Barcelona, any 1970.
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Figura 2. Metges de la Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic, davant i d’esquerra a dreta:
Ferran Fernández-Nogués, Joan Gibert Queraltó, Robert Nolla i Joan Rodés. Darrere, segona

filera, amb abric clar, Salvador Adroer. A la tercera, centre amb ulleres fosques, Miquel
Bruguera que té a la seva esquerra August Anguita i Enric Vilardell. Darrere d’ells, a la dreta,

Nolasc Acarín. Barcelona, 1963. Foto feta al pati del mateix  Hospital Clínic, davant de la
Clínica Mèdica C. (Font: Arxiu Dr. Fernández Bañares).
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Figura 3. Metges de la Sala de Dones de la Clínica Mèdica C. Ferran Fernández Nogués és el
primer home de la dreta. El tercer és Joan Rodés i també hi són Miquel Àngel Gasull (segon a

l’esquerra), Alfred Steegman, (tercer) Ramon Niubó (quart) i Vicente Arroyo
(sense bata). Hospital Clínic de Barcelona, 1966. (Font: arxiu Dr. Fernández Bañares).

Figura 4. El doctor Joan Rodés Teixidor mirant com es precinta l’urna de la votació amb motiu de
la reforma que es realitzà a l’Hospital Clínic. L’acompanyen els doctors Miguel Ángel Asenjo i

 Ricard Castillo, a més de l’administrador de l’Hospital, Sr. de Salvador. Barcelona, 1972.
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Josep Lluís Bausset i Ciscar

va nàixer a Paiporta, a l’Horta,

el 19 d’agost de 1910, però als

pocs dies ja es traslladaren tots

a l’Alcúdia, on mon pare va viure

tota la vida. Després dels

primers anys d’escolarització al

poble, anà a València a

l’institut Lluís Vives, gràcies a

una beca per a xiquets pobres

i catòlics. Intern a l’acadèmia

Cabanilles, des d’on cada dia

anava a l’institut, va ser castigat

un dia, mentre jugava amb

companys a la residència on

s’hostatjava, pel fet de parlar

valencià. L’octubre de 1927

començà la carrera de farmàcia

a Madrid, on s’afilià a la

Federació Universitària Escolar.

GLOSSA  �   Josep Lluís Bausset i Ciscar

Josep Lluís Bausset i Ciscar, l’any 2011, amb més de cent anys d’edat.
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Si bé ell hauria preferit estudiar medicina, va fer farmàcia ja que el seu pare així li ho

aconsellà, pel fet que el meu iaio treballava com a practicant de farmàcia a l’Alcúdia.

Per això, si el pare estudiava farmàcia, podria treballar allà mateix.

El contacte a Madrid amb estudiants bascos va fer que se n’adonara que al

País Valencià l’estat espanyol marginava la nostra llengua. Per això participà en les

vagues dels universitaris contra Primo de Rivera. L’abril de 1931, dos mesos abans

d’acabar la carrera, va viure a Madrid la proclamació de la República.

De retorn a l’Alcúdia, va ser a la capital del País Valencià on va conèixer el

Centre d’Actuació Valencianista i l’Agrupació Valencianista Republicana, dues entitats

que treballaven pel valencianisme cultural i polític en els anys trenta. Mon pare

ingressà en aquestes associacions i divulgà el pensament i l’ideari d’aquestes entitats

valencianistes. A més, llegia i divulgava també els diaris catalans La Humanitat,

L’Opinió i El Matí.

Vinculat a aquestes plataformes nacionalistes, el 1932, fundà a l’Alcúdia

l’Agrupació Valencianista la Senyera, que adoptà la bandera d’Estat Català com a

símbol. Aquesta associació participà durant la República en tota mena d’aplecs i de

manifestacions a favor de l’Estatut del País Valencià.

De la seva activitat en aquell temps, Joan Fuster se’n va fer ressò el 1953, amb

una carta adreçada a Vicenç Riera-Llorca, on l’assagista de Sueca escrivia: “Bausset és

un altre cas admirable: abans de la guerra, ell i els seus amics del poble constituïren una

entitat valencianista; estaven quasi tots subscrits a periòdics catalans...”.

Per altra part, es va convertir també en propagador, difusor i venedor dels

periòdics Acció (òrgan d’Acció Nacionalista Valenciana) i El Camí, que aglutinava les

diverses sensibilitats del nacionalisme valencià.

Ja amb la llicenciatura de farmàcia, a València va estudiar Ciències Químiques

i Practicant de Medicina i Cirurgia. Amb altres estudiants nacionalistes va formar

l’Agrupació Valencianista Escolar i l’Associació Protectora d’Ensenyança Valencia-

na. I va ser com a membre de l’AVE, que fou un dels membres que s’adherí a les

Normes de Castelló, signades el 1932 a la capital de la Plana Alta, que consagraven

la unitat de la nostra llengua.

El juliol de 1936, quan estava fent a Madrid les oposicions per a professor

d’institut, esclatà la sublevació feixista. El pare hagué de tornar a casa, una vegada
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suspeses les oposicions, a falta de l’última prova, ja que havia superat tots els

exercicis anteriors.

El maig de 1937 va ser destinat al Regiment d’Enginyers de València i després

a la Sotsecretaria d’Armament del Ministeri de Defensa, també a la capital del País

Valencià. Al final de 1937 fou destinat a Barcelona, on va viure els terribles

bombardejos del 16 al 18 de març de 1938. Finalment es va incorporar a l’Exèrcit de

Llevant com a tinent farmacèutic, atenent els ferits de la guerra. En acabar la contesa

fou condemnat a un mes de presó per la Comisión Depuradora de Cooperadores de

la Rebelión, amb l’obligació de presentar-se després cada diumenge a la caserna de

la guàrdia civil.

En eixir de la presó, mon pare contactà amb els seus amics valencianistes. A

més, preocupat pel seu futur laboral i per les oposicions que s’havien suspès, anà al

Col·legi de Doctors i Llicenciats de València per informar-se sobre les proves del 36 que

havia aprovat, a falta de l’últim examen, i el degà li respongué: “Hay que tener poca

vergüenza. ¡Mira que venir a preguntar por unas oposiciones de la España Roja!”.

Hostatjat en una pensió de València, on feia classes particulars, conegué el

jove Joan Fuster, que en aquell temps estudiava dret. De seguida va nàixer una

amistat que va durar tota la vida. En acabar la carrera Fuster, l’assagista de Sueca i

mon pare van iniciar una tertúlia a València, aprofitant que els dilluns, tant Fuster

(que ja vivia a Sueca) com mon pare, assistien al concert de la Filharmònica, a València.

Amb el temps, aquesta tertúlia incorporà els professors Miquel Tarradell i Joan Reglà,

que feien classes a la Universitat de València. També participaven en la tertúlia

personalitats de la cultura catalana que visitaven València, com Josep M. de

Casacuberta, Francesc de B. Moll o Jaume Vidal Alcover. El pare també participava

en una mena de “cenacle literari” a casa de Xavier Casp (quan aquest era un ferm

defensor de la unitat de la llengua) amb Miquel Adlert i d’altres, que són els qui

fundaren l’editorial Torre, que publicava obres en valencià, de Sanchis Guarner,

Alfons Cucó, Joan Fuster, Francesc de P. Burguera, Joan Valls.... Ell també va difondre

aquests llibres, en plena dictadura. I no només això, sinó que en guanyar Xavier Casp

la Flor Natural dels Jocs Florals de la Llengua Catalana a Perpinyà, mon pare organitzà

a València un sopar d’homenatge al poeta guardonat. Durant aquells anys a València,

es guanyà la vida fent classes particulars de química, matemàtiques i física.

El mateix 1951, Joan Fuster l’inclogué entre els invocats a qui anaven destinats els

cinc poemes de la separata de l’editorial Torre, “Va morir tan bella”. Fuster dedicà aquests

poemes, a més del pare, a Sanchis Guarner, Agustí Bartra, Vicenç Riera-Llorca i “A tots”.
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Al començament dels anys cinquanta, pel fet de ser químic i farmacèutic, li van

proposar fer una col·laboració en una ràdio comarcal de Falange. El director de

l’emissora li oferí un espai (evidentment de franc!) perquè parlara d’agricultura. Mon

pare només posà una condició: aquella secció seria en valencià! L’experiment va

durar ben poc, ja que el programa va desencadenar la ira de les altes instàncies

polítiques. El governador civil de València, assabentat d’aquesta “anomalia”, va

enviar una carta (que el director de l’emissora li passà) que deia: “Enterado de que

en esa emisora se emite un programa en valenciano, le hago saber que no en balde

hemos pasado tres años de lucha, para que ahora podamos permitir ciertas

resurrecciones que puedan poner en peligro la unidad de la Patria”. Mon pare, en

llegir la carta, se n’anà de l’emissora i no tornà més.

Com a llicenciat en farmàcia, va crear un modest laboratori, a la farmàcia de

l’Alcúdia, anomenat Biorgeno, des del qual va distribuir diversos medicaments creats

per ell. Com a curiositat, camuflava en el nom d’algun d’aquests preparats de

laboratori, una paraula en la nostra llengua, com el medicament que va anomenar

Fosferro, que incloïa la paraula “ferro” i no “hierro”.

El 1955 va repetir les oposicions per a professor d’institut i el curs 1958 va ser

destinat a Tortosa. Durant els dos cursos a la capital del Baix Ebre, va participar activament

en la campanya contra Galinsoga, escampant de nit els fulls que convidaven el boicot a La

Vanguardia. Igualment fou un gran activista en la campanya a favor de Jordi Pujol, pels fets

del Palau de la Música Catalana de maig de 1960; feia còpies a màquina del veredicte del

consell de guerra per tal de donar-lo a conèixer.

L’any 1961 el destinaren a l’institut de Xàtiva. I és ja vivint a l’Alcúdia, després

dels cursos a Catalunya, que reinicià la tasca a favor de la llengua, organitzant diver-

sos actes culturals, amb conferències a càrrec de Vicent Ventura, Joan Fuster, Enric

Soler i Godes o Sanchis Guarner. Així mateix, cada any, el 9 d’octubre, en l’aniversari

de la conquesta de la ciutat de València pel rei Jaume I, a ma casa, ell i alguns amics

feien unes corones de llorer que, quan es feia de nit, posaven al carrer de Jaume I per

homenatjat el rei conqueridor. De la mateixa manera va ajudar a organitzar els primers

aplecs nacionalistes itinerants pels pobles del País Valencià.

Gràcies a l’amistat amb Fuster i amb Sanchis Guarner, pogué tractar el mestre

Joan Coromines, que vingué a l’Alcúdia perquè l’acompanyara a parlar amb algun

llaurador del poble, quan Coromines estudiava els parlars dialectals dels Països

Catalans. A més, i aprofitant l’embranzida del Concili, participà en una campanya

que demanava la introducció de la nostra llengua a les celebracions litúrgiques.
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Els anys seixanta i setanta, de nit, feia classes de valencià per als adults que

volien aprendre la llengua del país, a l’Alcúdia i als pobles del voltant. La seua passió

per la nostra llengua va fer que aquelles dècades alguns alcudians començaren a

llegir i a escriure en valencià.

També és molt coneguda ja aquella anècdota que li passà amb un guàrdia civil de

l’Espanya profunda que sempre li estava fent la guitza. Un dia aquell home li digué: “D.

José, ¿como es que usted, un hombre con tres carreras, habla en valenciano como los

patanes?”. Mon pare reaccionà amb ironia i amb rapidesa, deixant aquell home desarmat,

ja que, sabent que era de la Manxa, li respongué: “¿Y los patanes de su pueblo, como

hablan?”. L’home aquell veié que havia fet el ridícul i respongué, mentre es posava la ma

al tricorni: “¡Coño, pues es verdad!”. Era evident que si el meu pare per parlar valencià

parlava com els “patanes” de l’Alcúdia, d’haver-ho fet en castellà hauria parlat com els

“patanes” del poble de la Manxa d’aquell guàrdia civil.

Amb els atacs sistemàtics i reiteratius de l’extrema dreta contra la llibreria

valenciana 3i4, d’Eliseu Climent, va signar una carta de denúncia i a favor de la

llibertat d’expressió. També col·laborà econòmicament amb l’Eliseu Climent per tal

de fer possible els Premis Octubre i també per pagar les multes que el franquisme

imposava, despòticament, a 3i4 pel seu “catalanisme”. També va ser promotor en

l’edició i difusió de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Hagué d’aguantar menyspreus i burles pel fet de ser un home fidel a la llengua

i al País. En una ocasió, quan ja tenia més de 90 anys, un veí del poble li digué: “Tinc

ganes que es mori Carod Rovira i tots els catalanistes”. Mon pare, sense immutar-se,

li contestà: “Escolta, que jo sóc catalanista”. Aquell individu, d’una manera impertinent

li respongué: “Ja ho sé. I tinc ganes que es morin tots els catalanistes, i vostè també”.

Sense perdre la calma i el bon humor li digué: “Mira, això és qüestió de paciència.

Com que sóc molt més vell que tu, si tens paciència i no et mors tu abans que jo, ja em

veuràs mort”. I el deixà allà palplantat!

El 1970 participà en el I Congrés d’Història del País Valencià i el 1971 en el I

Estatge sobre Ensenyament del Valencià, a Castelló de la Plana.

L’any 1984 Fuster escriví un article dedicat a ell, on elogiava la seva tasca fidel

i tossuda per la recuperació de la nostra llengua. Joan Fuster deia: “Bausset és un

personatge subterrani dels més admirables del País Valencià i jo en dono fe; ningú

no sap qui és, però tant se val, jo sí”. Aquest qualificatiu de “subterrani” explicitava
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ben bé la dimensió del meu pare de treballar incansablement per la llengua i pel país,

des de l’anonimat, sense protagonismes ni ganes de figurar.

Fundador d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), va col·laborar en les campanyes

“Carles Salvador” com a professor de llengua per alfabetitzar els adults en valencià.

No cal dir que es va mantenir sempre ferm en la defensa de la llengua. I quan

anava a un restaurant, amb educació, però alhora amb fermesa, sempre demanava

que l’atengueren en valencià, així com insistia a demanar la carta en la nostra llengua.

I per Nadal retornava als bancs els calendaris que li enviaven, pel fet que no estaven

escrits en valencià! Quan alguns del jóvens sabien el que havia fet mon pare retornant

els calendaris pel fet de no estar en valencià, li deien: “Mire, ens hem de reunir i fer

un comunicat per denunciar eixa discriminació”. Però ell els deia: “Em sembla bé.

Però mentre vosaltres vos reuniu per redactar un comunicat, jo ja he tornat els

calendaris i em sent molt a gust”.

El 1984, l’Ajuntament de l’Alcúdia el nomenà Fill Predilecte del poble i l’ACPV

també li va retre un homenatge amb ocasió del cinquè aniversari de la fundació

d’aquesta entitat, de la qual mon pare en va ser fundador. El 1992 va ser la Unitat del

Poble Valencià, embrió del Bloc Nacionalista Valencià i de Compromís, qui li concedí

el Primer Guardó d’Or i el 1996 l’homenatjà el PSPV i el Bloc de Progrés Jaume I.

L’any 2000, amb motiu del seu 90è aniversari, li va ser atorgat el I Premi Vicent

Ventura, concedit per la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló, la

UGT-PV, CCOO-PV, la Unió de Periodistes Valencians, el Sindicat de Treballadors de

l’Ensenyament del País Valencià i la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià.

L’octubre del mateix any, la Fundació Jaume I de Barcelona li atorgà un dels Premis

d’Actuació Cívica Catalana. També fou nomenat Soci d’Honor de l’Associació

d’Escriptors en Llengua Catalana.

Aquest mateix any eixí un llibre d’homenatge que li dedicà Edicions Tàndem:

“Josep Lluís Bausset. Converses amb l’home subterrani”, escrit per Santi Vallès.

El juliol de 2001, la Fundació Huguet de Castelló li atorgà el premi “Valencià

de l’Any 2000”, i el 2004 va ser nomenat membre d’honor de la Fundació Ernest Lluch.

Va ser aquest antic professor de la Universitat de València, que escrigué: “Durant 9

anys vaig viure a València i era professor de Ciències Econòmiques a la seva Universitat.

Josep Lluís Bausset és una de les persones que més i amb més intel·ligència ha treballat
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durant anys i panys per les característiques nacionals del País Valencià. Ho he viscut de

primera mà i he participat en activitats organitzades per ell”.

Compromès amb la llibertat i la democràcia, el balcó de ma casa va ser un dels

pocs de l’Alcúdia que no va posar cap signe de dol aquell 20 de novembre de 1975,

en la mort del dictador.

Amb motiu de la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada per l’ACPV per demanar

que TV3 es poguera vore al País Valencià, s’afegí a aquesta proposta col·laborant en la

recollida de signatures. I encara, el febrer de 2012, en la protesta dels estudiants de

l’institut Lluís Vives de València (centre on ell va fer el batxillerat) ens deia: “Si no fóra

perquè sóc molt gran, de bona gana m’afegiria a aquests jóvens, en la lluita per la llibertat,

com ho vaig fer durant la dictadura de Primo de Rivera”.

L’any 2010, amb motiu del centenari del seu naixement, Acció Cultural del

País Valencià li va retre un homenatge, en un acte en el qual va participar el Rector de

la Universitat de València, l’Abat de Montserrat Josep M. Soler, el president d’ACPV,

Eliseu Climent, Robert Martínez, alcalde de l’Alcúdia, el president Jordi Pujol i l’amic

Santi Vallès.

El P. Josep M. Soler, referint-se a mon pare deia en aquest acte: “Tot el seu

treball l’ha fet com a servei, discretament, sense voler figurar ell personalment. Amb

un desig ferm de fidelitat a la seva consciència, s’ha dedicat a treballar per la llengua,

per la cultura, pels valors democràtics i pel progrés social”.

L’11 de setembre de 2010, va ser l’Ajuntament de l’Alcúdia qui l’homenatjà

en un acte multitudinari a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia i, el  20 de desembre de

2012, la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta li concedí, a títol pòstum, el

Guardó 2012 de la Mancomunitat.

A la seva mort, les meues germanes i jo rebérem, en la nostra llengua, el

condol de la Universitat de València, de CCOO-PV, de l’escriptora Isabel Clara Simó,

dels periodistes Vicent Sanchis i Vicent Partal, de l’Alcaldia de Pedreguer i de

Palmera, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Federació de Pilota Valen-

ciana. També de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, del president

de la Diputació de València, del Sr. Jordi Pujol, del Consell Valencià de Cultura, de

la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, del Col·legi de

Farmacèutics de Girona i de l’Ajuntament de l’Alcúdia, del PSPV, de Compromís...
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Però de la Generalitat Valenciana només ens van arribar uns telegrames en

castellà! Perquè mon pare sempre ens va ser model de dignitat i de coherència, les

meues germanes i jo retornàrem uns telegrames que menyspreaven i marginaven la

llengua per la qual treballà tota la vida.

Per això Vicent Pitarch, membre de l’IEC deia: “la de Bausset és una conducta

exemplar i, a més a més, de persistència dilatada, fecunda i exercida en fronts variats,

com el periodisme, l’agitació cultural, l’associacionisme cívic i la docència”.

Home de principis, ferm i insubornable, i compromès en la defensa de la

llengua i de les llibertats del País Valencià, mon pare va ser un home senzill,

“subterrani”, com el qualificà Joan Fuster. Mon pare va ser per a les meues germanes

i per a mi mateix un exemple de civisme i d’integritat. Un símbol i un autèntic maulet,

compromès amb totes les tasques que ajudaren a vertebrar el nostre País.

Quan va morir, el 3 de juny de 2012, al taüt, la senyera del bon rei Jaume I, la

mateixa que mon pare posava al balcó de casa cada any el 9 d’octubre i el 25 d’abril,

cobria les seues despulles. I la Muixerenga, que va acompanyar el seu enterrament,

va ser un símbol d’un poble “que no vol morir”, com canta Raimon.

Figura 1. Josep Lluís Bausset i Ciscar (1910-2012) (Foto: Arxiu Família Bausset).
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Figura 3. Josep Lluís Bausset cap a l’any 2010. (Foto: Arxiu Família Bausset).

Figura 2. Josep Lluís Bausset i Ciscar,

l’any 1984, rebent un homenatge.

(Foto: Arxiu Família Bausset).
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Figures 4. Josep Lluís Bausset amb Joan Fuster i Ramon Trullenque,

en una tertúlia cap als anys setanta del segle passat. (Foto: Arxiu Família Bausset).

Figures 5. Josep Lluís Bausset i el cantautor Raimon, el desembre de l’any 2009.

(Foto: Arxiu Família Bausset)
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RESUM: La condició de Bé Cultural d’Interès Nacional de caràcter
immoble de l’edifici neoclàssic seu de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, inclou la seva decoració i mobiliari històric. La troballa,
al seu interior, d’una orla antiga ha estat motiu de la seva restauració
i destinació com a quadre d’honor dels presidents que ha tingut la
institució al llarg de 250 anys d’existència, entre 1770 i 2020.

RESUMEN: La condición de Bien Cultural de Interés Nacional de carác-
ter inmueble del edificio neoclásico sede de la Real Academia de Medi-
cina de Cataluña, incluye su decoración y mobiliario histórico. El hallaz-
go, en su interior, de una antigua orla ha motivado su restauración y
destinación como cuadro de honor de los presidentes que ha tenido la
institución a lo largo de sus 250 años de existencia, entre 1770 y 2020.

HISTORICAL TABLE OF HONOUR OF THE PRESIDENTS OF THE ROYAL

ACADEMY OF MEDICINE OF CATALONIA (1770-2020). ABSTRACT: The
condition of Building of National Property of Cultural Interest of the
neoclassical building that is the headquarters of the Royal Academy of
Medicine of Catalonia, includes its decoration and historical furniture. The
finding of an ancient honour list of its presidents has motivated its restoration
and exposition as a table of honour for the presidents that the institution
has had throughout its 250 years of existence, between 1770 and 2020.
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INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ

Els casalicis, per raó de les seves magnituds i antiguitat, acumulen en alguns

espais apartats del trànsit alguns elements en desús que poden ser -o no- elements

rellevants per explicar la seva història. Les graderies de l’amfiteatre anatòmic

Gimbernat tenen al dessota uns túnels de pas que segueixen de forma perimetral el

traçat circular de la sala. En els darrers decennis, el seu ús ha estat destinat a la

comunicació, al dipòsit de material bibliogràfic i a reconditori on s’han anat atapeint

elements de caràcter ben divers.

 Fa poc més d’un lustre en una part de més enfony, hi havia una gran orla de

fusta amb les caselles buides de retrats, trista despulla d’un passat esplendorós. A

la vista de l’antiguitat i valor artístic de la peça, vam demanar a la Junta de Govern de

l’Acadèmia la seva restauració, que es va fer tot seguit.

Aquesta orla monumental està feta sobre un bastidor de fusta, nua pel darrere

i amb la seva part visible daurada amb pa d’or sobre una tènue preparació de guix. El

seu conjunt té un format apaïsat, rectangular, amb un cos sumptuari central que la

divideix en dues meitats, cadascuna amb 24 caselles ordenades en sis carrers i quatre

pisos, sumant un total de 48 caselles i dues més ubicades al cos central de partició.

La part central té una bona amplada, rematada per dalt per un cimal amb

cornisa de tres trams, sota del qual hi ha un escut antic de l’Acadèmia, ovalat, i al seu

peu un altre oval mostra l’escut de la ciutat de Barcelona, orlat. Una filactèria cobreix

i adorna lateralment els escuts i llu en la seva part superior la llegenda “Real Acade-

mia de Medicina y Cirugía de Barcelona”. Sota l’escut corporatiu i del de la ciutat, en

la seva verticalitat hi ha dues caselles superposades vorejades de motllures i elements

decoratius que acaben amb volutes i, finalment, d’una cresteria que excedeix per

sota el límit del marc. A banda i banda d’aquest conjunt central, hi ha sengles columnes

fetes per un espigat, rematat per dalt i baix per basa i capitell, la cornisa superior i

inferior i més enllà, pinacles a dalt i cresteries a baix. Els muntants els trobem també

als extrems laterals, rematats de la mateixa manera.

ESTIL ARTÍSTIC

Aquesta orla, de format academicista i racionalista que recorda el

neoclassicisme, té ja una certa decoració supèrflua que l’aparta d’aquell esperit
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Figura 1. Detall de l’ornamentació central de l’orla.
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més auster i hieràtic del classicisme. En conjunt les seves formes són molt lineals i

funcionals, però l’ornamentació afegida deixa a banda el rigorisme i la senzillesa i

obre pas a una nova dignificació projectada d’acord a la seva finalitat.

Malgrat beure del tardà neoclassicisme català que s’imposa entre el 1815 i el

1835, i de l’estil fernandí (1814-1833) que traça formes rectangulars, una mica

encarcarades i feixugues, amb fustams daurats i poca ornamentació, en aquest cas

el moble de l’Acadèmia recupera una decoració sense excessos, que condueix cap

als models més propis de l’anomenat estil alfonsí, sense arribar a enquadrar-s’hi.

Per tot el que exposem i sense atrevir-nos a catalogar de forma categòrica

aquesta orla en un estil determinat, sí que gosem en base a la morfologia a proposar

una datació que correspondria a la plenitud del segle XIX. No podem però, renunciar

a trobar algun document que acrediti l’encàrrec o el pagament d’aquesta peça, que

comportaria la seva datació sense haver de recórrer a les fonts estilístiques.

ALTRES ELEMENTS DE DATACIÓ

No havent trobat cap document per ara que en faci referència, disposem de

dos elements de datació ultra els elements estilístics. Un és el nom de l’Acadèmia

que lluu el cos central: “Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”; l’altre

és l’emblema presidit per l’estel radiant.

L’Acadèmia pren el nom de “Real Academia de Medicina y Cirugía” el 31

d’agost de 1830 arran de la publicació del “Reglamento de las Reales Academias de

Medicina y Cirugía” per la “Real Junta Superior Gubernativa, Sección de Medicina”.

Aquest nom perdura fins l’any 1838, quan passa a anomenar-se “Nacional Academia

de Medicina”. Posteriorment, l’any 1881, el ple de 10 de juliol acorda recuperar el

qualificatiu de “Real” i torna al nom adoptat el 1830, que tindrà continuïtat fins la

Segona República, el 1931, i trobem que l’any 1932 el seu nom apareix en català:

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Per tant, l’orla pot correspondre als

períodes 1830–1838, o al de 1881–1931, si tenim en compte el seu propi nom.

Pel que fa a l’altre element de datació, la divisa presidida per l’estel radiant,

no és un emblema genuí de l’Acadèmia de Barcelona, ja que forma part del passat

d’altres de l’Estat i actualment, per exemple, la Real Academia de Medicina y Cirugía

de Andalucía Oriental, amb seu a Granada, el té com a propi. Sense dubte correspon
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a la implantació d’un model general de l’Estat per a les acadèmies de medicina i serà

motiu d’un estudi posterior.

Per tot el que hem exposat, la nostra hipòtesi la situa entre finals del primer

terç del segle XIX i els inicis del darrer, datació que caldrà corregir en el cas de que

acabem trobant documentació original d’aquest element mobiliari.

EL PROJECTE D’ORLA DE PRESIDENTS

La restauració de l’orla va fer recuperar a la peça una magnificència oblidada

i va sorprendre per la seva qualitat. Sense una destinació concreta, es va guardar,

curosament protegida.

Iniciat l’any 2019, davant la proximitat de la commemoració dels 250 anys

d’existència de l’Acadèmia, vam plantejar la possibilitat de recuperar-ne l’ús i dedi-

car-la als antics presidents de la institució.

Consultada la historiografia en què apareixien els presidents, majoritàriament

treballs escrits pel Dr. Jacint Corbella, vam poder comprovar la nòmina de presidents

que ha tingut l’Acadèmia, incloent-hi els vicepresidents que entre els anys 1788 i

1867 actuaven dins la corporació com a presidents reals, malgrat tenir un president

“polític” en la part superior de l’escala jeràrquica.

El nombre de finestrelles oferien l’espai suficient per incloure-hi tots els

presidents i vicepresidents que havien estat presidents en funcions; això ens va dur

a demanar a la Junta de Govern que autoritzés l’ús del moble com a orla estanca de

presidents dels 250 anys, autorització que va concedir com a primer pas de la celebració

de l’efemèride.

FONTS DE CONSULTA

L’estudi històric dels presidents i vicepresidents que fan funcions de presidents

des de l’any 1770 fins al nostres dies, s’ha elaborat bàsicament a partir de les dues

edicions de la Nomina Academicorum publicada per la Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya de la qual en són autors els Drs. Jacint Corbella i Josep Seculí. Pel que

fa a les imatges, bona part es conserven a l’arxiu de la institució i d’altres s’han
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obtingut a partir de diferents treballs gràfics publicats darrerament, sobretot de la

sèrie gràfica de Gimbernat. Finalment, a última hora s’han pogut obtenir algunes

imatges de presidents de les quals no en teníem notícia, gràcies a la col·laboració

d’altres institucions acadèmiques, com ara el Col·legi de Metges de Barcelona.

LES EFÍGIES DELS PRESIDENTS: ASPECTES

DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A partir de la documentació gràfica recollida a l’arxiu de la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya i en els altres fons esmentats, s’han digitalitzat les imatges i

en la majoria de casos, s’han sotmès a un procés de retoc fotogràfic per mitjans

digitals, amb la finalitat d’unificar la qualitat de totes. La versió final de les fotografies

es presenta en color sèpia, que en conjunt, li dona una pàtina més antiga en

concordança amb l’element moble on s’han col·locat.

En els casos que no disposem de fotografia, s’ha digitalitzat la signatura manus-

crita que es conserva en els diferents llibres d’actes de la institució, que també és un

element identitari del president a qui correspon. En aquest cas, per complimentar

l’espai reservat a la imatges, s’hi ha incorporat en la seva part superior, el logotip més

antic que es conserva de la fundació de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,

unificant així totes aquelles caselles que contenen una signatura. La imatge de cada

president du sobreimprès el seu nom i el període de mandat.

COMPOSICIÓ FINAL

Tota vegada que l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és un

edifici catalogat de Bé Cultural d’Interès Nacional de caràcter immoble, per buscar la

millor ubicació per col·locar l’orla es va consultar a l’arquitecte conservador de l’edifici,

Sr. Ramon Valls i Ortiz, que va exposar les diverses alternatives. Finalment i de mutu

acord amb la Junta de Govern es va elegir l’espai on avui es pot trobar: el vestíbul de la

segona planta. L’orla s’ha penjat a la paret de la banda esquerra de l’entrada de la

Sala de Presidents i a una alçada que permet la col·locació en un futur d’una segona

orla apaïsada a la part inferior d’aquesta, amb la finalitat d’incorporar la imatge dels

futurs presidents de la institució. Aquesta orla s’acompanya d’un plafó complementari

de nova creació, que aporta les dades de tots els presidents i vicepresidents, juntament
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amb el seu període d’exercici, que al llarg d’aquests 250 anys de vida de la Reial

Acadèmia de Medicina de Catalunya hi han exercit els seus càrrecs.

Finalment, tota la documentació gràfica que conté, es presenta seguint un

ordre cronològic des del primer president, el Dr. Pere Güell i Pellicer, fins al president

actual, el Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre. La lectura cronològica és d’esquerra a

dreta i de dalt a baix. En total hi ha representada la imatge de 47 presidents, dels

quals 10 estan il·lustrats amb la seva signatura i 37 amb una fotografia, un gravat de

l’època, un quadre a l’oli o bé un medalló. A la darrera casella hi ha una composició

que recorda els 250 anys de la institució, que serveix per tancar l’orla, amb la intenció

de no incloure cap més president en aquest objecte moble.
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Figura 3. Imatge de l’orla monumental i plafó de nova creació al vestíbul del segon pis.

La diferència d’alçades permet la col·locació d’altres elements en un futur.

Figura 2. Orla històrica dels presidents de la Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya des de 1770 fins al 2020, amb motiu del 250è aniversari de la seva fundació.
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RESUM: En Bartomeu Poch i Planas i en Pere Poch i Planas eren dos
germans que vivien a la masia de les Solses, al municipi de la Parròquia
de Ripoll al principi del segle XX. En aquest article explicarem l’activitat
que van dur a terme com a remeiers, que va abastar els territoris de
l’actual comarca del Ripollès i del Bisaura. Exposem part de les
seves receptes.

RESUMEN: Bartomeu Poch Planas y Pere Poch Planas fueron
dos hermanos que vivían en la masía de Solses, municipio de
la Parroquia de Ripoll, a principio del siglo XX. En este artículo
exponemos su actividad como curanderos en territorios de la
actual comarca del Ripollès y del Bisaura. Incluimos parte de
sus recetas.

THE POCH I PLANAS BROTHERS, HEALERS OF THE BEGINNING OF
THE TWENTIETH CENTURY, OF LES SOLSES (RIPOLLÈS).
ABSTRACT: Bartomeu Poch i Planas and Pere Poch i Planas were two
brothers who lived in the Solses farm house in the Ripoll region at the
beginning of the 20th century. This article deals with the  healer activity
they carried out in the territories of the Ripollès and Bisaura region. We
commnet a part of their recipes.
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INTRODUCCIÓ

Aquest article1 se situa al principi del segle XX, que és quan van viure Bartomeu
Poch i Planas i en Pere Poch i Planas. Ambdós eren originaris d’Ogassa, nascuts el
1885 i el 1892, respectivament, i van viure al municipi de la Parròquia de Ripoll,
concretament, a la masia de les Solses.2

Hem estructurat el treball en quatre parts: a la primera part, situarem el mas
de les Solses; a la segona, situarem els nostres protagonistes; a la tercera, recollirem
les receptes conegudes, i a la quarta, farem una llista de la flora emprada en
l’alleujament de les malalties tractades.

Per poder fer aquest treball, ens hem basat en el testimoni de familiars, que
ens han explicat les receptes que preparaven els dos germans.

LES SOLSES

Actualment, la masia de les Solses està enrunada i es troba dins del municipi
de Ripoll, a la carretera que va cap a Sant Joan de les Abadesses; més o menys,
davant per davant de Rama, però a l’altra banda del riu.

En un trasllat3  de l’any 1352 d’un document de 1348, apareix citat Guillem de
Solses en una relació de clergues de la comunitat de Sant Pere de Ripoll. Per la
proximitat en el territori, segurament ens trobem davant un membre de la família de
les Solses que havia arribat a ser membre de la comunitat de Sant Pere.4  En el
document no hi ha cap referència a la casa, ja que es tracta d’una escriptura interna
de la comunitat en el qual consten, segurament com a signants, la majoria dels seus
membres. Concretament, és un acord al que arriben per tal que la comunitat es faci
càrrec de l’enterrament, l’ofici i l’extremunció dels seus membres.5

Devia ser el 1557 quan els darrers habitants que portaven el cognom Solses
van deixar el mas, ja que va ser aquest any quan trobem un document en què Bartomeu
de Solses ven el mas a Joan de Rama i se’n va a viure a Sant Quirze de Besora.6

Trobem un document posterior, de l’any 1764, en què Joan Serra de les Solses,
pagès i hereu del mas de les Solses, crea un censal.7
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Figura 2. Restes de la casa de les Solses, l’any 2019. Autor: Raimon Maideu

Figura 1. Mas de les Solses (Ripoll), 1965. ACRI. Fons fotogràfic [066/002/01].
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En l’àmbit popular, hem localitzat uns versos que es recitaven en aquells
temps sobre el veïnat, en què també surten esmentats els habitants de les Solses:

A l’Anglada són dimonis,
a la Coma bona gent,
a Sanarús la coca seca
i Oriola el pa calent.8

A la Serra són boniques,
a les Solses ja no tant;
al Guitart són les pastores
i als Pintors la flor del camp.9

Aquests versos, però, poden canviar. En alguns casos, la coca de Sanarús és
freda i en d’altres, el que són boniques són les Solses i la Serra ja no tant. Segurament,
segons l’origen de qui cantava la cançó, l’adaptava segons la seva conveniència per
sortir-ne més ben parat.

A l’obra de Joan Coromines trobem el que segurament és l’origen del nom que
es va donar a la casa de les Solses.10  Aquesta casa hi apareix citada en aquest diccionari
dins el municipi de la Parròquia de Ripoll.11  Dins la mateixa entrada en què apareix
citada, se situa el topònim i també ens explica que la paraula solsa correspondria a un
espai vinculat a un lloc on hi ha aigües salades, salines. En aquest cas, aquest topònim
podria estar vinculat a un espai on hi havia alguna font amb aigües salades.

En el treball de les Fonts de Ripoll se citen dues fonts vinculades a la casa. La
primera és la font Nova de les Solses, distribució que podem veure en el plànol de la
Figura 4.13  El motiu de la seva desaparició no el sabem. Tanmateix, en la mateixa
obra trobem el cas d’una font propera, com seria l’anomenada font Salada. Aquesta
font també està desapareguda i hi ha dues possibles versions de la seva desaparició;
qualsevol de les dues podria ser la que hauria pogut passar a la font Vella de les
Solses. La primera seria la que s’esmenta en la revista Scriptorium, que explica que,
quan la sal era estancada, els carrabiners la van destruir. La segona seria que l’aiguat
de 1940 la va fer desaparèixer.14

Si avancem en el temps, al padró d’habitants de 1876 hi trobem que el mas de
les Solses estava habitat per cinc membres de la família Mir-Planas, juntament amb
dos criats.15  En aquest cas, encara no és la branca de la família que ens interessa,
tot i que observem que porten el segon cognom dels dos germans.
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EN BARTOMEU I EN PERE POCH I PLANAS

En Bartomeu i en Pere Poch i Planas eren dos germans que vivien al mas de les
Solses al principi del segle XX. Apareixen documentats als padrons dels anys 1940 i
1945, vivint amb les seves esposes i els seus fills en aquesta casa. Curiosament, es
van casar amb dues germanes, la Magdalena i la Núria Coromines i Dot, originàries de
Ridaura.16

Pel que sabem, les activitats curatives d’en Bartomeu estaven més dedicades
a les persones i les d’en Pere, més al bestiar.

Gràcies a la memòria familiar, ens n’han arribat dues anècdotes:

— La primera és d’en Bartomeu Poch i Planas i explica que hi havia
una filla de la família Terradellas de la serradora que tenia molt mal
al genoll i pràcticament no podia ni caminar. Cansats d’intentar trobar
una solució amb metges per tot arreu, des de França fins a Barcelona,
un dia mossèn Martí la va acompanyar a casa del curandero de les
Solses. Bartomeu Poch li va receptar el seu oli miraculós que ho
curava tot i li va dir que per la Festa Major ja podria ballar sardanes.
Com que Sant Eudald17  queia a prop, la noia va pensar que seria per
aquella festa que ja les podria ballar, però no va ser així. Disgustada,
va anar a reclamar al curandero el fet que no havia pogut ballar i ell li
va respondre que no li havia pas dit per quina festa major seria. En
aquell cas, ell es referia a la de la Mare de Déu d’Agost.18  I la noia,
efectivament, pel 15 d’agost les va poder ballar. Els curanderos no
podien cobrar i demanaven la voluntat, i en aquest cas li van donar
50 pessetes.

— La segona és d’en Pere Poch i Planas. Aquest, moltes vegades, quan
anava de matador per a les matances del porc a les cases de pagès,
després de degollar el porc i abans de socarrimar-lo, sempre demanava
a la mocadera un vas d’aiguardent tot dient: “Val més que es mori un
home que es perdi una tradició”.

L’abast territorial de les seves activitats curatives estava entre el Ripollès i el
nord de l’actual comarca d’Osona (estaríem parlant de la zona del Bisaura), a mitjan
segle XX.
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Figura 5. Retrats de Bartomeu Poch i Planas, a l’esquerra, i de Pere Poch i Planas, a la dreta.

Figura 4. Plànol de la situació de la font Nova de les Solses. Elaborat per Agustí Riera i Fusté.
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RECEPTES

Els remeis que s’han recollit són a partir de la memòria familiar i de les receptes
transcrites pels seus membres en una llibreta, segons el que els van explicar els dos
germans. En aquest cas, el que hem fet ha estat normalitzar el llenguatge i la puntuació
a l’època actual per tal d’uniformitzar les diverses receptes.

Hem numerat les receptes en vint-i-dues: les quatre primeres estarien més
vinculades a les que normalment feia servir en Bartomeu Poch i Planas; de la cinquena
a la vuitena serien les que estarien més vinculades a en Pere Poch i Planas, i les que
venen a continuació no és tan clar si les podia utilitzar més un o l’altre.

Com a fets curiosos, hi ha dues receptes dedicades als brians amb propostes
diferents: hi ha moltes propostes dedicades a cops, masegades, talls o ferides o una
proposta per tapar les canonades. En general, tracten patologies gastrointestinals,
dèrmiques, infeccioses, ulceracions i ferides, fragilitat capil·lar o purgants. I hi ha
cinc casos, com són les receptes 1, 2, 6, 7 i 14, en què la cura està vinculada a la
religió o a un ús dels ingredients molt controlat. Segons per a qui són, per exemple,
els ingredients han de ser parells o senars.

El conjunt de receptes és el següent:

1. Cops d’aire. En un plat, s’hi posa aigua i tres gotes d’oli. Amb la punta d’un
ganivet es parteixen les gotes com si fossin una creu. A continuació, es resen tres
parenostres a la Santíssima Trinitat i es diu el nom de la persona perquè el seu cop
d’aire sigui curat.

2. Brians per persones. S’han de senyar nou vegades. Cadascuna de les nou
vegades, abans de fer-ho, s’ha de dir aquesta frase: «Brià carnut, jo, dejú, i tu, fotut».
Normalment, agafaven nou grans de blat de moro i, cada vegada que se senyaven, en
separaven un fins a arribar a les nou vegades. D’aquesta manera, no es descomptaven.

3. Pits de les senyores. Ingredients: greix rentat nou vegades, un ou, una
cullerada de sucre i una cullerada d’oli. Es barreja tot fins que queda com una
pomada. Aquesta s’unta al pit i s’hi posa un drap de fil a sobre. Cada vegada que es
torni a untar, s’ha de canviar el drap de fil.

4. L’esgorrat bord. S’agafa un brot de saüc, també conegut com a saüc pudent.
Es posa en un lloc que toqui la pell de la persona i l’esgorrat s’acaba.
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5. Cops i masegades. S’agafa una mica de cansalada grassa i uns brots
tendres d’alfals. S’aixafa tot ben aixafat amb el morter i es fan emplastres al lloc del
cop. Millor posar la picada sobre un paper d’estrassa per no untar i, llavors, s’embolica
bé. Per anar bé, s’ha de fer tres cops. Al tercer, haurà desaparegut el dolor.

6. Talls, ferides i morenes. S’agafen tres grans d’all, o cinc amb pela i tot. Es
posen en un pot amb oli d’oliva i es couen a poc a poc perquè no es cremin fins que
comencin a canviar de color. Llavors, es treuen els alls i es guarda l’oli en un potet.
Serveix per untar qualsevol ferida, sigui infectada o no, per a morenes, etc. Els alls,
sempre senars (1, 3, 5...) si la medecina és per a les persones. En canvi, si la medecina
és per al bestiar, tot igual, però els alls, per parells (2, 4, 6...).

7. Per als brians dels animals. S’agafen nou fulles de senet Daphne laureola

(senars). Es posen a bullir una mica amb oli. Es treuen les fulles i ja es pot disposar
de l’oli per untar els brians.

8. Curar l’espatllat. Es feia seure la persona afectada en una cadira amb els
peus ben junts i plans a terra, ben relaxada, sense fer cap força. El curandero es
posava davant seu agafant-li els dos dits polzes i li estirava els braços endavant. Si
els dos dits polzes no quedaven igualats, era senyal que la persona estava espatllada.
Llavors, sense deixar anar els dos dits polzes, el curandero començava una sèrie
d’estiraments i creuaments de braços fins a igualar els dos dits. Es podien repetir els
estiraments fins a tres o quatre vegades.

9. Medecina per a la gotlla, per al mal del pernil. Ruda, cicuta, camamilla,
pega negra, oli i sagí.

10. Per als nervis. Una picada de ruda ruixada amb aiguanaf, passada per un
ferro vell vermell com el foc.

11. Per a una infecció de sang. Oli, ruda, cicuta i fesols secs.

12. Per a una llúpia. Una patata partida i cuita amb sal, les vegades que
calgui. I després de rebentada, rentar-la amb aigua de blets i després untar-la amb
ungüent de la gangrena o bé amb trementina i un rovell d’ou.

13. Per a una erisipela (popularment anomenada sovint dessipelda o

disipelda). Sal torrada amb un raig d’oli.
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14. Per a una espitlla. Un emplastre d’alls que vinguin a senars i una creu d’oli
de ginebre. Aguantar-lo mitja hora o com més es pugui millor. Després, fer-hi
emplastres de rovell d’ou i farina de blat.

15. Perquè una canonada pari de gotejar instantàniament. Aplicar-hi una
pasta feta de sabó, guix i aigua.

16. Medecina per a tots els mals i, especialment, per a la gangrena. Greix
rentat tres vegades, oli, pega negra, tres grans d’all, un brot de ruda, un brot de cop i
fer un ungüent.19

17. Per a un bony a la barra. Sagí, pega negra, un raig d’oli, tres grans d’all, un
brot de ruda i fer un ungüent. Rentar la boca amb aigua de blets.

18. Oli de cargola. Per fer l’oli de cargola, s’agafa una ampolleta i s’hi posa oli
i una cargola a dins. Aquest oli serveix per untar tot tipus de mal. La cargola és de la
família dels llimacs, però és un llimac molt diferent, és molt més petit, curt i prim, de
color clar, i darrere la cua té com una ungla. Són molt escassos.

19. Per a la febre. S’agafa una llesca de pa torrat i es mulla amb vinagre. Es
posa a la planta del peu tocant el dit gros i fent-la aguantar amb un drap ben lligat. Al
cap de poc, la persona va quedant descarregada i la febre haurà marxat.

20. Desinfectar talls, punxades, ferides, etc.

S’agafa un parell de flors de saüc. Es posen a sobre de la brasa de foc amb
unes gotes d’oli perquè facin fum. Quan es fa el fum, es posa el mal a sobre perquè
es perfumi la ferida i quedi desinfectada i marxi el mal.

21. Per a la febre. Caldo o infusió de serp blanca.

22. Per al mal de dents (boca). Cap de la serp blanca dins d’una bosseta
penjada al coll de la canalla per al mal a la boca.

FLORA EMPRADA

La majoria d’ingredients que s’utilitzen a les receptes són tan comuns que els
podem trobar en qualsevol cuina d’avui dia. Hi predominen l’oli, els alls, els ous, el
sucre, la sal o l’aigua.
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Tot i això, a continuació fem una llista de les plantes utilitzades i les seves
virtuts, les quals podem trobar a l’obra de Pius Font Quer:20

— Alfals (Medicago sativa).

— Blet (Parietaria officinalis). Antisèptic i diurètic.

— Camamilla (Matricaria recutita). És antiespasmòdica, sedant i s’utilitza
principalment en els trastorns de tipus nerviós. També és estimulant
de la digestió.

— Cicuta (Conium maculatum). Planta de la família de les opiàcies
amb usos antiàlgics i antisèptics.

— Herba de cop (Hypericum perforatum). La seva principal virtut és la
de mundificar i consolidar les ferides i ulceracions, tant les internes
com les externes.

— Pebre negre (Piper nigrum). S’utilitza com a condiment i té propietats
antibacterianes i antioxidants.

— Ruda (Ruta chalepensis). Augmenta la resistència dels capil·lars
sanguinis, evita els trencaments i les hemorràgies. L’ús més popular
és per provocar la menstruació, però també en pot tenir d’altres com a
antiespasmòdica, sudorífica o antihelmíntica.

— Saüc (Sambucus nigra). Els usos són anticatarrals, antihipertensius,
descongestius nasals i cefàlics, antiinflamatoris, antisèptics i intestinals.

— Saüc bord (Sambucus ebulus). Évol. Utilitzat principalment en
afectacions dèrmiques.

— Senet (Daphne laureola). Tant les fulles com els fruits són purgants.

— Trementina. S’utilitza en la confecció de diversos emplastres,
ungüents, liniments, etc.

NOTES

1. Agraïm a Montserrat Capdevila, professora i cap del Servei d’Autoaprenentatge de la UAB, la
traducció a l’anglès del resum d’aquest article.

2. Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI). Fons de l’Ajuntament de la Parròquia de Ripoll [62].
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3. Un trasllat és una còpia autèntica d’un document elaborat prèviament.

4. Església que actuava com a parròquia per als vilatans de Ripoll.

5. ACRI. Col·lecció de pergamins, núm. 37.

6. PLADEVALL FONT, Antoni. El Casal de Rama a la Vall de Ripoll. Primera edició. Barcelona.
Editorial Montblanc-Martin, 1969, p. 12.

7. ACRI. [1161/4]. Un censal era un sistema de finançament utilitzat a l’edat mitjana en què un
inversor cedia uns diners a canvi d’un cobrament perpetu. Aquest cobrament tenia un
sistema de redempció.

8. RAGUER, Tomàs. “Les cases de pagès de la Parròquia de Ripoll I”. A: Scriptorium [Ripoll],
1925; 29: 2-5.

9. RAGUER. Tomàs. “Les cases de pagès de la Parròquia de Ripoll II”. A: Scriptorium [Ripoll],
1925; 31: 5-6.

10. COROMINES VIGNEAUX, Joan. Onomasticon Cataloniae: Els noms de lloc i noms de persona

de totes les terres de llengua catalana. Primera edició. Barcelona. Curial Edicions
Catalanes, 1997, v. II. p. 156.

11. El municipi de la Parròquia de Ripoll es va agregar a l’actual de Ripoll l’any 1975.

12. DALMAU FONT, Agustí; GONZÁLEZ I PRAT, Ferran. Fonts de Ripoll. Primera edició. Ripoll.
Ajuntament de Ripoll, 2014, v.3, p.613.

13. DALMAU FONT, Agustí; GONZÁLEZ I PRAT, Ferran. Fonts de Ripoll... op. cit., v. 2, p. 650.

14. DALMAU FONT, Agustí; GONZÁLEZ I PRAT, Ferran. Fonts de Ripoll. ... op. cit., v. 2, p.414.

15. ACRI. Fons de l’Ajuntament de la Parròquia de Ripoll [61].

16. ACRI. Fons de l’Ajuntament de la Parròquia de Ripoll [62].

17. 11 de maig i dia de la Festa Major de Ripoll.

18. 15 d’agost. Dia de la Festa Major Petita de Ripoll.

19. Aquest cas també es troba a les receptes de Bartomeu, que al final hi afegia: “Es cola i es
posa en un pot de vidre”.

20. FONT QUER, Pío. Plantas medicinales: El Dioscórides renovado. Sisena edició. Barcelona.
Ediciones Península, 2005.
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RESUM. Malgrat les resistències dels sectors espanyolistes, el

catalanisme de la primeria del segle XX decidí la construcció al centre

de Barcelona d’un gran monument al traspassat Dr. Bartomeu Robert,

que reflectia les seves vessants mèdica i patriòtica. Inaugurat el 1910,

l’anticatalanisme mai el va acceptar, fou l’objectiu d’un atemptat amb

bomba el 1919 i vint anys després el règim de Franco el va retirar.

Durant la Transició se li restituí el monument, en una altra ubicació.

RESUMEN. A pesar de la resistencia del españolismo, el

catalanismo de principios del siglo XX construyó un monumento al

fallecido Dr. Bartomeu Robert que reflejaba sus ideales médicos y

patrióticos. Inaugurado en 1910, el anticatalanismo nunca lo acep-

tó; fue objeto de un atentado con bomba en 1919 i dos décadas

después el régimen de Franco lo retiró de la vía pública. Fue resti-

tuido durante la Transición, en otro emplazamiento.

CONCERNING THE MONUMENT TO DR. BARTOMEU ROBERT I
YARZÁBAL. ABSTRACT: Despite the resistance of the Spanish

sectors, the Catalanism of the early twentyeth century decided to

build a large monument to the deceased Dr. Bartomeu Robert in the

centre of Barcelona. The monument reflected his medical and

patriotic aspects. It was inaugurated in 1910, never accepted by the

anti-Catalanism was the target of a bomb attack in 1919 and twenty

years later the Franco regime withdrew it. During the political

Transition the monument was restored in another location.

ENTORN AL MONUMENT AL

DR. BARTOMEU ROBERT I YARZÁBAL

CALBET i CAMARASA, Josep M.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.Barcelona (Barcelonès). jmcalbet@gmail.com

scripta manent
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INTRODUCCIÓ

Al començament del segle XX van morir tres personatges catalans que van
impactar a l’opinió pública. Aleshores es va crear una comissió per honorar-los, i així
es va acordar1 :

1.- Posar el nom de Francesc Pi i Margall a la gran via Diagonal, entre el
Passeig de Gràcia i el seu final (cap a Pedralbes), i aixecar-li un
monument, a la confluència Diagonal/Passeig de Gràcia2 .

2.- Donar el nom de Jacint Verdaguer a la plaça Reial i erigir-li un
monument al centre de la plaça en el lloc on hi havia el brollador3 .

3.- Establir el nom del doctor Bartomeu Robert Yarzábal al Passeig de
Sant Joan i erigir-li un monument en dit passeig.

Dels tres projectes, el que va agafar més embranzida va ser el tercer mercès
a l’impuls que li va donar Enric Prat de la Riba i Sarrà. Segons diu Josep Pla,
Bartomeu Robert, que parlava un castellà perfecte, abans de conèixer a Francesc
Cambó i Batlle no havia estat mai catalanista. Fou Cambó qui el va convertir en
un dels homes de més eficàcia en la història del moviment. Així, va presidir la
Lliga Regionalista i, en morir sobtadament, va influir encara més en el record
emocionat de les masses. Amb una subscripció popular oberta entre el 13 d’abril
i el 31 d’agost de 1902 n’hi hagué prou per reunir el capital previst per construir
el monument.

Molt aviat van sortir ofertes de col·laboració. Així, l’escultor Marià Benlliure i
Gil proposà de fer totalment de franc un bust del Dr. Robert. La idea del bust que
hauria de coronar el monument va ser d’Albert Rusiñol i Prats, que ho va exposar al
diari “El Liberal” (edició de Madrid) el maig de 1902.

“El Liberal” de Barcelona, que sempre va estar enfrontat al catalanisme, va
criticar la no acceptació de l’oferta de Benlliure, ja que es faria possible destinar el
capital recollit a construir un asil o un hospital4 . Era un clar objectiu indirecte d’oposar-
se al monument. De fet, un hospital o un asil necessiten capital no solament per a
construir-los sinó també per sostenir-los.

També els arquitectes Antoni Gallissà i Roqué5  i Lluís Domènech i Montaner
van presentar de franc un projecte pel monument. En morir el primer, va quedar Lluís
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Domènech, director de l’Escola d’Arquitectura, com autor del primer esbós, i confià a
Josep Llimona i Bruguera gestar les escultures.

Com ja és ben sabut es va donar una forma piramidal al monument, que
podria recordar els castellers, i té dos vessants: en bronze, la cara política on destaca
la bandera catalana com a símbol polític més destacat, i, en pedra, la medicina6 .

La primera pedra es va col·locar el 31 de gener de 1904. El governador civil va
prohibir una manifestació que es volia celebrar amb motiu de la inauguració de les obres.

El 1905 al taller de Josep Llimona ja es podien veure els models en grandària
natural. Així, un sacerdot llegint poesies als obrers per a infiltrar en els seus cors
l’amor a Catalunya i per indicar la immensa transcendència de l’obra literària de Mn.
Jacint Verdaguer en el moviment catalanista. La figura d’un forjador i un llaurador
amb les seves eines de treball eren d’una grandiositat sorprenent.

Un altre grup que havia d’ocupar el centre representa un segador que recorda
el Corpus de Sang de 1640, que arrossega a la força un indiferent7 .

També hi serien representades la poesia, amb un noi que porta una branca de
llorer acompanyant el portador de la bandera catalana. Al cim del monument hi aniria
el bust del Dr. Robert, amb la Creu de Santa Eulàlia, i una musa que podria represen-
tar Catalunya fent-li un petó al cap.

La part que representa la medicina estava protegida pel Pi de les Tres Branques
i s’hi observa un grup d’estudiants, el transport d’un ferit i una dona amb aspecte
maternal.

LA INAUGURACIÓ DEL MONUMENT

L’alcalde en funcions de Barcelona, Josep Antoni Mir i Miró, es va reunir amb
Ferran Agulló i Vidal, secretari de la Lliga Regionalista, i es va acordar el cerimonial
per a la inauguració del monument.

A la comitiva consistorial s’hi adheriria la Junta erectora del monument.
L’Ajuntament en corporació, i amb les addicions personals precises, sortiria de
les Cases Consistorials a les onze del matí del diumenge 13 de setembre de
1910, precedit de batedors municipals portant el pendó de la ciutat i seguit de
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la banda municipal. Anirien pel carrer Ferran, Rambla amunt, plaça de Catalunya
fins a la Gran Via, i des d’allí a la plaça Universitat, on s’havia col·locat el
monument. Allí ocuparia la tribuna i en una altra hi hauria l’Orfeó Català i altres
cors que havien de cantar himnes al·lusius. La guàrdia municipal i urbana tenien
la responsabilitat de mantenir l’ordre8 .

Per altra part, societats, senadors i diputats es reunirien al local de la
Lliga Regionalista al carrer Boters, 4 (plaça Cucurulla) a les deu hores del matí
del diumenge 13 i anirien en corporació a la plaça Universitat. El governador
autoritzà l’assistència de banderes i pendons de societats científiques,
econòmiques i literàries, i les dels estudiants, “però de cap agrupació políti-

ca”9 . El dia es va presentar gris, fred i plujós. Va ploure fins a les onze del matí.
Tot i així una gernació omplia la plaça de gom a gom. Entre la mar de paraigües
s’hi veien pendons i banderes. Als balcons de les cases hi havia domassos
penjats, alguns amb la bandera de les quatre barres, i també s’hi van veure
dos o tres banderes republicanes.

El monument estava tapat amb teles amb franges de blau i blanc, però els
catalanistes les haurien volgut de vermell i groc. A un quart de dotze hi arribà Prat de
la Riba amb diputats de totes les fraccions, excepte els radicals. Deixà de ploure.

Entre els més directes representants de la metròpoli no n’hi havia
cap. Ni el capità general, ni el governador civil, ni el bisbe, ni el president de
l’Audiència , malgrat que tots hi havien estat invitats. Tampoc hi anaren
representants de la Unió Catalanista. Una brigada va treure les teles que
cobrien el monument.

En el moment dels discursos va parlar Albert Rusiñol, que recordà l’obra i la
personalitat de Robert, però amb poca referència política. Després el Sr. Fortuny
llegí un discurs original de M. Arcàngel Fargas i, finalment, el Sr. Juncosa, en nom de
l’alcalde, llegí una nota elogiant al Dr. Robert10 .

Després, la Lliga va oferir un banquet al teatre Prado Catalán (plaça Josepets)
per a 500 comensals: 350 regidors, 50 senadors, diputats a Corts i 30 representants
de periòdics.
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UNA BOMBA AL MONUMENT

Els elements anticatalanistes no van acceptar mai de bon grat el monument al
Dr. Robert, que amb tots els seus simbolismes era molt més que una piràmide i un
bust. El monument era l’expressió d’una història i d’una lluita de reivindicació nacio-
nal. Posat al bell mig de la capital catalana era una clara manifestació de la voluntat
de tot un poble que volia i mereixia tenir un protagonisme propi en el futur, però que
vivia encara sota el jou d’un poder militar.

Ja entrats al segle XX, en tot l’estat però especialment a Barcelona, els conflictes
socials es van expressar als carrers amb especial violència que es van intensificar
amb la Primera Guerra Mundial.

En aquest magma ideològic, les tendències polítiques anticatalanes es van
multiplicar. Les acusacions i calúmnies contra els representants catalans eren
freqüents i directament personals. Per exemple, el diari “El Progreso” del partit
d’Alejandro Lerroux García escrivia sobre els intel·lectuals i polítics catalans: “Puig i

Cadafalch, el dictador, para quién el catalanismo empieza y acaba en su persona,

Cambó el falaz, el reptil, el negociante, Xènius cuya profundidad inmensa se puede

calcular por los sueldos que absorbe, Carner, la hormiguita que recoge de todas

partes”.11 En aquest clima, la rivalitat política es va expressar amb l’acció directa al
carrer. I concretament contra el catalanisme.

I en aquestes circumstàncies es va trobar un explosiu a la font del monument
al Dr. Robert.

Foren els estudiants de l’Institut que a l’hora del pati passaven a la plaça
Universitat, van veure un artefacte embolicat en papers. Es va cridar la policia, que es
va limitar a fer més o menys un cordó. Aleshores, un estudiant, amb certa
inconsciència, va agafar l’artefacte i li va treure la metxa que estava amarada de
benzina. Hi hagué un temps d’espera. Moments d’angoixa col·lectiva. Per ordre del
jutge Joan Amat hi va anar un carro blindat per portar l’artefacte al Camp de la Bóta,
on seria detonat. Però ningú s’atrevia a agafar la bomba, fins que el brigada Nicolàs
Sastre el va posar al carro.

L’estudiant es deia Manuel de Monteys Carbó i tenia 16 anys12 . L’heroisme
d’aquest noi va despertar una opinió de simpatia pels estudiants i es va demanar al
rector que aixequés les sancions a Josep M. Mir i Mas de Xexàs i als que ja feia tres
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anys que estaven castigats: Figueras, Azpelicueta, Maimó i Pérez, de diferents
Facultats13 . El “Diario de Barcelona” va fer un editorial denunciant la col·locació
d’explosius a la via pública14 .

Es va atorgar la Creu de Beneficència a l’alumne Manuel Monteys15 .

....I VA ARRIBAR EL FRANQUISME

Amb el constant recolzament des del primer moment del Regne Unit, el
franquisme va sortir victoriós de la guerra. També hi van col·laborar algunes unitats
militars d’Itàlia i Alemanya. El 26 de gener de 1939, Barcelona va caure en mans dels
militars espanyols sollevats, que van actuar com si entressin en terreny conquerit a
l’enemic. A Barcelona es va establir la Jefatura de Fuerzas y Servicios de Ocupación

que no va cessar fins el 2 d’agost de 193916 . La delació política la van convertir en
“avisos patrióticos”. En aquestes circumstàncies, el monument al doctor Robert es
va convertir en un dels  punts on van concentrar  el seu odi.  Sobretot per les al·legories
polítiques que hi havia en la seva base. Els més impacients van posar una soga al coll
del bust de Robert. Però no el van poder derrocar i la soga va quedar penjada durant
un temps. El governador civil, Wenceslao González Oliveras, va ordenar el seu
enderrocament. Així va desaparèixer l’única bandera catalana en bronze que es
podia veure al carrer.

Els arquitectes Vilaseca i Florensa van desmuntar el monument per ordre de
l’alcalde Miguel Mateu. Un cop fora de la via pública en van dipositar les peces en
diversos estatges que tenia l’Ajuntament.

Les autoritats municipals —no les militars— van promoure construir una imatge
a la Mare de Déu de la Mercè i ho van aprofitar per fondre la bandera i una part del
Segador, que eren els símbols més odiats de la cara política del monument, per a fer
aquesta imatge.

Però el temps ho arregla tot. Amb l’agonia de la dictadura es van començar a
sentir veus per recuperar el monument. Vers el 1972, Paco Granell, president de la
Jove Cambra, i el Dr. Poal impulsaren la idea de restituir al seu lloc el monument.

Poc després, el Foment d’Arts Decoratives i el seu president Antoni Moragas
Gallissà patrocinaren la restitució del monument. S’obrí una nova subscripció popu-
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lar per tal de reunir el capital suficient per a facilitar la reconstrucció i restitució del
monument17 .

Un clam popular exigia retornar de nou el monument a la plaça de la
Universitat18 .

Però pel seu pes, que s’havia calculat de 700 tones, no es podia posar de nou
al seu lloc ja que l’estació del metro de la plaça Universitat havia estat ampliada, i no
l’hauria pogut sostenir.

Aleshores, l’alcalde Socias Humbert va suggerir la plaça Tetuan, lloc proper al
que havia estat elegit en la primera proposta de situar-lo. Tetuan tenia un ressò
militar. Resultava que el 23 de juliol de 1910, a la plaça Tetuan s’hi havia posat la
primera pedra d’un monument projectat als catalans que havien lluitat al nord d’Àfrica.
Però durant la guerra l’havien tret per tal de fer-hi un refugi.

I, finalment, el monument es pot veure i admirar a la plaça Tetuan.

NOTES

1.Diario de Barcelona (20 novembre 1902), p. 13684.

2. La primera pedra es va posar el 19 de setembre de 1915, la segona l’abril de 1917. El 1931

Josep Viladomat i Massanas creà una dona nua cofada amb el barret frigi. Es va

inaugurar el 12 d’abril de 1936.

3. La construcció del monument de Barcelona a Jacint Verdaguer i Santaló s’inicià el 19 de maig

de 1914 i fou inaugurat el 14 de maig de 1924 amb la presència del rei, el general Primo

de Rivera i Alfons Sala i Argemí, com a president de la Mancomunitat.

4. El Liberal (23 gener 1904), p. 1: El monumento a Robert. Cuestión previa.

5. Morí a Barcelona el 17 d’abril de 1903.

6. A la revista “La Il·lustració Catalana” del 19 de juliol de 1903 es poden veure dos representacions

del projectat monument.

7. Diario de Barcelona (19 gener 1905), p. 742-743.

8. Diario de Barcelona (12 novembre 1910), p. 15.005.

9. El Liberal (12 novembre 1910), p. 1.

10. El Liberal (14 gener de 1913), p. 1.
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11. El Progreso (4 octubre 1919), p. 1.

12. El Liberal (26 novembre 1919), p. 1.

13. El Diluvio (27 novembre 1919), p. 2.

14. Diario de Barcelona (27 novembre de 1919).

15. Diario de Barcelona (30 novembre 1919), p. 10.410.

16. La Vanguardia Española (2 agost 1939), p. 3

17. La Vanguardia Española (15 juliol 1976), p. 27.

18. TeleExprés (19 gener 1977), p. 1.

Figura 1. Bartomeu Robert i Yarzábal ( Tampico-Mèxic, 1842-Barcelona, 1902).

(Foto: Arxiu RAMC).
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Figures 2 i 3. Monument al Dr. Robert, erigit a

la seva antiga ubicació, la plaça Universitat. A

l’esquerra, detalls del monument.

(Foto: Arxiu RAMC. Fons Carles Hervás).
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Figura 4. Inauguració del monument al Dr. Bartomeu Robert,

el diumenge 13 de setembre de 1910.

(Foto: Arxiu RAMC. Fons Carles Hervás).
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RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. Medicina, Ciencia y

Sociedad en la Ribera Burgalesa (siglos XVIII-XIX).

Burgos: Real Academia Burgense de Historia y Be-
llas Artes-Gráficas Aldecoa, S. L., 2020. 432 p.
ISBN: 9788409202874

L’autor insisteix en la investigació histórica de la sanitat
en la comarca de la Ribera, al sud de la provincia de
Burgos. Si en un llibre anterior ens oferia un detallat
estudi de l’obra i la personalitat de l’apotecari Juan Fran-
cisco de la Monja (1744-1820), ara, en el treball present
aporta una valuosa recerca sobre la medicina rural cas-
tellana del segle XIX representada per tres metges. Tres

metges fins ara desconeguts: Manuel Arranz García, Sandalio Palomino
Esteban i Juan Antonio Beltrán de las Heras. Estudiant la personalitat i
l’obra d’aquests tres metges, l’autor perfila l’exercici professional mèdic
en una zona i una época amb els seus problemes, preocupacions, fracassos
i èxits. En aquest sentit, el llibre fa una contribució  important al
coneixement històric de la medicina rural castellana.

En una época en la que l’etiologia microbiana encara era desconeguda i
en la que les prescripcions higièniques públiques i privades no eren prou
ben assumides, les preocupacions dels metges estaven polaritzades en
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dos fronts: la lluita contra les patologies epidèmiques i la valorització de
les aigües mineromedicinals.

Així, veiem que Manuel Arranz va fer estudis sobre la utilitat de les fonts
medicinals de la provincia de Segòvia.

Aspecte que també seguí Sandalio Palomino. Però, al mateix temps,
ambdòs metges ens parlen de la situació de l’exercici professional dels
sanitaris, ja que fou una questió molt debatuda en el seu temps.

El tercer dels metges que inclou el llibre, Juan Antonio Beltrán, manifesta
la seva inquietud per l’epidèmia de còlera de 1885. Tot i que el còlera va
afectar més les zones marítimes, també deixà el seu flagell en terres endins
com és la provincia de Burgos. Participà en la polèmica que despertà la
vacuna de Jaume Ferran, que ell valorà positivament. En aquest llibre es
fa una extensa menció de la defensa de la vacuna anticolèrica ferraniana
(p. 309-319) per part de Juan Antonio Beltrán, en contra del criteris que
eren més desconfiats sobre els seus efectes.

De fet, doncs, l’autor del llibre, a través de l’estudi biogràfic de tres metges,
ens transporta a fer una nova revisió de la medicina rural del segle XIX.

Josep M. Calbet i Camarasa

BALTÀ I MONER, Jaume. Personatges de la ciència i

la tecnologia al Penedès. Segles XVIII-XXI. Vilafranca
del Penedès: Heretat Baltà de Cela, 2020. 275 p.
ISBN: 9788498808308

L’abr i l  de 2020,  en p le  conf inament  per  la
pandèmia de COVID-19, es va publicar, en format
electrònic i precedint l’edició en paper que es va
haver  de posposar ,  aquest  l l ib re  de l  b iò leg
vi lafranquí Jaume Baltà i  Moner. És la segona
edició, revisada i ampliada, de Ciència i tecnologia

al Penedès. Passat, present i futur del mateix au-
tor (2017), que incloïa les biografies de personatges de l’Alt
Penedès. Amb pròleg del sitgetà David Jou i Mirabent, aquesta nova
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edició augmenta a 50 el nombre de personatges biografiats i hi
incorpora també científics del Garraf.

A tall d’introducció, l’autor fa un repàs de les publicacions anteriors de
diversos autors que han inclòs biografies de personatges del Penedès
destacats en el món científic i tècnic. I en el primer capítol resumeix el
paper d’aquests homes del Penedès, que han destacat en ciència i
tecnologia a Catalunya els segles XVIII a XX.

Cadascun dels capítols inclou la biografia del personatge, així com una llista
de les obres que va publicar -molt interessant i detallada en molts casos,
amb especial referència a l’obra científica- i de les obres que s’han publicat
sobre cadascuna d’aquestes persones. S’hi inclouen també imatges
relacionades, des de retrats o fotografies a portades de llibres, plànols, etc.

Entre les 50 biografies, 21 són de professionals de la salut. Segons la
classificació de l’autor, 10 són metges: Francesc Estapé i Pañellas (1883-
1959), Josep Girona i Trius (1872-1938), Josep Antoni Grífols i Roig (1885-
1976), Fèlix Janer i Bertran (1779-1865), Pere Puig i Roig (1891-1980),
Jordi Puig la Calle i Cusí (1925-2002), Bartomeu Robert i Yarzábal (1842-
1902), Josep Roig i Raventós (1883-1966), Pere Terrada i Font (1803-1851)
i Ignasi Valentí i Vivó (1841-1924); un, metge cirurgià: Carles Sala i Parés
(?-1953); 4 cirurgians: Antoni Mayner i Alcover (1783-1857), Jacint
Mayzonada i Rubira (1754-1820), Josep Queraltó i Jorba (1746-1805), Josep
Torner i Totosaus (XVIII-XIX); 5 farmacèutics: Pere Joan Girona i Trius (1877-
1952), Salvador Mata i Puig (1859-1933), Narcís Viader i Escayola (1884-
1968), Narcís Viader i Font (1912-1982), Lluís A. Yàñez i Rovira (1743-
1817); i un frenòleg: Magí Pers i Ramona (1803-1888).

Aquesta obra, de lectura amena i molt interessant per la gran quantitat de
dades que aporta, es pot consultar a través del portal UPCommons al web
de la Universitat Politècnica de Catalunya (https://upcommons.upc.edu/
handle/2117/183920).

Elena Guardiola i Pereira
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RIERA I SOCASAU, Joan Carlos. Es professionaus dera

sanitat ena Val d’Aran. Qui? Quan? Com? 1600 – 1950.
Val d’Aran: Institut d’Estudis Aranesi, Acadèmia
Aranesa dera Lengua Occitana,  2020.  246 p.
ISBN: 9788409206896.

El 17 de juny de 2020, Dia dera Hèsta d’Aran, es va pre-
sentar a l’Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, per
via telemàtica -ja que la pandèmia de covid-19 va impedir
fer-ho presencialment- aquesta interessant obra de Joan
Carlos Socasau, en la que es presenten els resultats de
la recerca que aquest metge i historiador de la Val d’Aran
ha dut a terme des de fa anys, centrada en les persones

que van exercir algun ofici relacionat amb la sanitat en aquesta vall des de
l’any 1600 fins al 1950.

Aquest llibre, escrit en aranès i publicat amb la col·laboració de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, està estructurat en dues
parts. A la primera es presenta una relació, per ordre alfabètic, dels
professionals de la sanitat, a manera de diccionari. De cadascun
s’inclou, a més de la professió (metge, cirurgià, llevadora, apotecari,
manescal, ...), les dades biogràfiques, obtingudes mitjançant una
acurada i extensa tasca investigadora. A la segona part es presenta
l’activitat professional del personal sanitari; se segueix un ordre
cronològic, estructurat en dècades, i incorpora, en moltes ocasions,
les cites textuals dels documents consultats; això permet fer un
seguiment de l’evolució de les professions sanitàries durant tres segles
i mig, que acaba amb una relació dels noms dels professionals, també
per dècades, com a resum de tota la informació anterior.

És molt interessant també el capítol que l’autor dedica als diferents
ensenyaments que es van anar impartint en diferents èpoques per a po-
der exercir en cadascuna de les professions estudiades: metges i cirurgians
—més endavant ja metges-cirurgians—, apotecaris i farmacèutics,
manescals i veterinaris, i també llevadores.

El capítol, a tall de pròleg, del Dr. Jacint Corbella, destaca que aquesta
obra és un treball de recerca i d’erudició; un treball d’història de la medi-
cina però des d’un punt de vista més ampli, en incloure tots els
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professionals de la sanitat. També senyala l’interès d’obres com aquesta,
en les que es fa patent la relació entre diverses professions d’una mateixa
àrea així com les relacions familiars de diverses generacions d’una mateixa
professió, temes aquests en què es podria fer recerca molt interessant.

Tot i que l’autor, per dur a terme la recerca, ha consultat nombrosos arxius
d’arreu i ha revisat i analitzat manuscrits i fonts de tot tipus, no considera
que sigui una obra exhaustiva i deixa oberta la porta a noves investigacions
i a noves fonts que puguin complementar aquesta obra. El cas és, però,
que aquest llibre és un treball meticulós i detallat, imprescindible per a
qualsevol persona interessada en conèixer la història i l’evolució de la
sanitat a la Val d’Aran des del segle XVII a partir dels professionals que hi
van exercir.

Elena Guardiola i Pereira

BOMBÍ, Josep Antoni; BRUGUERA, Miquel; CORBELLA,
Jacint. Història breu de l’Anatomia Patològica a

Catalunya. Barcelona: Societat Catalana d’Anatomia
Patològica-Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears, 2020. 103 p.
ISBN: 9788497667098

La idea d’aquest llibre neix amb motiu de la celebració
del XIV Congrés Català d’Anatomia Patològica que havia
de tenir lloc a la ciutat de Vic. La pandèmia actual no ha
permès la realització del Congrés, però no ha impedit
l’objectiu de recollir la història de l’anatomia patològica
a Catalunya en una important publicació.

L’obra porta la firma de tres reconeguts professionals ben relacionats
amb el tema: el Dr. Josep Antoni Bombí, catedràtic emèrit d’Anatomia
Patològica de la Universitat de Barcelona, i els Drs. Miquel Bruguera
i Jacint Corbella, que tot i no ser patòlegs, han tingut estreta relació
amb la patologia i, a més, ambdós són referents pels seus treballs
sobre història de la medicina. Tots tres són acadèmics numeraris de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i el Dr. Bombí n’és
l’actual president.
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A Catalunya disposem d’una consolidada bibliografia sobre la història de
les diferents disciplines mèdiques en el nostre país. A tall d’exemple podem
citar una Història de la Cardiologia a Catalunya publicada en anglès l’any
1992 pel recordat Dr. Manuel de Fuentes, o  la molt celebrada història de
la pediatria catalana apareguda l’any 1993 amb el títol de Metges de

nens. Cent anys de pediatria a Catalunya, escrita pels Drs. Oriol Casassas
i Joaquim Ramis en resposta a una iniciativa de la Societat Catalana de
Pediatria.

Els autors del llibre que comentem deixen clar, des del mateix títol, el seu
propòsit: una “història breu”. L’obra està elaborada amb un objectiu de
síntesi. Però malgrat aquesta voluntat reduccionista, cal dir que la quantitat
d’informació que ens faciliten no deixa de ser remarcable.

En els primers capítols es fa un repàs als antecedents de l’Anatomia
Patològica a Europa i a Catalunya, amb un punt de partida que es podria
situar al voltant de la pràctica de les autòpsies judicials a l’edat mitjana.
El moment clau per a la instauració de l’Anatomia Patològica com una
àrea de coneixement diferenciada coincideix amb la seva entrada a la
universitat com una disciplina pròpia. En aquest punt, es destaca la figura
imprescindible de Santiago Ramón y Cajal, catedràtic a Barcelona
d’Histologia i Anatomia Patològica. El seu interès per l’assignatura sembla
evident si es té en compte que l’únic llibre que publicà durant la seva
estada a la nostra ciutat fou precisament el Manual de Anatomía Patológi-

ca General, el 1890.

Després de l’etapa de Cajal, els autors aporten una recopilació de tots els
titulars que han ocupat la Càtedra, tant a la Universitat de Barcelona com
a la resta de centres universitaris que s’han anat creant en el territori
català. És una vasta visió històrica que recorre els primers anys del segle
XX, l’etapa de la segona República i la guerra civil, la postguerra i el
franquisme, fins arribar a la instauració de la democràcia i el moment
actual. Són uns retrats ajustats, que analitzen la contribució professional
de cadascun dels personatges.

Un altre pas transcendental ve donat per la creació de serveis d’anatomia
patològica a la pràctica totalitat dels hospitals integrants de la xarxa públi-
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ca catalana. El llibre recull amb minuciositat l’estructura, personal i evolució
al llarg del temps d’aquests serveis, detallant una nòmina de professionals
que han contribuït, a vegades de forma discreta però no menys eficient, al
reconeixement de la importància i necessitat d’aquesta disciplina.

Després d’uns breus capítols dedicats a la citologia com a subespecialitat,
als patòlegs dedicats a la pràctica privada i als professionals catalans que
exerceixen fora de Catalunya, el llibre acaba amb unes pàgines finals on
es fa un recordatori de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica a tra-
vés de les persones que han ocupat càrrecs directius en la seva Junta al
llarg dels més de cinquanta anys des de la seva fundació.

Una completa i escollida bibliografia ens dona eines per aprofundir en els
temes tractats.

En resum, una obra necessària que obre el camí a futurs estudis sobre la
història i l’evolució d’una especialitat tan ignorada com imprescindible.

Carles Hervás Puyal
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POLÍTICA EDITORIAL

I MANUAL DE PROCEDIMENTS

1. FOCUS I ABAST
2. POLITÍCA D’ACCÉS OBERT
3. DRETS D’AUTORS
4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ
7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ
8. ANNEX: MODELS DE DOCUMENTS

1. FOCUS I ABAST

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una
publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i
la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any
1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència. A partir de 2019, amb el número 71, inicia la segona
època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de
medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària,
odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es
tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats.

L’idioma oficial de la revista és el català, amb l’occità com a llengua cooficial, i el seu
àmbit de recerca són els territoris que representen aquestes llengues, tot i que també s’admetran
treballs en castellà, anglès, francès, portuguès i italià que facin referència a aquesta àrea
geogràfica.
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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.



210

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 74: 203-228 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

2. CORNET, R. N.; TORRAS, M. El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció

(segle XIV). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2005 (PAHCS, 8), p. 67-70.

— No s’acceptarà el següent format i serà motiu de retorn del treball:

... Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent,
la Junta del morbo,4,6,9 que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant dels contagis.1-3,7

– Disposicions gràfiques de la data d’edició:

(12 gener 1992) / (març 1985) / (1988)  / (1978-1980)  / (1990-    )

En totes les cites bibliogràfiques següents a la primera vegada que es cita un treball n’hi haurà prou
amb l’esment del(s) COGNOM(S), Nom(s) dels autor(s) del treball i L’inici del titol... op. cit., pàgina inicial i final
de la nova cita.

Exemple:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic... op. cit.,
vol. 3, p. 178-180.

5.2. Altres consideracions tipogràfiques

Les crides de nota (en forma de números volats o superíndex) han d’anar al darrere del mot que provoca
la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.

Exemples:
— Era natural de Barcelona1 i va exercir a Girona.
— Va néixer a Barcelona l’any 1843,1 i va exercir a Girona.2

Les citacions dins del text es faran entre cometes i en lletra rodona. En el cas que siguin en llengua
diferent a la catalana o occitana aniran entre cometes i en lletra cursiva.

Exemples:
— ... Del fons del despatx sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests
alumnes són recomanats del bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent
a tots dos”.

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

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

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

siempre bienhumorado (¡Bendita herencia!)”.

Les xifres romanes s’han d’editar en versaletes. No s’ha d’afegir mai cap lletra darrere una xifra
romana per indicar que es tracta d’un ordinal.
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[sic] Transcripció literal d’un original, a vegades amb
escriptura no normativa sic, verbatim  (en llatí)

A: Cita d’origen d’un article en el context
d’una obra més àmplia: A In  (en llatí);  A  (en català)

aC Abans de Crist
anòn. Anònim

ap. Apèndix
art. Article
av. Avinguda
c. Data aproximada circa  (en llatí)

c. Carrer
cap. Capítol
col·l. Col·lecció
coord. Coordinador/a/s/es

curs. Lletra cursiva
D Decret
dept. Departament
dip. leg.; DL Dipòsit Legal

dir. Director-a; Direcció
DL Decret Llei
doc. Document
Dr.; Dra. Doctor-a
ed. Editorial, edició

et. al. Altres (i altres) Et alii  (en llatí)
ex. Exemple
exp. Expedient
f. Foli, folis

fig. Figura
hosp. Hospital
Ibid. Mateix lloc que la cita prèvia Ibidem (en llatí)
Id. Mateixa cosa Idem (en llatí)

Impr. Impremta
ll. Llibre
Llic. Llicenciat-da
llig. Lligall

ms. Manuscrit
n. Número
n.b.; NB Atenció, pareu atenció Nota bene  (en llatí)
negr. Lletra negreta

op. Opuscle

TAULA D’ABREVIATURES*
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Exemple:
— Les pestilències que jeuen darrere dels textos catalans que s’han revisat fins ara, si es
poden atribuir totes al bacteri Yersinia pestis, es van iniciar a Europa a mitjans del segle XIV
i hi van romandre fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII.

— XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. (No s’accepta XXIè...).

Els numerals escrits en xifres aràbigues han de portar el punt a partir de les unitats de
miler. Malgrat tot, hi han algunes excepcions; per exemple, els anys i els números de les
pàgines d’un llibre que van sense.

Op. cit. Mateix lloc ja citat, però no
l’immediatament anterior Opus citatum, opere citato (en llatí)

Or. Ordre
orig. Original
p. Pàgina, pàgines

P.d.; p.s. Nota afegida després d’acabat el text Post data (en llatí);
postdata (en català);
post scriptum (en llatí)

p.e.; v.gr. Per exemple Verbi gratia  (en llatí)
par.; § Paràgraf
pg. Passeig

pl. Plaça
prof. Professor-a
RAMC Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RD Reial Decret

rev. Revista
rod. Lletra rodona
s. Segle
s.d.; s/d; s.d. Sense data Sine die  (en llatí)

s.l.; s.l. Sense lloc Sine loco  (en llatí)
sep. Separata
sèr. Sèrie
subt. Subtítol
t. Tom

tít. Títol
UB Universitat de Barcelona
V. t. Veure també (recomanació consecutiva de veure)
V.; Veg. Veure, vegeu, vegi’s Videre, videte, videt, vide  (en llatí)

* En cas de dubte sobre les abreviatures no incloses en aquesta relació, vegeu: MESTRES Josep M. [et. al.]. Manual d’estil:

la redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial - Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009. 1086 p.; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari

de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007. 1762 p.
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Exemples:
— A la pàgina 2331 ho trobaràs.
— El llibre té 1.180 pàgines.
— L’any 1992 es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona.
— Va costar 15.325,50 pessetes i en va rebre 3.000 per a despeses.

5.3. Normes a seguir en els títols, subtítols i epígrafs

S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

— Títol de capítol: En lletra NEGRETA, MAJÚSCULA, RODONA I CENTRAT A COS 12.

— Títol de subtítol: En lletra negreta, minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Títol 3: En lletra minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Les taules s’han d’enviar en un fitxer no tancat, manipulable, dels utilitzats
habitualment (Microsoft Word o Microsoft Excel) i no poden sobrepassar els 12
cm d’amplada.

— Les il·lustracions, taules i gràfiques han d’anar acompanyades del corresponent
peu, centrat, en cursiva i correctament numerades. No pot excedir les dues linies
de text i ha de ser suficientment explicatiu i concís. En el cas de que la il·lustració
no sigui d’autoria pròpia, cal especificar la font d’on s’ha obtingut.

Exemples:

- Autoria pròpia:

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

(Foto: Arxiu familiar).

Figura 2. Imatge de Cambrils en l’actualitat.

- Autoria de procedència aliena:

Figura 3. Oli sobre tela d’Antoni de Gimbernat que es conserva a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

PEL QUE FA A LES NORMES A SVEGEU L’EXEMPLE DEL PUNT 8 D’AQUESTES NORME
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ

6.1. De la recepció i acceptació d’articles.

Els articles hauran de ser tramesos a l’adreça de la revista complint totes les normes
de presentació d’originals. En cas de mancances, la consell de redacció podrà sol·licitar els
elements que faltin abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.
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El període de temps que va des de l’admissió d’un article al procés d’avaluació fins a
l’acceptació o rebuig, no és superior a tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que la direcció
hagi notificat per escrit a l’autor l’acceptació de l’article, aquest pot considerar-se com a no acceptat.

La direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerada la temàtica, la
metodologia, les aportacions i la conveniència de l’article, pot optar per sotmetre’ls al consell
de redacció o retornar-los a l’autor.

En cas de números monogràfics podran ser tramesos al coordinador del número, que
farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al consell de redacció.

6.2. Número monogràfic: coordinació.

Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, el
consell de redacció pot proposar a la revista un coordinador per cada un dels números
monogràfics de la revista.

En el cas de números monogràfics, el coordinador té la doble condició de gestor i d’autor. És
gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en tant que presenta
i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera condició de gestor, actua segons els
criteris particulars que per a cada un dels monogràfics determinin la direcció i el consell de redacció
de la revista. Per la condició d’autor, està sotmès als criteris que estableix aquest protocol.

6.3. De l’avaluació per part del consell de redacció.

L’article proposat serà revisat i avaluat pels membres del consell de redacció, i en
especial pels de les àrees més afins a l’article. Avaluarà la qualitat dels articles proposats, el
seu interès i la conveniència de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al
procés d’edició o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en
especial consideració el criteri del coordinador.

Un cop acceptat l’article per part del consell de redacció, s’iniciarà el procés d’avaluació
per part dels experts.

6.4. De la revisió dels experts.

Un cop aprovat pel consell de redacció, la direcció de la revista sotmetrà cada article a la revisió
per part de dos experts externs al consell de redacció. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel
consell de redacció d’entre les persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat ja
sigui per la seva condició d’autors, la seva autoritat acadèmica o la seva relació directa amb el tema de
l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en consideració el criteri del coordinador.
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Quedaran exempts de revisió dels experts les seccions de la revista que no són aportacions
científiques, com ara presentacions, introduccions generals, memòries, glosses, ressenyes...

6.5. De l’informe dels experts.

L’informe dels experts sempre serà per escrit seguint la pauta d’avaluació que se’ls
farà arribar des de la direcció de la revista, que pot ser modificat d’acord amb l’especificitat de
cada un dels números. Ha de contenir, en essencial, els següents punts:

1.- És un article adequat a la temàtica i a la línia editorial de la revista Gimbernat?

2.- Presenta una recerca, aplicació o contribució acadèmica noves i/o
rellevants?

3.- Està escrit i organitzat d’una forma clara i adequada? S’entén bé? El títol
respon amb prou exactitud al contingut? S’hi adeqüen les imatges i taules?

4.- S’hi referencia d’una forma adequada el treball d’altres? Suggereixes de
fer-hi referències bibliogràfiques addicionals o complementàries?

5.- Creus que és un article (molt, força... gens) interessant? En conseqüència
en recomanes la publicació...?

– Sí, tal com ha estat presentat.

– Sí, però amb modificacions mínimes (indicar quina/quines) (No cal tornar a
passar l’avaluació).

– Sí, però amb modificacions (indicar quina/quines) (Cal tornar a passar l’avaluació).

6.- Comentaris específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de forma objectiva,
tenint en compte que seran trameses a l’autor de forma anònima. El nom del revisador es
mantindrà sempre en l’anonimat.

6.6. Del retorn de l’informe de l’expert.

Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la direcció de la revista
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta d’avaluació.

En cas que passat aquest temps l’expert no trameti la seva avaluació s’entendrà que,
per silenci, aprova sense objeccions l’article i dóna llum verda a la seva publicació. La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i la direcció de la revista sempre podran invocar aquesta
clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de l’expert. L’acceptació per silenci es
considerarà un procediment no habitual.
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Només en cas de flagrant inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament
sobre l’informe presentat per l’expert, la direcció, escoltant el consell de redacció, podrà
desestimar una avaluació, i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.

En cas que l’expert recomani correccions, l’autor pot seguir-les, pot presentar
al·legacions per escrit a la direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del procés de correcció.

Només que un dels experts recomani justificadament la no edició, la direcció de la
revista en farà saber els motius a l’autor i retirarà l’article del procés d’edició. Des d’aquest
moment, l’autor quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà.

7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ

7.1. De la revisió lingüística dels articles:

Un cop acceptats els articles seran sotmesos a revisió per part d’un corrector que, a més de
corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les normes de presentació d’originals.

La revisió anirà a càrrec de les persones que designi la direcció havent escoltat el
consell de redacció.

Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor de l’article, el corrector es
posarà en contacte amb ell per resoldre el conflicte.

Un cop acabada, la persona responsable de la revisió trametrà els articles corregits a
la direcció de la revista per la seva compaginació.

7.2. Del procés tècnic d’edició:

Un cop l’editor rep l’article, s’inicia el procés d’edició. En cas de sorgir problemes o
dubtes, tant pel que fa a aspectes de text com problemes tècnics amb il·lustracions o amb la
seva ubicació, l’editor podrà adreçar-se a la direcció de la revista, que podrà transmetre la
demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà
posar directament en contacte l’autor amb l’editor.

Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés d’impressió.
Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la direcció la incorporació de modificacions
en el contingut, sempre que siguin puntuals i justificades. Si les modificacions afectessin una
part rellevant de l’article seran sotmeses al consell de redacció, que podria decidir sostreure
l’article del procés d’edició, que hauria de refer-se reiniciar tot el procés d’avaluació.

S’imprimiran dues galerades, que seran revisades per la persona responsable de la
correcció lingüística i pel consell de redacció.
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8. ANNEX

MODELS DE DOCUMENTS

— Formulari de declaració d’autoria
— Comunicació motivada de la declaració editorial (destinació

prèvia a la revisió d’experts)
— Comunicació motivada de la decisió editorial
— Informe d’avaluació externa
— Responsables de la revista Gimbernat

DECLARACIÓ D’AUTORIA,

BONES PRÀCTIQUES I CESSIÓ DE DRETS

La direcció de la revista i l’equip editorial recorden als autors que el seu contingut ha
de ser original i inèdit. Només excepcionalment els editors de la revista poden considerar la
publicació de material que no reuneixi aquests requisits. Els autors que presentin material
publicat totalment o parcial amb anterioritat, han de fer constar sempre aquesta circumstància,
així com la causa de la duplicació, i facilitar la font en què ha aparegut l’article en qüestió.

Els autors firmants del treball han de ser el mateixos que han contribuït a concebre’l
i a realitzar-lo, que han participat en l’obtenció de les dades i la interpretació dels resultats, i
que l’han redactat i revisat.

L’autor de contacte o primer signant ha d’emplenar correctament tot el formulari que
trobarà a continuació. Tots els coautors de l’article han de signar al final d’aquest document,
en el lloc previst. Aquest formulari, un cop emplenat i escanejat, ha d’acompanyar l’article quan
s’envii a la revista per demanar la seva publicació.

Els documents s’han de trametre a la direcció de la revista per correu electrònic a
l’adreça gimbernat@ramc.cat

Barcelona, gener de 2021
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

DECLARACIÓ DE CONEIXEMENT DEL CODI ÈTIC DE LA REVISTA GIMBERNAT  (marqueu aquesta casella)

Totes les persones que signen aquest treball es declaren coneixedors del codi ètic de la revista

Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels autors.

DECLARACIÓ D’ORIGINALITAT I CARÀCTER INÈDIT DEL TREBALL (marqueu només les caselles que siguin

necessàries).

Aquest treball és original i inèdit i es concedeix a Gimbernat la prioritat de la seva publicació en cas

de ser acceptat.

Cap de les dades presentades en aquest treball ha estat plagiada, inventada, manipulada o

distorsionada. Les dades originals es distingeixen clarament de les ja publicades.

S’identifiquen i se citen les fonts originals en què es basa la informació continguda en el treball, així

com les teories i les dades procedents d’altres treballs prèviament publicats.

S’esmenten adequadament en l’article, si escau, la procedència de qualsevol material gràfic prèviament

publicat, i s’aporten els permisos necessaris per a la seva reproducció en qualsevol suport.

S’ha obtingut el consentiment dels que han aportat dades no publicades obtingudes mitjançant

comunicació verbal, i s’identifica adequadament aquesta comunicació i autoria.
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DECLARACIÓ DE DUPLICACIÓ PARCIAL O TOTAL (marqueu només les caselles que siguin necessàries).

Parts d’aquest treball han estat publicades anteriorment (cal que completeu la informació pertinent

en l’apartat d’Observacions i que aporteu la publicació).

Aquest treball és la traducció d’un altre publicat prèviament i compta amb el consentiment dels

editors de aquella publicació. Aquesta circumstància es reconeix expresament en el treball que se

sotmet a consideració de Gimbernat (cal que completeu la informació pertinent en l’apartat

d’Observacions i aporteu la publicació).

AUTORIA (marqueu totes les caselles)

Totes les persones que signen aquest treball han participat en l’elaboració, la discussió i la

interpretació dels seus resultats. Igualment, han revisat críticament el treball, aproven la seva

revisió i correcció i estan d’acord amb la seva publicació final.

No s’ha omès la signatura de cap responsable del treball i se satisfan els criteris d’autoria

científica.

OBTENCIÓ DE DADES I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS (marqueu totes les caselles)

La persona o les persones que signen aquest treball han posat tota la cura en evitar cometre errors

en la presentació dels resultats i en la seva interpretació. En el cas de descobrir qualsevol error, ho

posaran immediatament en coneixement de la direcció de la revista.

Els resultats d’aquest estudi s’han interpretat críticament i s’han exposat i discutit els resultats

diferents als punts de vista dels qui signen aquest article.

AGRAÏMENTS (marqueu totes les caselles)

Es reconeixen totes les fonts de finançament concedides per aquest estudi, indicant de manera

concisa l’organisme finançador i el codi d’identificació.

S’esmenten adequadament les persones que, havent col·laborat en l’elaboració del treball, no

figuren en l’apartat d’autoria ni són responsables de la seva elaboració.
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CONFLICTE D’INTERESSOS (marqueu aquesta casella si escau)

En l’apartat d’Observacions, els signants del text informen de qualsevol lligam comercial, financer

o particular amb persones que puguin tenir interessos relacionats amb el treball proposat.

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ (marqueu aquesta casella)

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons CC BY. L’obra pot

ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer obra derivada, deixant clar qui és

l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de Barcelona el dret

de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin d’interès per a aquestes institucions i

incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative Commons 4.0

Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> [Consulta:

1 de setembre del 2019]

OBSERVACIONS
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

AUTORS

Cognoms Nom Signatura Data

Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
Telèfon: Horari de contacte:
Correu-e:

DADES DE CONTACTE DEL PRIMER SIGNANT
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la decisió editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial de la revista l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic
i la presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors interns, considerem l’article:

 No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
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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, 2021
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