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EDITORIAL

E
l nou número de Gimbernat que ara presentem és el tercer que publiquem en

plena pandèmia de covid-19, un cataclisme sanitari de tal magnitud que deixarà

unes xifres esfereïdores, molt probablement per sota de la realitat, com en el

cas d’altres que pertanyen a la història. En aquest moment el món té 160 milions

d’infectats i 3,3 milions de morts registrats oficialment; a Catalunya són més de

680.000 infectats i de 22.150 morts, per ara. A tot el món han mort més de 115.000

treballadors sanitaris, dels quals més de 17.000 metges. La devastació és gran, els

sistemes de salut i l’economia de tots els països intenten resistir fins al límit, mentre

la població ja fa quasi un any i mig que pateix físicament i psicològica.

Quan cal atendre situacions com aquesta, pot ser molt dificultós disposar de

l’ànim i les condicions necessàries pels processos intel·lectuals i la producció

humanística. Els professionals de l’assistència només disposen de temps per als

malalts i, a més, les mesures contra la pandèmia han limitat l’accés a biblioteques i

arxius, han fomentat l’aïllament i han reduït les cites acadèmiques. Tot i amb això, no

tot ha esdevingut impossible i aquest nou exemplar de la revista, el 75, inclou temes

ben diversos que desitgem que tinguin acceptació pels lectors habituals i pels

investigadors en general.

La revista Gimbernat, a més d’oferir un cos d’articles de recerca, s’ha dotat de

noves seccions on tenen un millor encaix altres tipus de treballs, bé per la seva

finalitat més concreta o per una diferent extensió. En aquest número n’encetem una

de nova, dedicada a l’art i la medicina, un àmbit que sol ser una important font de

treballs històrics.

Aquest nou volum inclou treballs que abasten una cronologia que comprèn

des del segle XIV fins quasi l’actualitat, de l’àmbit mèdic i de la infermeria. El consell

GUERRERO i SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Director de la revista Gimbernat.

Manresa (Bages). 9658lgs@comb.cat
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de redacció s’hagués sentit encara més satisfet si hi fossin representades també

altres disciplines sanitàries, però és gairebé impossible que en un sol número hi

coincideixin totes les matèries.

La història sanitària que contenen les taules d’un retaule gòtic, un manuscrit

de cirurgia del segle XVIII i un herbari del Dr. Salvà; la trajectòria del Dr. Josep

Miquel Guàrdia, l’intent de creació d’un cementiri propi de la basílica de la Sagrada

Família, la notícia sobre l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina de la

Mancomunitat de Catalunya, els aspectes docents del Dr. Antoni Trias, la sanitat

de la Batalla de l’Ebre i l’emigració professional dels metges a l’Amèrica del Nord,

aporten coneixement sobre moments ben diversos dels darrers set segles als

territoris de parla catalana. També ens il·lustra i sorprèn el tema de les

enquadernacions antropodèrmiques.

Les ressenyes bibliogràfiques són un aparador d’alguns dels llibres

apareguts en els darrers mesos, que els seus comentaristes recomanen als

lectors.

La revista Gimbernat persisteix en la vocació de transmetre la història sanitària

dels territoris de parla catalana i sobretot en català, i vehicular-la pel camí de la

renovació; la indexació de la revista es manté com a repte i la seva presència en més

repositoris és un objectiu que ja es va assolint. Convidem a tots a llegir-ne els

continguts.
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RESUM: L’estudi que presentem vol fer conèixer un manuscrit sobre
cirurgia que jeia, desconegut fins ara, als estants d’una biblioteca
particular a Mallorca. Va ser escrit en català a principis del segle
XVIII i tenia per objectiu ajudar els estudiants de cirurgia a preparar
l’examen per ser admesos en la professió. Aquest article revisa el
contingut del manuscrit i el situa en el seu context temporal i mèdic.

UN MANUSCRITO MALLORQUÍN DE CIRUGÍA DE 1717. RESUMEN:
Presentamos un estudio sobre un manuscrito de cirugía descono-
cido hasta ahora. El libro se encontraba en una biblioteca particu-
lar en Mallorca. Se escribió a principios del siglo XVIII Y pretendía
ayudar a los estudiantes de cirugía a aprobar el examen para ser
admitidos en la profesión. Este articulo analiza el contenido del
manuscrito Y lo sitúa en su contexto temporal y médico.

A MAJORCAN MANUSCRIPT ON SURGERY OF 1717. ABSTRACT:
We present a study on a hitherto unknown surgery manuscript. The
book was in a private library in Mallorca. It was written in the early
18th century and was intended to help surgery students pass the
exam for admission to the profession. This article analyses the content
of the manuscript and places it in its temporal and medical context.
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INTRODUCCIÓ

El llibre de cirurgia que presentem jeia, desconegut, en una biblioteca particular
a la ciutat de Palma. És un manuscrit en quart amb 169 fulls escrits per les dues cares
a vint-i-huit renglons i amb cobertes de pergamí. En el procés d’enquadernació es
van tallar les primeres línies de les pàgines 62v a 72v, així com la majoria de les
referències que figuraven al marge. Els seus propietaris, la família Suau, el van donar,
el mes de novembre del 2018, al Govern Balear i ara es conserva a l’Arxiu del Regne
de Mallorca (signatura: ARM, DIV-51), on s’ha paginat.

Hem tingut l’oportunitat de fer-ne la transcripció, d’estudiar-lo des del punt
de vista mèdic i de compondre’n un glossari explicatiu. El resultat acaba de publicar-
se, amb el títol Tractat per a l’examen de cirurgià, per iniciativa de l’editorial Lleonard
Muntaner, de Palma. L’edició s’acompanya d’una anàlisi lingüística de la professora
Catalina Martínez Taberner i d’un pròleg del doctor Joan Veny. A la “Introducció” i a
les “Contextualitzacions” del present article repetim part de la informació que figura
a la “Introducció mèdica” del llibre, i ho fem perquè ho considerem necessari per
situar el lector en el temps i els conceptes mèdics del manuscrit abans de descriure
el seu contingut.

El manuscrit comença amb les paraules “Tractat del capítol singular per lo
examen de cirurgià”, però no es pot considerar com el títol de l’obra perquè aquesta
no es limita al capítol singular o introductori de la cirurgia, sinó que continua fins a
completar un text sobre la matèria. Al final del capítol singular (p. 27v) figura el nom
Antonius Oliver, i la data “3 7bris [per septembris] 1716”. El llibre es tanca amb “Finis

finem habet, Antonio Oliver dia 27 enero 1717”.

Una recerca del nom va localitzar un Antonio Oliver que, amb data de 18
d’octubre de 1669, va fer de testimoni en l’acta de contractació de Joseph Barceló
com a arxiver de l’Hospital General de Palma.1 Així mateix, un manuscrit signat per
Pedro de Veri i Joan Antoni Nadal, regidors de l’hospital, dona constància de la
procura d’Antoni Oliver a l’Hospital General, segons l’acta que el 31 de gener de 1670
es confià al notari Manente.2 I un altre document, signat pel llibreter Baltasar Aguiló,
afirma que el procurador de l’Hospital General, Antonio Oliver, li va pagar dotze sous
pel valor d’un llibre.3

Malgrat la distància temporal de vora cinquanta anys, no es pot descartar que
l’Antonio Oliver que signa el manuscrit i el que apareix en els documents esmentats
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siguen la mateixa persona. Es pot afirmar, en canvi, que el tractat mallorquí no és una
obra original sinó, com s’analitzarà més avant, una recopilació d’altres textos escrits
en castellà que, seleccionats i adaptats a la llengua catalana, tenien l’objectiu de
preparar l’examen que els aspirants a cirurgià havien de passar davant del
Protomedicat. Quant a l’autoria, ens trobem amb el mateix dubte que Pere Vallribera4

va expressar davant del Tractat de Sirurgia de 1697 firmat per Franciscum Puig, perquè
no consta el lloc on fou escrit, ni si l’autor de la recopilació és Antoni Oliver o bé és un
recull dels apunts d’un curs de cirurgia.

Figura 1. Portada del manuscrit arxivat com “Tractat del capítol singular per lo examen de

cirurgià”, ARM, DIV-51. (Foto: Arxiu del Regne de Mallorca).
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L’anàlisi de la redacció mostra un autor que s’implica en allò que exposa amb
expressions com “dic que”, “a mon propòsit”, “tenc dit que”, “dic que no”, “podem
aplicar”, “tractarem més avant”, “passarem a l’obra de mans” etc., i segueix així una
tècnica comuna a l’època que no descarta la còpia o la traducció des d’altres textos, ni
el recull literal d’apunts. Sí que podem descartar que el manuscrit haja estat fet per un
professional de la cirurgia, o fins i tot per un estudiant, perquè els errors hi són tan
freqüents com difícils d’explicar, i sovintegen tant en les paraules de l’especialitat com
en altres de la parla general, fins al punt que la transcripció nostra només ha estat
possible després d’identificar, en el procés de documentació, les fonts que l’autor va
fer servir per redactar l’obra. Per altra banda, l’acurada cal·ligrafia, que fa el text
perfectament llegible, fa sospitar que un manuscrit va ser lliurat a un escrivà destre en
el seu ofici, però que ni entenia bé la lletra de l’original ni entenia de medicina.

CONTEXTUALITZACIÓ MÈDICA I TEMPORAL

Fins a la reestructuració dels estudis de cirurgia duta a terme, a mitjans del segle
XVIII, per Pere Virgili i Antoni Gimbernat, els cirurgians es podien formar tant a les universitats
com al costat d’un mestre. Els primers eren coneguts com a “llatinistes”, ja que es requeria
haver aprovat el batxillerat de Llatinitat, Lògica i Filosofia per seguir estudis universitaris.
Aquells que es formaven al costat d’un mestre reconegut rebien el nom de “romancistes”,
a causa del seu escàs coneixement del llatí. La instrucció estava regulada en tots dos
grups i incloïa uns anys d’aprenentatge en un hospital. En la pràctica no existia cap
diferència entre un cirurgià “llatinista” i un altre de “romancista”, però el prestigi social del
primer era molt superior. En tots dos casos,  per a ser reconeguts per a l’exercici de la
professió, s’havia de passar un examen teòric i pràctic davant del delegat del Protomedicat.5

El 1592, una pragmàtica de Felip II va prohibir al Protomedicat que examinara els cirurgians
“romancistes”, però aquest intent d’augmentar la formació teòrica dels professionals va
ser contraproduent, ja que, atesa l’escassetat i els honoraris dels “llatinistes”, la major
part de la població només es podia permetre l’atenció per part d’un cirurgià “romancista”
o d’un barber-sagnador. Aqueixa situació es va redreçar quan el 1603 una pragmàtica de
Felip III va establir unes disposicions per a l’examen de cirurgians “romancistes” sense
que la falta d’estudis universitaris els apartara de la professió.6

L’examen per a cirurgià reconegut presentava problemes tant per la llengua
en què s’havia de fer com pel nivell teòric que s’havia d’assolir, especialment en el
cas dels “romancistes”. Quant a la llengua, ens n’ha arribat constància gràcies a les
raons que expressà el traductor anònim al català de les classes que el doctor Josep
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Roig professà en llatí a la Universitat de Barcelona, i que recollí sota el títol de
Concurs de Cirurgia: “Mogut de l’ús i costum que l’Il·lustre Col·legi de Cirurgia té
d’examinar en català els exàmens dels que pretenen ésser mestres cirurgians de la
ciutat de Barcelona. I també per fer-se i saber com s’han de fer les conferències i
pràctiques de cirurgia en llengua catalana, i finalment perquè a alguns els sembla el
llatí un món de confusions per haver adquirida poca ciència en gramàtica”.7 Per altra
banda, els “romancistes” eren essencialment empírics i necessitaven d’una base
teòrica tant per aprovar l’examen com per exercir la professió d’una manera racional.

Alguns cirurgians “llatinistes”, per subvenir a la mancança de formació teòrica
dels “romancistes”, escrigueren al llarg dels segles XVI i XVII uns llibres de cirurgia
que tingueren àmplia difusió, tals són els casos de Daza Chacón,8 Juan Fragoso,9

Juan Calvo10 o Diego de Robledo.11 Fragoso, al pròleg a la sisena edició de la seua
Cirugía Universal, diu: “Saqué a luz este libro en el vulgar castellano porque, aunque

es verdad que la nueva pragmática obliga a los cirujanos a ser latinos y médicos, hay

muchos romancistas que les será necesario tener libros de su facultad en lenguaje

que puedan entender”.12 Se’n pot deduir que la sisena edició del llibre de Fragoso es
va publicar en els anys en què era vigent la pragmàtica de Felip II. I Juan Calvo, també
en el pròleg, s’adreça al lector amb les paraules: “Digo que el principal intento que

me ha movido a imprimirlo ha sido porque muchas veces me lo han rogado los

cirujanos, y como estos por la mayor parte son romancistas, por eso se ha impreso en

romance”.13 El llibre de Juan Calvo va ser la font principal per al manuscrit que signa
Antoni Oliver, encara que aquest no ho fa palès.

CONTEXTUALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

I ACADÈMICA

Amb l’excepció dels llibres amb instruccions per evitar les malalties
pestilencials, i coincidint amb un declivi econòmic i cultural a les nostres terres, al
llarg del segle XVI i fins a mitjans del segle XVIII, el llatí va anar substituint el català en
el terreny de la medicina i, més avant, la llengua que hi predominà va ser el castellà.
Els llibres esmentats en el paràgraf anterior estan tots escrits en castellà, però en el
camp de la cirurgia els estudiants catalanoparlants s’examinaven i exercien en català,
i necessitaven textos en la seua llengua. Per acomplir aquest menester sorgiren unes
obres, totes manuscrites, que copiaven o traduïen textos coneguts i que el doctor
Vallribera va recollir en un excel·lent treball.14 Entre aquests textos s’haurà d’incloure,
d’ara endavant, el manuscrit signat per Antoni Oliver.
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Un dels textos esmentats per Vallribera és el que escrigué el mallorquí Maties
Roig (1650-1720) amb el títol Chyrurgia treballada. Maties Roig va ser l’últim catedràtic
de Cirurgia de l’Estudi General Lul·lià i el primer de la Universitat Lul·liana de Palma.
Els estudis relacionats amb la salut, a les Illes, es van iniciar a l’Estudi General Lul·lià,
que gaudia del privilegi de Ferran el Catòlic des de 1483, i continuaren a la Universitat
Lul·liana, fundada per un breu de Climent X el 1673. A Mallorca hi havia una càtedra de
Cirurgia des de 1573 i una altra d’Anatomia des de 1626, però els estudis de medicina
no s’hi oferiren complets fins a 1695. Ara bé, l’Estudi freturava de llicència apostòlica i
els seus graus eren vàlids tan sols dintre dels dominis de la monarquia hispànica.15-16

Aquesta circumstància va fer que, fins a 1695, molts estudiants mallorquins es
desplaçaren a la Universitat de València o a la Facultat de Medicina de Gandia, com van
ser els casos de Joan Baptista Binimelis, de Francesc Terrades i també de Maties Roig.
Si l’Antoni Oliver del manuscrit coincideix amb el dels documents abans esmentats, es
podria suposar que estudià a València i retornà a Mallorca on devia ser probablement
un professor agregat. Oliver va ser coetani de Maties Roig, però no esmenta ni el
catedràtic ni la seua obra. Aquesta circumstància pot explicar-se pel fet que la Chyrurgia

treballada probablement mai no es va donar a la impremta, ja que tan sols se’n conserva
un manuscrit datat en 1687 que, a més, està inacabat. El manuscrit signat per Antonio
Oliver, per altra banda, podria ser similar, encara que anterior i més extens, a la cartilla
de cirurgia que el llucmajorer Pere Mir, “platicant de Cirurgia”, va signar el 1721.16

    La troballa del tractat d’Antoni Oliver recorda la que va fer el doctor Felip
Margarit, a unes golfes de Rubí, dels manuscrits signats per Anton de Borja.17 Entre
les obres d’aquest es trobaven, relligades en un sol volum, sengles traduccions del
Tratado breve de flobotomia, de Diego Pérez de Bustos,18 i dels Principios de cirugía,
de Gerónimo de Ayala.19 Antoni Oliver no assenyalà les fonts de la seua obra, però en
el procés de transcripció vam comprovar que el seu “Tractat tercer, de la flobotomia”
segueix el Tratado breve de Pérez de Bustos fins al punt de traduir-ne paràgrafs
sencers. Tanmateix, la traducció al català del Tratado de Bustos feta per Anton de
Borja està datada el 1721 i és, per tant, posterior al manuscrit d’Oliver.20 Quant al cos
general del text mallorquí, es basa essencialment en la Cirugía universal y particular

de Juan Calvo, de la que selecciona i tradueix al català passatges extensos. Ara bé,
Antoni Oliver no menciona el seu seguiment de la Cirugía universal y particular i si bé
esmenta amb freqüència Juan Calvo, ho fa com a un autor més dels referenciats, no
com la seua font principal.

Com va demostrar Vallribera, la traducció dels cinc primers tractats —els únics
que va traduir— del llibre de Gerónimo de Ayala la va fer Anton de Borja des de l’edició
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publicada a València el 1693, que inclou en el mateix volum dos obres més totalment
independents tant de l’obra d’Ayala com entre elles: Del parto humano, de Francisco
Núñez, i Tratado de cirugía sacado de la Cirugía Universal de Juan Fragoso.21 També
assenyala Vallribera, en el seu estudi del manuscrit de Francesc Puig, que el llibre 5 “De
les llagues del cap i de les seues parts” segueix sobretot Fragoso.22 Es pot comentar,
incidentalment, que Juan Calvo i Juan Fragoso diferien en molts punts. A l’edició del
llibre de Calvo que hem consultat (Madrid, 1674) s’esmenta amb freqüència Fragoso
per discrepar de la seua opinió, i Fragoso, a la sexta edició del seu llibre (setena
reimpressió, Madrid, 1627), afegeix algunes correccions a Juan Calvo i les inclou a la
Tabla de las cosas más notables de este libro.23

ESTRUCTURA DEL TEXT

El manuscrit d’Antonio Oliver segueix l’esquema dels llibres de cirurgia de
l’època i es compon de les següents parts: Tractat del capítol singular (fins a la p.
27v); Tractat segon. De la anothomia en general (p. 28r-38v i 43r-48v); Tractat tercer.
De la flobotomia (p. 39r-43r), amb 4 capítols; Tractat quart. De la anothomia en
particular (p. 48r-61v); Tractat de l’antidotari (p. 61v-65v). A continuació de l’antidotari
comença la part de la patologia i dels tractaments, dividida en: Tractat primer. Dels
apostemes en general (p. 66r-92r), amb 16 capítols; Tractat segon. Dels apostemes
de les parts particulars del cos (p. 92r-104v), 12 capítols; Tractat tercer. De les nafres
en general (p. 105r-117r), 20 capítols; Tractat quart. De les nafres de les parts
particulars (p. 117r-131r), 6 capítols; Tractat 5. De les úlceres en general (p. 131v-
145r), 15 capítols; Tractat 6. De les úlceres en particular (p. 145r-147r), 2 capítols;
Tractat 7. De les dislocacions (p. 147r-153r), 2 capítols; Tractat 8. De les fractures (p.
153r-154 v), 1 capítol; i Tractat del morbo gàl·lic (p. 154v-168v), amb 19 capítols.

La major part del manuscrit està redactada en forma de preguntes i respostes.
A les pàgines 169r i 169v hi ha escrites, de forma breu, a dues columnes i per una mà
diferent, unes preguntes i respostes que repeteixen algunes de les que ja eren al
tractat del capítol singular, i les firma Jaume Carrió, Chyrurgià, que probablement va
ser un dels propietaris del volum. A la primera guarda del llibre hi ha escrit el nom
Endreu Gelabert y Moll, i a la segona guarda apareix Hic est liber est ad Michaellem

Pont seruquianus quia mercatus a in mensis Hoctuber Agno 1749. Podem suposar
que es tracta de diferents propietaris al llarg del temps, i s’hi haurà d’afegir un altre
propietari, el nom del qual desconeixem, però que va escriure a la portada “1720
fonn comprat”.
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CAPÍTOL SINGULAR

El “capítol singular” amb què s’enceta el text ve definit com “Diu-se singular
perquè en ell se tracta y se nos enseña uns preceptas universals per saber lo que se
ha de tractar en lo art y examen de chirurgià”. Continua amb unes preguntes i
respostes que, seguint la lògica aristotèlica aplicada a idees galèniques, fixa els
conceptes, entre d’altres, de “cirurgia”, “art”, “ciència”, “cos humà”, “malaltia” i
“curació”. S’hi divideix la cirurgia en “cinc tractats, com són apostemes, nafres,
fractures, dislocacions i úlceres” que, amb l’afegit d’un tractat del morbo gàl·lic, serà
la guia per a la redacció del llibre. A aquest “capítol singular” es fa servir també el
sistema aristotèlic i galènic de les qualitats primeres (calor, fredor, sequedat i humitat)
i segones (duresa, mollesa, raritat, densitat, gravetat, etc.), que s’apliquen a la
definició dels “quatre elements” i de la “complexió o temperament”. També s’hi
defineixen les causes “material, formal, eficient i final” aristotèliques que se seguiran
en capítols posteriors. S’hi inclouen unes nocions fisiològiques sobre les “digestions
o coccions” en què es formen el humors, els quals han de conservar les correctes
“quantitat, qualitat i mixtura” per no caure en “plètora” o en “cacoquímia”, de les
que s’originarien moltes malalties. Després de definir-los, es concreten les “facultats”
i els “esperits” en “naturals, vitals i animals”. Es clou aquest capítol repassant les
classes de cirurgià (“amb sort, adulador i vertader cirurgià”), les escoles antigues de
cirurgia (“empírica, metòdica i racional”) i el mètode que s’ha d’emprar en l’actuació
quirúrgica.

Com s’ha dit anteriorment, al final del capítol apareixen la firma “Antonius
Oliver” i la data “dia 3 7bris 1716” que, units a l’extensió de l’apartat (54 pàgines
d’un total de 336), fa pensar que en principi l’autor només tenia intenció d’escriure
aquest “Tractat del capítol singular”.

TRACTAT SEGON. DE LA ANOTHOMIA EN

GENERAL

    Al tractat segon es defineix l’anatomia com “divisió de las pars tan
necessàrias en el chirurgià rational que sens ella és impossible poder acertar cosa
ninguna”, i se’n fixen els objectius en “la conexensa de las pars patiens y complectió
de elles”, “la pronosticatió de las maleltias” i “la curatió de las malelties”. De les
parts simples se’n considera la “complexió” i les “qualitats secundàries”, alhora que
es classifiquen en “espermàtiques” i “sanguínies” i es concreten en onze: “cuiro,
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Figura 2. Pàgina final del “Capítol singular”, amb el nom d’Antonius Oliver

i la data 3 7bris 1716. (Foto: Arxiu del Regne de Mallorca).
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carn, grex, nervis, venas, artèrias, cartílagos, músculos, cordas, tendons y ossos”. A
continuació s’estudia cadascuna d’elles.

És de particular interès al manuscrit d’Antoni Oliver la descripció dels nervis, que
classifica en “los nervis qui ixen de la sustàntia del celebro” i “los nervis qui naxen del
espinal medul·lar”. Dels primers descriu acuradament els “set parells” i dels segons
“els trenta parells”. En aquesta part, com en tota l’anatomia, segueix Andreas Vesal i el
seu col·laborador Realdo Colombo, però ho fa a través del llibre de Juan Calvo.

TRACTAT TERCER. DE LA FLOBOTOMIA

Després dels capítols de les venes i de les artèries el manuscrit presenta el
tractat tercer “De la flobotomia”, i a aquest segueix el capítol “De les glàndules,
cartílags i lligaments”, que en bona lògica s’hauria d’incloure en el tractat segon.
D’aquest fet es pot deduir que Antonio Oliver, aprofitant la descripció dels vasos
sanguinis, va intercalar el tractat “De la flobotomia” entre dos capítols del tractat
segon. Com s’ha dit anteriorment, la flebotomia d’Oliver segueix fidelment, sense
esmentar ni l’autor ni l’obra, el Tratado breve de flobotomia de Diego Pérez de Bustos.
Per al lector actual és un bon recordatori de la nomenclatura clàssica de les venes
que abordaven els sagnadors, de la tècnica que empraven i dels accidents que
podien aparèixer durant el sagnat, així com del seu tractament.

TRACTAT QUART. DE LA ANOTHOMIA

EN PARTICULAR

El tractat quart descriu les tres cavitats: “animal o cap, vital o tòrax i natural o
ventre”. Atrau l’interès els noms de l’anatomia clàssica que hi figuren (artèria soporal,
os adjutori, cos camerari, processos mamil·lars, venes orgàniques, etc.), així com
algunes descripcions anatòmiques i fisiològiques pròpies del galenisme, com ho són
la inclusió de la rete mirabile, atribuir als ventricles cerebrals la residència de les
potències de l’ànima (imaginació, raó i memòria), l’arribada de l’aire als pulmons a
través de la “traquiartèria o artèria aspra” i dels pulmons al ventricle esquerre per
l’“artèria venal”, fet aquest últim que serveix a Oliver per donar l’etimologia d’“artèria”:
“perquè porta aire”. Aquestes atribucions etimològiques les repeteix amb freqüència
Antonio Oliver i, a través seu, es recorda que “es diu epiglotis per ser semblant a la
llenguasilla de las flautes”, que “se diu duodè perquè és de llargària de dotze dits al
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través”, “se diu gejunio perquè sempre està buit”, “se nomena illeon perquè dona
moltes voltes”, “corasón [càrdies] per causa de què las feridas donades a ell tenen
los matexos accidens que si fossen en el cor”, etc. També es descriu alguna anomalia
anatòmica com a causa de patologia: “en alguns té comunicatió la vexiga de la fel
[amb] lo ventrell per medi de un vas [que] va en el fondo del ventrell, y estos tals són
infelices y desdixats y sempre patexen dolor de ventrell”. Els dos últims entre cometes
són sengles adaptacions al català de paràgrafs de Juan Calvo.24-25

Tant l’anatomia “en general” com el tractat de l’anatomia “en particular”,
estan extrets  sobretot de l’obra de Juan Calvo, però en el procés de transcripció ens
han estat molt útils també les consultes de la Cirugía universal de Fragoso i de
l’Anatomía galénico-moderna de Manuel de Porras.26

Figura 3. Primera pàgina del “Tractat tercer de flobotomia”.

(Foto: Arxiu del Regne de Mallorca).
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ANTIDOTARI

El tractat de l’antidotari segueix la doctrina galènica a través de Calvo,27 i
dedueix la facultat dels medicaments simples segons el grau (primer, segon, tercer o
quart) que tenen de “calor, fredor, sequedat i humitat”, de manera que “curen las
intempèries cada una en son contrari”. Antoni Oliver és també seguidor de Galè quan
afirma: “La facultat dels medicamens se conex en lo sabor de cada hu”. Es classifiquen
a continuació els medicaments segons l’efecte: “resolvent, mol·lificant, resolutiu,
supurant, mundificatiu, encarnatiu, cicatritzant, contra el dolor, narcòtic i confortatiu”
i s’hi afegeix un esment als “cauteris potencials i actuals”.

APOSTEMES

Després de l’antidotari, el manuscrit comença la part de la patologia i els
tractaments. Ho fa amb una numeració independent de la resta del llibre i s’inicia
amb “Tractat primer. Dels apostemes en general”. Tampoc a la part de la patologia
no hi ha cap nova aportació a la cirurgia i, per al lector, l’interès pot estar sobretot en
el record de conceptes, de noms i de classificacions històriques, així com en la revisió
dels instruments i de les tècniques quirúrgiques emprades en el passat. Així,
l’apostema es defineix com “una maleltia composta de tres gèneros de maleltia en
una magnitud ajuntadas, com és mala complectió, mala compositió y solutió de
continuïdad”.

Quant a la classificació dels apostemes, és d’interès la que es fa segons la
localització: “si la apostema se fa en lo cap, se dirà talpa; en los ulls, optalmia; detràs
las orellas, paròtida; en lo nas, pòlip si està en la part interna y a si a la externa o se’n
bax a la llengua, rànula; a la garganta, esquinàntia; bax las aixelles, landre; a la mà,
quiragra; en los pulmons, perineumònia; en la ingle, incordi; en lo genoll, genollera;
y en lo peu, poagre, etc”.

Es recorda també, en els apostemes, el significat original de “reuma” quan
s’exposa que la causa de l’apostema és “fluxió o reuma, que és una expolsió de
humor enviat de las parts robustas a las flacas”.

El tractament s’aborda amb “quatre intencions”, que són: primer, “ordenar la
vida” per mitjà de mesures higièniques seguint les “sis coses no naturals”; segon,
“evacuar la matèria antecedent” que són els mals humors i les grosseres superfluïtats
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que flueixen cap a la lesió, i es fa amb “sagnies, ventoses, lligadures i altres”; tercer,
“llevar la causa conjunta” o ajuntada al lloc de la lesió per mitjà de “medicaments
tòpics o locals, v. g. si la apostema és calenta y humeda, ab medicamens frets y secs
contrariant a la apostema”; quart, “corregir los accidens que solen venir a las
apostemas, com són dolor, corruptió”.

Continua la resta del tractat primer, “Dels apostemes en general”, i tot el
tractat segon, “Dels apostemes de les parts particulars del cos”, amb la descripció i
el tractament específic de cada tipus d’apostema o tumor. Se’n podria destacar el
capítol “De la gangrena o estiomen”, on es descriu detalladament la tècnica de
l’amputació, així com la cura posterior. Al capítol del càncer són de recordar els noms
d’aquest segons algunes localitzacions, així a la cara es diu “noli me tangere”; a les
cames, “llop”; al ventre, “cíngol”, i quan és a tot el cos, “lepra”. També recorre Antoni
Oliver a recordar l’etimologia d’alguns mots, i ens diu que és “pòlipo per la semblanse
que té a las camas del polp”, i que “rànula és un tumor fet bax la llengua, semblant
en el cap del granot”.

NAFRES

El capítol de les nafres s’inicia amb la definició que s’atribueix a Guiu de
Chaulhac:28 “és solutió de continuïtat fresca y sanguinolenta, sens matèria en part
carnosa, feta per causa externa”. També es recorre a l’inici a altra autoritat, Tagaucio,29

per donar l’explicació de per què algunes nafres són mortals de necessitat, però
aquestes referències no són fruit d’una consulta directa sinó, com també passa en
els altres capítols, fetes a través de Juan Calvo.30

 Del tractat tercer, “De les nafres en general”, es pot destacar la menció que
fa a la nafra “morsiva i venenosa”, per mossegada d’animal, en la qual els accidents
o complicacions no es presenten immediatament, sinó quan el verí arriba al cor. En
conseqüència, el tractament serà: primer, ordenar la vida; segon, curar la nafra, i
tercer, “confortar el cor”. Normalment els cirurgians tenien permès aplicar
medicaments tòpics i també, com en aquest cas, enfortir el cor “amb epítimas sobre
el cor y begudes”.

Al capítol 7 d’aquest tercer tractat s’aborden “les nafres fetes amb bombarda
y arcabús”, es consideren les opinions de “si són venenoses o no”, i es citen els
noms i les raons de Juan de Vigo31 i de Alfonso Ferrio32 per considerar-les enverinades,
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i els de Leonardo Botallo33 i Bartholomé Magio34 pel contrari. S’afegeix al manuscrit:
“el curiós podrà veure llargament amb Calvo parlant llargament de estas nafres en el
lloch sitat”, que és el capítol X del llibre quart de l’obra referenciada. En el tractament
s’indica que les intencions seran “la primera, ordenar la vida; la segona, llevar las
cosas estràneas; la tercera, curar la nafre”, i s’exposen les “coses estranyes”: “bales,
perdigons i atacs”. S’afegeix la cura que segueixen els que consideren les ferides no
enverinades i la que segueixen els de l’opinió contrària, “los qui las tenen per
venenosas cautirisan la nafre ab cautiri actual o ab lo oli de saüc, de cucs, de llevor
de lli y altres, com són la trementina, tot bollit”.

Les nafres del cap són les més estudiades en el tractat quart, “De les nafres
de les parts particulars”. S’inicia amb les lesions òssies que pot patir el crani, que
s’exposen pels seus noms clàssics: “contusió, rímula, fissura, collutió o subintració y
perforació”, i els instruments amb què s’han de remeiar: “los trepans, los incisoris,
los llevadors, los regins o llembroxos, los lenticulars, moll y bec de grua”. A continuació
es descriuen les senyals de la possible lesió del cervell: “si és a la part davant perd la
paraula; si a la part posterior, memòria; si és a la sumitat del cap, perd la rahó”. És de
destacar la descripció completa que s’ofereix de la trepanació, la qual s’ha de fer en
dies “que no s’aparten del ple de la Lluna” i s’aconsella “tapar-li hem las orelles
perquè no senta el rumor del trepant” abans d’iniciar l’operació, que “comenserem
ab lo trepan mascle y acaberem ab la femella”.

ÚLCERES

Els tractats 5 i 6 aborden les úlceres “en general” i “en particular”,
respectivament. Quant a la definició, es recorre a Galè: “És solució de continuïdat en
la carn, en la qual se troben certas disposicions que impedexen la unió de curació”,
però aquesta definició es copia de l’obra de Juan Calvo, a qui se segueix de nou en
els dos apartats.35 A banda de Calvo, Oliver esmenta Juan Fragoso en el tractament
de les varices: “Calvo usa diversos emplastres y, entre estos, el de Juan Vigo, el qual
també porta Fragoso”. El menciona, així mateix, en el tractament quirúrgic: “Descarnar
la varice a la part baxa y alta y trevar la vena ab fil y lligadura, y después vaciar la
varice. Este operació aporta Fragoso”,36 però Antoni Oliver no diu que l’operació de
Fragoso l’ha copiada del llibre de Juan Calvo. Ara bé, hem dit abans que Calvo
esmenta Fragoso pràcticament sempre per rebatre-li alguna afirmació, i així és també
en aquest cas perquè, després de descriure la tècnica de Fragoso, Calvo afegeix:
“Cierto este modo de curar las varices de Fragoso no es bueno...”.37
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Al manuscrit es dedica un bon espai al tractament de l’úlcera tòrpida, a la que
es designa “cacoeta”, “ferina”, “tèlafia maligna”, “amb propietat oculta” i
“malimores”. I és d’interès, de nou, aquesta terminologia clàssica, on “cacoeta” i
“malimores” tenen la mateixa traducció literal per “comportament dolent”, només
que la primera seria paraula grega i la segona, llatina. El nom “tèlafia maligna” se li
donava perquè s’atribuïa a Tèlef, rei de Mísia, ser el primer que la patí.

DISLOCACIONS I FRACTURES

Els dos tractats que segueixen, el 7, “De les dislocacions”, i el 8, “De les
fractures”, no són constants en les obres de cirurgia escrites en el segle XVI. No
apareixen al llibre de Daza Chacón,38 ni al de Juan Calvo. La pragmàtica de Felip III del
7 de novembre de 1617 ordenà per als cirurgians: “Sean obligados a estudiar la

Algebría, que es parte de la Cirugía, y hay en España gran falta de algebristas, para

reducir y concertar miembros dislocados, y quebraduras de huesos, y otras cosas

tocantes a la Algebría, y que no sean admitidos a examen ni se aprueben si no

supieren esta parte de la Cirugía”.39 Probablement per aquesta pragmàtica es va
afegir al llibre de Juan Calvo el Tratado de fracturas y dislocaciones escrit per Andrés
de Tamayo,40 que apareix en l’edició de 1674, consultada per nosaltres. Antoni Oliver
segueix l’obra d’Andrés de Tamayo editada junt al Tractat de Juan Calvo en un sol
volum, però en cap moment esmenta l’autor al manuscrit.

L’interès dels tractats 6 i 7 rau en la descripció de les tècniques de reducció i
immobilització, així com en l’adaptació al català d’algunes paraules castellanes, com
és el cas de “bizma”, que l’autor catalanitza com “abisme”.

TRACTAT DEL MORBO GÀL·LIC

Les malalties de la pell i aquelles amb manifestacions cutànies entraven
dintre del camp d’actuació dels cirurgians. En aquest interesant tractat del manuscrit
se segueix també Juan Calvo, qui va assolir fama tant en la descripció com en el
tractament de la sífilis.41 A més, es completa amb la consulta del Libro que trata de la

enfermedad de las bubas, de Pedro de Torres,42 que a l’època gaudia de gran prestigi.

S’hi defineix el morbo gàl·lic, “segons Calvo és una maleltia que tota la
sustància inficiona el fetje y humors que en ell se engendren” i s’estableixen els
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passos clàssics del tractament: “ordenar la vida; la segona, evacuar la matèria
antecedent; la tercera, llevar la conjunta y la quarta, corregir los accidents”. La
segona es compleix “ab sangrias, purgas, ventosas, lligaduras, fricacions y baiñs”,
i la tercera “encare que se troben moltas maneras de medicamens per llevar esta
causa conjunta més principal són estos quatre, com són la rel de Xina, el palo
santo, la çarsa parilla y el mercurio”.

La part més extensa del tractat aborda amb detall els diferents remeis i les
tècniques d’aplicació: uncions amb mercuri, sufumigacions amb cinabri, i els
tractaments amb el pal sant o guaiac, la rel de Xina, la sarsaparrella i altres. El
manuscrit exposa les opinions de diferents autors de l’època sobre la verinor del
mercuri, però no es decanta sobre la idoneïtat de cap tractament. Sí que
assenyala els perills de cadascun i la manera d’enfrontar-se als accidents que
s’hi poden presentar.

CONCLUSIÓ

El text manuscrit del Tractat per a l’examen de cirurgià, títol que s’ha acordat
donar-li a la transcripció i els estudis mèdic i filològic, presenta molts defectes, i és
difícil esbrinar en ell que, per exemple, “amoros de lli” és en realitat “hemorroïdal”,
que el correcte per “per la qual va agra prepira” és “per la qual va aire respirat”, que
“mel de St. Aure” vol dir “mel de centàurea”, que els noms “Basclio y Peado Colunto”
són “Vesalio i Realdo Columbo” etc., i així pàgina rere pàgina. Calia preguntar-se si
pagava la pena de recuperar un text tan alterat, i la resposta va ser afirmativa perquè
és una mostra més de la presència del català en un temps, després del Decret de
Nova Planta, i en un camp, la ciència, dels que ens queden pocs documents en la
nostra llengua. A més, el llibre va passar per diversos propietaris als que, d’una
manera o d’altra, suposem que va ser útil. La identificació de les fonts ha permès
rectificar-ne els errors, de manera que a la transcripció publicada per l’editorial
Lleonard Muntaner apareixen les paraules errònies al manuscrit i al seu costat, entre
claudàtors, les correctes segons els textos font de Juan Calvo, Diego Pérez de Bustos,
Andrés de Tamayo i Pedro de Torres. També ens ha estat eficaç la consulta a altres
autors de l’època.

Darrere d’un text que ens ha arribat alterat possiblement per l’escrivà, hi ha
un autor que el va escriure correctament, i nosaltres creiem haver restituït el valor
original a la seua obra.
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 NOTES

1. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana [Palma], 7, 209 (agosto 1897), p. 150.

2. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), NOT H-259_002.

3. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), NOT -259_001.

4. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Comentaris sobre un manuscrit català de cirurgia del segle XVII”.
A: Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de las Ciències de la Salut [en línia],
1985, Vol. 4, p. 379-88, p. 381.  <https://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/
view/43235>  [Consulta: 29-11-2020].

5. MASSONS i ESPLUGAS, Josep M. “Els estudiants del ‘Real Colegio de Cirugía’ de Barcelona
al segle XVIII”. A: Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la

Salut [En línia], 1994; 21: 1-65. <https://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/
view/44618> [Consulta: 1-12-2020]

6. COBO GÓMEZ, Jesús V. La práctica médico-quirúrgica en la primera generación del movimiento

novator a través de las obras de Juan Bautista Juanini (Milán, 1632-Madrid, 1691):

imagen historiográfica, saberes médicos y prácticas quirúrgicas. [En línea] Barcelona:
Universitat Autònoma de Barcelona + Unitat d’Història de les Ciències, CSIC Barcelona, 2004.
<https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2004/hdl_2072_5189/Treball_Cobo_RECERCAT.pf >
[Consulta: 1-12-2020].

7. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Notes per una història de la cirurgia catalana a través dels seus
textos”. A: Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de las Ciències de la Salut [En
línia], 1995; 23: 9-38. <https://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/45003>
[Consulta: 1-12-2020].

8. Dionisio Daza Chacón (Valladolid, 1510 - Madrid, 1596). Cirurgià dels exèrcits de Carles I i de
Felip II, on va ser company d’Andreas Vesal. Escrigué Práctica y Teórica de Cirugía

(Valladolid, 1582-1595), amb diverses reedicions.

9. Juan Fragoso (Toledo, c. 1530 - Madrid, 1597). Metge i cirurgià, la seua Cirugia Universal

(Sevilla, 1580) va tenir catorze edicions en castellà i tres en italià.

10. Juan Calvo (València o Tarazona, 1536 - València, 1599). Va estudiar a la Universitat de
València, on va ser deixeble de Lluís Collado. Fou professor de cirurgia a Montpeller i,
després, a València. Va ser autor de Cirugía universal y particular del cuerpo humano

(1590), que va tenir deu reimpressions en castellà i dos en francès, i publicà una
traducció castellana de la Cirurgia Magna de Chaulhac que inclou les glosses de Joan
Falcó.

11. Diego Antonio de Robledo. Autor del conegut Compendio cirurgico útil i provechoso a sus

professores. D’aquest autor no n’hem trobat el lloc de naixement, alguns biògrafs el
consideren format a la Salamanca i d’altres a Alcalà, i fins i tot la seua obra presenta
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dubtes quant al lloc i any de publicació, ja que segons els autors se’n donen les dades
de Barcelona, 1686, de Madrid, 1687 i fins i tot de Madrid 1666. Hi ha coincidència, en
canvi, en citar-lo com a regent de la càtedra de cirurgia dels reials hospitals de Nuestra
Señora de Guadalupe. El seu llibre va tenir àmplia difusió durant el segle XVIII, i Antonio
Oliver l’esmenta en dues ocasions.

12. FRAGOSO, Juan. Cirugía universal. 7a ed. Madrid: Viuda de Alonso Martín, 1627. 1 v. 206 p.

13. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular del cuerpo humano.
Sense número d’edició. Madrid: Antonio González de Reyes, 1674. 1 v. 590 p.

14. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Notes per una història de la cirurgia catalana a través..., op. cit.

p. 22-27.

15. BUJOSA HOMAR, Francesc [et al.]. Documents de recerca en salut: L’ensenyament de les

Ciències de la Salut a les Illes Balears des de la Conquesta fins a la Guerra Civil. 6. 1a
ed. Palma: Conselleria de Salut i Consum – Direcció General d’Avaluació i Acreditació,
2008. 1 v. 117 p.

16. CONTRERAS MAS, Antoni; PUJOL BERTRAN, Anton. “La Medicina als segles XVI i XVII”. A:
Història de la Ciència a les Illes Balears. Vol. 2: El Renaixement. 1a ed. Palma: Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, p. 111-128.

17. VALLRIBERA i PUIG, Pere. L’obra mèdica catalana de dos cirurgians del 1700. Anton de Borja

i Carles Pallejà. 1a ed. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU) –
Seminari Pere Mata de la Universitat de barcelona, 1987. 1 v. 130 p.

18. Diego Pérez de Bustos (?-Madrid, 1633). Com consta a la portada del seu llibre, editat a
Madrid el 1630, va ser “Sangrador de cámara de su Mag. y su protobarbero, alcalde y

examinador mayor de todos los barberos flebotomianos de estos reynos”.

19. Gerónimo de Ayala va ser cirurgià de la cort, i publicà el seu llibre a Madrid el 1672.

20. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Notes per una història de la cirurgia catalana a través... op. cit.,
p. 24.

21. VALLRIBERA i PUIG, Pere. L’obra mèdica catalana... op. cit., p. 97-102.

22. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Comentaris sobre un manuscrit català... op. cit., p. 386.

23. FRAGOSO, Juan. Cirugía universal. 7a ed... op. cit., p. 685, sota “Iuan Caluo”.

24. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 245.

25. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 43.

26. Manuel de Porras, cirurgià nascut a Madrid a finals del segle XVII. Va treballar a l’Hospital
General i al de la Passió, de Madrid, i va ser cirurgià de càmera de Felip V. Va publicar
Médula de cirugía y examen de cirujanos (1691), escrita en forma de preguntes i respostes,
i Anatomía galénico-moderna, publicada el 1716, que va ser la seua obra més important.
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27. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 352-
438.

28-.Guiu de Chaulhac (Alvèrnia, c. 1300 – Avinyó, 1368). Estudià a Montpeller i va ser metge dels
papes d’Avinyó. La seua obra Chirurgia magna fou present als estudis universitaris fins
a ben entrada l’edat moderna, i és profusament citada al manuscrit d’Antoni Oliver.

29. Jean Tagaut (c. 1517 - 1560). Metge, matemàtic i poeta francès, professor a Lausana i
Ginebra, autor, entre d’altres, de De chirurgica institutione.

30. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 172-253.

31. Giovanni da Vigo (o Vico), metge i cirurgià genovès (c. 1450 – 1525). Va estar al servei del
cardenal Della Rovere, elegit posteriorment papa amb el nom de Juli II. La seua obra
més important és La prattica universale in cirugia.

32. Alfonso Ferrio. Cirurgià napolità (1500? - 1595). L’ús freqüent de les armes de foc en les
guerres del segle XVI va permetre l’avenç en el tractament de les ferides que causaven.
Alfonso Ferrio escriguè, en aquest camp, De sclopetorum sive archibusorum vulneribus

libri tres.

33. Leonardo Botallo. Metge, cirurgià i anatomista italià del segle XVI. L’experiència com a
cirurgià militar el dugué a escriure De curandis vulneribus sclopettorum.

34. Bartholomé Magio. Metge bolonyès del segle XVI i catedràtic de cirurgia a la Universitat de la
seua ciutat. Va estar al servei del papa Juli III.

35. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 253-
351.

36. FRAGOSO, Juan. Cirugía universal. 7a ed... op. cit., p. 126.

37. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 282.

38. VALLRIBERA i PUIG, Pere. “Comentaris sobre un manuscrit català... op. cit., p. 385.

39. COBO GÓMEZ, Jesús V. La práctica médico-quirúrgica en la primera generación... op. cit., p.
27.

40. Andrés de Tamayo. Famós cirurgià del segle XVII, de qui no hem trobat dades biogràfiques.
Se l’esmenta com a metge i cirurgià de Felip IV, i autor de Tratados breves de álgebra y
garrotillo (1621).

41. CALVO, Juan. Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular... op. cit., p. 536-
571.

42. Pedro de Torres. Metge i cirurgià natural de Daroca. Va estar al servei de l’emperadriu
Maria d’Àustria. Escrigué Libro que trata de la enfermedad de las bubas, de gran
influència en l’època, editat a Madrid el 1600 i amb reedicions el 1625 i el 1715.
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RESUM: La part de la biblioteca del Dr. Salvà que conserva la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya inclou un volum del darrer
quart del segle XVIII que sota el títol “Herbario Salvá” conté una
col·lecció botànica de cinquanta plantes de la família Brassicaceae,
la majoria amb usos medicinals coneguts i que possiblement collí
ell mateix a la rodalia de Barcelona amb la finalitat de millorar els
seus propis coneixements.

EL HERBARIO DEL DR. FRANCESC SALVÀ CAMPILLO. RESUMEN: La
parte de la biblioteca del Dr. Salvà que custodia la Real Academia
de Medicina de Cataluña incluye un volumen del último cuarto del
siglo XVIII que con el título “Herbario Salvá”, contiene una colec-
ción de cincuenta plantas de la familia Brassicaceae, en su mayo-
ría con usos medicinales conocidos y que posiblemente recolectó
él mismo en los alrededores de Barcelona para mejorar sus cono-
cimientos.

DR. FRANCESC SALVÀ CAMPILLO AND HIS HERBARIUM.
ABSTRACT: The part of Dr. Salvà’s library that is guarded by the
Royal Academy of Medicine of Catalonia (Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya) includes a volume from the last quarter of the
18th century. It is entitled  “Herbario Salvá” and contains a collection
of 50 plants of the Brassicaceae family, mostly with known medici-
nal uses and possibly collected by himself in the surroundings of
Barcelona for his own studies.
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INTRODUCCIÓ

En ocasió de la revisió del fons documental de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya i dels tractaments necessaris per a la millor conservació d’alguns
exemplars, coincidint amb les obres de remodelació i condicionament de l’espai de
l’arxiu històric, hem tingut a les mans alguns volums de molt notable importància.
Entre ells, alguns procedents del llegat d’un dels més grans personatges que han
format part de la institució: el Dr. Francesc Salvà i Campillo.

Entre aquests ens va cridar l’atenció un tom no editat, enquadernat amb
pergamí, que llu al llom les paraules “Herbario Salvà”, que l’identifiquen, juntament
al seu ex libris, com a propietat d’aquell il·lustre metge.

L’interès d’aquest volum ha motivat aquesta primera descripció que ara
exposem —que en cap cas pretén ser un estudi botànic reservat als especialistes—
per fer-ne difusió.

En primer lloc val a recordar alguns aspectes biogràfics del Dr. Salvà per tal de
contextualitzar el perfil científic del personatge i de la seva obra i comprendre millor
el que volem comentar.

 BIOGRAFIA

Francesc Salvà i Campillo neix a Barcelona l’11 de juliol de 1751, fill de Jeroni
Salvà i Pontich i d’Eulàlia Campillo. El pare, natural de Vilabertran, el 1747 ja era
metge supernumerari de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona i el 1760, tercer
metge principal; paradoxalment va ser un dels que van prendre partit en contra de la
creació de l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona. La mare era filla d’un apotecari
de Mataró i residia a Barcelona.

Amb aquests antecedents sanitaris familiars, Francesc Salvà es forma en els
primers estudis al col·legi episcopal, el 1768 cursa Medicina a València i en tres anys,
el 1771, aconsegueix el títol de batxiller en Medicina a la Universitat d’Osca. Tot
seguit obté el grau de doctor a la Universitat de Tolosa, que revalida a la d’Osca.
Malgrat l’ideari patern, el 18 d’octubre de 1773 ingressa a l’Acadèmia Mèdico Pràctica
de Barcelona, de la què és el membre més jove, amb vint-i-dos anys, i esdevindrà un
dels membres de major prestigi de la història de la institució.
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Durant tres anys representa l’Acadèmia a Madrid. Impulsor de l’Anatomia, el
1778 pretén dur a terme la secció sigaultiana. El 1787 la seva topografia mèdica de
Barcelona inicia una nova línia de literatura científica. El 1778 eleva un globus
aerostàtic al pati de Capitania i fa els primers enlairaments de l’Estat. Entre els anys
1780 i el 1824, al seu domicili del carrer de Petritxol i amb instruments confegits per
ell mateix, du a terme les observacions meteorològiques de Barcelona tres vegades
al dia, al matí, a la tarda i a la nit i les anota i les relaciona amb els processos
morbosos. Des del 1786 és membre de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de
Barcelona. El 1790 és segon secretari de l’Acadèmia de Medicina. L’any 1791 dota
amb 300 rals dels seus estalvis un premi sobre epidèmies, que es lliura per primera
vegada l’any següent. El 1795 exposa a l’Acadèmia de Ciències l’aplicació de
l’electricitat a la telegrafia que va descobrir 4 anys abans; posteriorment també els
seus progressos en aerostació (amb Marià Oliveres) i els projectes de navegació
submarina proveint la nau d’oxigen de l’aigua. Col·labora amb la Société Royale de

Médecine de Paris i n’és membre corresponent. Entre el 1797 i 1801 és secretari
primer de l’Acadèmia. A partir de la inoculació de la limfa antivariolosa de Jenner el
1796, publicada per aquest el 1798, esdevé un ferm partidari de la vaccinació i n’és
un dels seus principals capdavanters a Catalunya, on la practica. El 1800 concep
com traslladar cossos pesats mitjançant cotxes encarrilats en un canal en sec. Aquell
any li atribueixen la confecció de pamflets revolucionaris, per la qual cosa l’arresten
i el multen. El 1801 es crea a l’Acadèmia de Medicina una càtedra de Medicina
Pràctica que inicia la tasca pedagògica el 25 de juny de 1801, sota la direcció de
Francesc Salvà i Vicenç Mitjavila; Salvà hi exposa continguts docents propis de les
facultats de medicina de Montpeller i París. El 1802 contrau matrimoni amb Llúcia
Steva, filla de Joan Steva i Escardó, un dels integrant del reduït grup de metges
promotors de l’Acadèmia entre 1765 i 1769 i que morí pocs dies després de que l’ens
rebés l’aprovació reial el 4 de maig de 1770.

L’any 1804 presenta a l’Acadèmia de Ciències tots els seus descobriments
sobre l’aplicació de l’electricitat a la telegrafia i a altres experiments. En aquesta
època s’interessa per la prospecció i explotació minera. Durant la Guerra del Francès
roman a Barcelona i manté una posició neutral mentre és investigat. El 1809, ell i el
Dr. Pons substitueixen metges francesos de baixa a l’Hospital de la Santa Creu;
Salvà exerceix interinament de vicepresident en funcions de president fins el 1814.
Recomana la creació d’una escola de llevadores a l’Hospital de la Santa Creu i que
els nous graduats en Medicina s’estableixin en pobles petits per adquirir experiència.
El 1816 l’Acadèmia sol·licita al rei que li atorgui la condició de Metge de Cambra, com
a acadèmic més antic. El 1819 col·labora amb Antoni Brusi perquè la impremta del
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Figura 1. Oli sobre tela de Francesc Salvà i Campillo (1751-1828) que es conserva a la

Galeria de Catalans Il·lustres de Barcelona, obra de Joan Llimona (1886).
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Diari de Barcelona introdueixi la litografia a Catalunya. El 1821 pren part en el debat
sobre la contagiositat de la febre groga. L’any 1822 és elegit vicepresident de ple dret
en funcions de president, fins finals de l’any següent. El 1823 habilita un observatori
astronòmic i meteorològic a la seu de l’Acadèmia. Des de finals del segle XVIII fins el
1827 du a terme les observacions meteorològiques de Barcelona i les publica al Diari
de Barcelona. El 1827, el nou pla d’estudis de Medicina de Pere Castelló recull part
de l’experiència pedagògica de Salvà.

El 13 de febrer de 1828 mor a Barcelona a causa d’una malaltia cerebral.
Deixa el seu cos per als estudis anatòmics i per la conservació d’òrgans si és el cas;
també llega a l’Acadèmia part de la seva biblioteca de 1.500 volums, i 1.400 lliures
per dotar dos premis, un per continuar el que ja havia promogut en vida sobre
epidèmies, i un altre de tema lliure.

Col·laborador de la premsa de Barcelona i Madrid, la seva obra escrita, edita-
da i manuscrita, és extensa i la dedica a temes com ara les epidèmies, les malalties
mèdiques i veterinàries, els tractaments, la prevenció, la salut pública, la salut labo-
ral, alimentació i salut, les morts sobtades, la farmacologia, les topografies mèdiques
-ell escriu la de Barcelona-, les observacions meteorològiques i alguns dels instruments
per al seu estudi com són el baròmetre portàtil, l’higronòmetre i el termòmetre Réamur.
Descriu com fer un petit forn portàtil, el galvanisme, l’electricitat positiva i negativa,
l’ús de l’electricitat en telegrafia, una nova màquina de agramar el cànem i el lli (amb
Francesc Santpons) i crea i innova en altres camps. També publica sobre estudis
químics d’aigües minerals. Publica diversos treballs en defensa de la vaccinació
antivariolosa, sobre educació mèdica i bioètica.

És una personalitat molt destacable en diversos camps de la ciència i la tècnica
i un dels personatges més rellevants del nostre país entre els segles XVIII i XIX.

Després del seu traspàs ha tingut diversos reconeixements, entre els quals, el
1873, la proposta de  l’Acadèmia a l’Ajuntament de Barcelona demanant que incorpori
el seu retrat a la Galeria de Catalans Il·lustres, la qual cosa es du a terme el 1886 amb
la inclusió d’una pintura de Joan Llimona. El 1900 l’Ajuntament li ret un homenatge
i col·loca un retrat seu al Saló de Sessions, obra del pintor Josep M. Marqués i
García. El 1928 l’Acadèmia commemora el centenari de la mort del personatge. L’any
2019 l’organització internacional Institute of Electrical and Electronics Engineers
reconeix Francesc Salvà pel descobriment del telègraf elèctric, que considera una
fita històrica mundial (Milestone) i el posa en el seu quadre de distingits en què
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acompanya celebritats com Benjamin Franklin i Volta. Actualment, la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya segueix convocant i atorgant el Premi en Honor de l’Acadèmic
Doctor Salvà i Campillo i és el guardó de major tradició i prestigi.

EL VOLUM

El pergamí, una pell semi adobada, apareix a la ciutat de Pèrgam cap a l’any 200
aC. En el món grec s’anomenava diphtéra i al món llatí inicialment es coneixia com a
membrana. Posteriorment va adoptar el nom de membrana pergamena o pergamenum.
Segons Plini, aquest suport es va inventar degut a l’escassetat de papir que hi havia per
la gran rivalitat que existia entre les biblioteques d’Alexandria i Pèrgam.

Com hem dit, es tracta d’un tom enquadernat amb pergamí. Aquest tipus
d’enquadernacions formen un subgrup particular dins les de pell, ja que les seves
característiques especials  (una pell tractada amb calç i raspada per deixar-hi només
el derma) afecten la naturalesa de l’enquadernació quan són utilitzades. Existeixen
sobretot tres tipus d’estructures elaborades amb aquest material: l’enquadernació
amb pergamí flexible (limp parchement binding); la semiflexible (semi-limp parchment

binding) que té dues variants: la semiflexible amb tapes flotants (floating boards

binding) i la semiflexible de camisa (vrappes board binding); i, finalment, la rígida o a
la romana. En el cas de l’herbari del Dr. Salvà, es tracta d’un volum integrat per fulls
relligats amb enquadernació semiflexible de camisa on el pergamí s’adhereix sobre
una base de cartró, molt utilitzada entre els segles XVII i XVIII. La seva característica
principal és que gairebé no s’utilitzaven adhesius per a la seva execució. Té un
format vertical i el seu estat de conservació és bo. Les seves dimensions són 370 x
260 mm i conté 4 plecs de 12 fulls cadascun a més a més de les fulles de cortesia del
mateix paper a la primera i darrera fulla, amb un total de 52 fulls (104 pàgines) de
paper verjurat de 240 g amb un gruix aproximat de 15 mm, en què hi han adherides les
diverses mostres de plantes de l’herbari al recte i en blanc el vers. Cadascun
d’aquests fulls està ocupat sobretot per un exemplar botànic premsat i fixat, disposat
amb gust estètic i amb anotacions manuscrites al peu.

Respecte a l’estructura constructiva, les tapes estan encartonades amb una
costura a la greca contínua i les guardes són de paper verjurat sense cap tipus de
decoració ornamental. El llom arrodonit amb la llegenda “HERBARIO SALVA” està
cal·ligrafiada en caixa alta amb tinta de color vermell. A les dues cobertes del volum
(anterior i posterior) no hi consta cap element decoratiu ni cap text.
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Les tanques estan elaborades amb dues cordes de fibra vegetal adherides a
les cobertes interiors que s’uneixen amb una llaçada per cloure l’obra. Les capçades
estan brodades sobre una ànima de pergamí amb fil de cotó blanc, que amb el pas
del anys s’ha oxidat, i estan unides a les tapes per un enllaç extern.

Les notes manuscrites de cada pàgina segueixen un patró similar, metodològic,
més o menys complet segons el cas i en general tenen com a camps successius i en
columna el nom científic taxonòmic de Linné, compost pel gènere i l’espècie; tot
seguit exposa el nom de la planta a l’àmbit farmacològic i sota, els noms populars,
primerament en espanyol (no diu mai castellà), en català (segona llengua), en francès,
alemany, anglès i italià. No sempre hi consten tots però sí a la majoria.

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT

Els noms científics, farmacològics i populars de les plantes en el diverses
llengües es transcriuen literalment de l’original. També els noms de les llengües en
la seva expressió completa o abreujada.

Moltes d’aquestes cinquanta plantes tenen actualment altres noms científics
i moltes sinonímies que no incloem, i en alguns casos s’escriuen amb una ortografia
diferent.

Els usos generals i en la medicina popular els hem extret sobretot del tractat
de “Plantas Medicinales” de Pius Font i Quer (1995), i dels volums de la “Flora Espa-

ñola” de Josep Quer (1762-1784); en algunes ocasions els hem obtingut d’altres
obres que citem a la bibliografia.

Foli 1, recte. Encapçalament de pàgina, en majúscules: TETRADYNAMIA.

SILICULOSAE. (Classificació antiga, classe de plantes superiors que
inclou les que tenen estams tetradinnamosos).

Nom científic: Draba muralis Linn. Altres noms: Bursa pastoris minor

(Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: Pot substituir el pebre i en
beguda és refrescant i diürètica.

Foli 2, recte. Nom científic: Lepidium sativum Linn. Altres noms:
Nasturtium hortense (Farm). Mastuerzo (Españ). Murritor (Cat.). Cresson
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Figures 2, 3, 4 i 5.
Detall de l’enquadernació

en pergamí: tancament,

llom, pla anterior i capçada amb

la fixació externa.
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alenois (Franc.). Garten Kresse (Alem.). Garden cresses (Angl.).
Nasturzio (Ital.).

Indicacions en usos i medicina popular: Antiescorbútica en amanida;
en beguda, tònica estomacal i diürètica; en pegats, per la ciàtica i dolor
dentari; aigua per a rentats vaginals.

Foli 3, recte. Nom científic: Lepidium latifolium Linn. Altres noms:
Cochlearia piperitis (Farm). Lepidio (Español). Herba del Dr. Salvá
(Catalá). Grande Passerage (Francés). Pfeffer-Kraut (Alemany).
Dittander (Inglés). Lepidio (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: Les mateixes que l’anterior i
com a condiment.

Foli 4, recte. Nom científic: Lepidium iberis Linn. Altres noms: Nasturtium

sylvestre (Farm.). Mastuerzo salvage (Español). Morritor bort (Catalá).
Cresson salvage (Francés). Uvilder (Wilder?) kresz (Alemany). Sciatica
cresses (Anglés). Nasitor salvatico (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: Diürètica, per la litiasi renal,
colagoga.

Foli 5, recte. Nom científic: Thlaspi bursa pastoris Linn. Altres noms:
Bursa pastoris major (Farm). Bolsa de pastor (Españ.). Salsa de pastor
(Catalá). Tabouret bourse à pasteur (Fran). Taschle-kraut (Alemany).
Shepherd’s purse (Anglés). Bursa di pastore (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: Com a condiment i en infusió,
contra la tos.

Foli 6, recte. Nom científic: Thlaspi campestre Linn. Altres noms: Thlaspi

vulgaris (Farm., en aquest cas la posa en primer lloc, abans del nom
científic). Thlaspi oficinal (Españ.). Talaspi vulgar (Catalán). Le Thlaspi
(Francés). Treacle mustard (Anglés). Baurensent (Alemany). Senape
salvatica (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: Si és l’espècie arvense, és
comestible una vegada bullida.
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Foli 7, recte. Nom científic: Cochlearia Draba Linn. Altres noms: Draba

vulgaris (Farm.). Draba comun (Españ.). Draba vulgar (Catal.).

Indicacions en usos i medicina popular: Si és en realitat el Lepidium

draba L., pot substituir la Cochlearia i té un ús diürètic i pot substituir el
pebre com a condiment.

Foli 8, recte. Nom científic: Cochlearia officinalis Linn. Altres noms:
Cochlearia hortensis (Farm.). Coclearia oficinal (Español). Coclearia
de hort (Catalan). L’herbe aux cuillers (Franc.). Loeffel-kraut (Alemany).
Scurvy-grass (Inglés). Coclearia minore (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: Antiescorbútica en amanida,
en tintura tracta les aftes orals i la gingivitis.

Foli 9, recte. Nom científic: Cochlearia armoriaca Lin. Altres noms:
Raphanus rusticanus (Farm.). Xaramago oficinal o Rabano rusticano
(Españ.). Raba rusticà (Catal.). Le gran raifort sauvage (Fran.).
Meerrettich (Alemany). Horse-radish (Inglés). Peperella (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: Si en realitat es tracta de la
Armoracia lapathifolia Glibert, és antiescorbútica, carminativa i digesti-
va, diürètica, vesicant, també apropiada pel raquitisme i escrofulisme;
en la infància també com a orexígena.

Foli 10, recte. Nom científic: Cochlearia glastifolia Linn. Altres noms:
Cochlearia major (Farm.). Coclearia de hoja de yerbapastel (Español).
Coclearia major (Catal.).

Indicacions en usos i medicina popular: Les mateixes que les de la
Cochlearia officinalis L., però es considera menys activa.

Foli 11, recte. Nom científic: Iberis amara Linn. Altres noms: Thlaspi amarum

(Farm.). Carraspique amarga (Español). Mirambells silvestres (Catalá).

Indicacions en usos i medicina popular: digestiva, colagoga; també per
la gota i el reumatisme.

Foli 12, recte. Nom científic: Iberis umbellata Lin. Altres noms: Thlaspi

umbellatum (Farm.). Carraspique de Jardin (Españ). Mirambells
vermells (Catalá).
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Indicacions en usos i medicina popular: Desconegudes. Planta
ornamental.

Foli 13, recte. Nom científic: Allyssum calycinum Linn. Altres noms:
Thlaspi Alysson majus (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: Si és el mateix que l’Alyssum

maritimum R. Brown, és diürètica i per alguns, colagoga.

Foli 14, recte. Nom científic: Clypeola maritima Linn. Altres noms: Thaspi

Alyssum maritimum (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: diürètica, per la litiasi renal,
colagoga, ornamental.

Foli 15, recte. Nom científic: Lunaria annua Lin. Altres noms: Lunaria

major (Farm.). Lunaria mayor (Español). Lunaria major (Catalan). La
Grande Lunaire (Francés). Silberblatt, mond-kraut (Alemany). Lunary
moon-wort (Inglés). Lunaria magiore (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: planta ornamental, per fer rams secs.

Foli 16, recte. Encapçalament de pàgina, en majúscules:
TETRADYNAMIA. SILIQUOSA. (Classificació antiga, classe de plantes
superiors que inclou les que tenen estams tetradinnamosos).

Nom científic: Cardamine impatiens Linn. Altres noms: Cardamine

major (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: Antiescorbútica; les parts més
tendres, per l’amanida.

Foli 17, recte. Nom científic: Cardamine hirsuta Linn. Altres noms:
Nasturtium aquaticum minus (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: antiescorbútica, tònic cardíac
i gàstric.

Foli 18, recte. Nom científic: Sisymbrium vimineum Linn. Altres noms:
Eruca minor (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: Desconeguts.
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Foli 19, recte. Nom científic: Sisymbrium Sophia Linn. Altres noms:
Sophia chirurgorum (Farm.). Sofia de los Cirujanos (Españ.). Sofia
(Catalá). Le Falictren des Boutiques (Franc.). Besenkraut (Alemany).
Flixeweede (Inglés). Sofia (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: en pegats, per curar nafres;
per os, antiescorbútica, vermífuga.

Foli 20, recte. Nom científic: Sisymbrium erucastrum Gouan. Altres
noms: no n’inclou d’altres.

Indicacions en usos i medicina popular: En alguns llocs, com a condiment.

Foli 21, recte. Nom científic: Sisymbrium irio Linn. Altres noms: Erisymum

majus (Farm.). Matacandil (Español). Erisymu vulgar (Catalá).

Indicacions en usos i medicina popular: en tisana, anticatarral; en
amanida, antiescorbútica; en pegats, per a curar nafres.

Foli 22, recte. Nom científic: Sisymbrium altissimum Lin. Altres noms:
Erysimum monspensulanum (Fa.).

Indicacions en usos i medicina popular: en amanida només quan la
planta és jove, antiescorbútica i astringent.

Foli 23, recte. Nom científic: Sisymbrium Barcinonense nova videtur.
Altres noms: no n’inclou.

Indicacions en usos i medicina popular: no coneguts.

(Nova videtur vol dir sembla fresc).

Foli 24, recte. Nom científic: Sisymbrium nasturtium Linn. Altres noms:
Nasturtium aquaticum (Farm.). Berros (Español). Crexens (Catal.).
Cresson (Frances). Cressen (Alemany). Cresses (Inglés). Nasturzio
hortense (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: Les formes joves es poden
prendre en amanides o cuites. Condiment. Anticatarral, depuratiu,
antianèmic, antiinflamatori.
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Foli 25, recte. Nom científic: Sisymbrium erysimifolium Pourret. Altres
noms: no n’inclou.

Indicacions en usos i medicina popular: en amanida només les formes
joves; anticatarral, antiinflamatòria.

Foli 26, recte. Nom científic: Erisymum officinale Linn. Altres noms:
Erisymum vulgare (Farm.). Erísimo oficinal. Erisymu oficinal (Catalá). Le
velar ou Tortelle (Francés). Hederich, Wilder Sent (Alemany). Bancke
cresses (Inglés). Crisamo, trione (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: en tisanes per la ronquera,
tos, quadres catarrals; ingerida en tendre s’usa com a antiescorbútica.
En realitat és l’Erysimum officinale, herba dels cantors o de Sant Albert.

Foli 27, recte. Nom científic: Erisymum Barbaraea Linn. Altres noms:
Herba Barbaraea (Farm.). Yerba de Santa Bárbara (Españ.). Herba de
Sa. Bárbara (Catal.). L’herbe de Se. Barbe (Franc.) Uvilder (Wilder?)
kressen (Alemany). Winter cresses (Inglés). Erba di Se. Barbara (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: usada en forma de foments
per les ferides per explosions; la Barbarea verna es pot menjar en
amanida.

Foli 28, recte. Nom científic: Erysimum alliaria Linn.  Altres noms: Alliaria

major (Farm.). Allaria oficinal (Españ.). Alliaria oficinal (Catalan).
L’Alliaire (Francés). Wilder Knoh-lauch (Alemany). Sauce alone (Inglés).
Alliaria (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: la beguda del suc té un efecte
estimulant, diürètica i antiescorbútica; els pegats d’herba premsada o
el seu suc s’usen per curar nafres malignes.

Foli 29, recte. Nom científic: Cheiranthus maritimus Linn. Altres noms:
Hesperis maritima (Farm.). Gassó o Prada (Catal.).

Indicacions en usos i medicina popular: és una planta ornamental.

Foli 30, recte. Nom científic:  Cheiranthus incanus, viola alba Linneo.
Altres noms: Leucoium hortense, albo flore (Farm.). Alhelí blanco
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Figura 6.
Lepidium latifolium Linn.:

herba del Dr. Salvà

Figura 7.
Sisymbrium Barcinonense

(sic) nova videtur.
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(Español). Violé blanch (Catalá). Escriu en català “violé” en compte de
viola.

Indicacions en usos i medicina popular: en infusió de fulles, pel mal de
cap i estimulant; seques i en cocció, emmenagog; en pegats, per la gota;
l’oli de les llavors, tònic cardíac. La Matthiola incana és ornamental.

Foli 31, recte. Nom científic: Cheirantus incanus, viola purpurea Linn.
Altres noms: Leucoium hortense purpueo flore (Farm.). Alhelí encarna-
do (Español). Violé bermell (Catala).

Indicacions en usos i medicina popular: en tisana alleuja inflamacions
i lesions cutànies, en infusió per la cefalea.

Foli 32, recte. Nom científic: Cheiranthus cheiri Linn. Altres noms:
Leucoium luteum vulgare (Farm.). Alhelí amarillo (Español). Violé groch
(Catal.). Giroflier ou Violer Jaune (Francés). Gelbe violen-stock
(Alemany). Wallflower (Inglés). Viola gialla (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: en tisana, contra la cefalea i
estimulant general; en cocció, tracta les aftes orals i és antiinflamatòria
i emmenagoga; en pegats, per la inflamació de la melsa i la gota.
Ornamental.

Foli 33, recte. Nom científic: Cheiranthus erysimoides Linn. Altres noms:
Leucoium sylvestre (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: És l’Erysimum odoratum Ehrh
i també Erysimum cheiranthoides que tenen usos de jardineria, en
murades vegetals.

Foli 34, recte. Nom científic: Arabis thaliana Linn. Altres noms: Pilosella

siliquosa minor (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: de l’Arabidopsis thaliana es
poden ingerir les parts tendres, s’usa com a antiescorbútica.
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Foli 35, recte. Nom científic: Arabis turrita Linneo. Altres noms: Turrita

major (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: l’Arabis glabra s’usa en
jardineria.

Foli 36, recte. Nom científic: Arabis alpina Linn. La va classificar
malament, va esborrar el que havia escrit i ho va fer de nou. Altres
noms: Draba alba siliquosa (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: Jardineria. Secundàriament,
les fulles tendres es poden menjar.

Foli 37, recte. Nom científic: Brassica eruca Linn. Altres noms: Eruca

alba latifolia (Farm.). Oruga de flor blanca (Españ.). Ruca blanca
(Catala). La Roquette des jardins (Franc.). Weisser garten Senf
(Aleman). Rocket (Inglés). Ruchetta (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: l’Eruca vesicaria és
antiescorbútica, diürètica, estimulant, digestiva, laxant suau, estimulant
de la libido, condiment, vermífuga, antitòxica.

Foli 38, recte. Nom científic: Brassica oleracea, B. capitata Linn.  Altres
noms: Brassica alba capitata (Farm.). Col blanca (Españ.). Col
burratxona (Catalá). Le Chou Pommé blanc (Francés). Kapskraut,
Kopfkohl (Alemany). Cole-cabbage (Inglés). Cavolo capuccio (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: com a aliment cuit. En amanida,
antiescorbútica; en suc, anticatarral i vermífuga; les fulles, per curar
nafres; com a galactògena per l’alletament; per tractar la intoxicació
alcohòlica; com a astringent o laxant segons es prepari.

Foli 39, recte. Nom científic:  Brassica oleracea. B. viridis Lin. Altres
noms: Brassica viridis (Farm.). Col verde (Español). Col verde (Catalá).
Garden Colewoort (Inglés).

Indicacions en usos i medicina popular: com a aliment pel bestiar i
molt especialment, cuita, per humans. És antiescorbútica, antiraquítica,
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reguladora intestinal, laxant, galactogoga, preventiva de l’efecte de
l’excés d’alcohol.

Foli 40, recte. Nom científic: Brassica Napus Linn. Altres noms: Napus
sylvestris. Napus sativa (Farm.). Nabo comun (Españ.). Nap vulgar (Catalá).
Le Navet (Francés). Steck rübe (Alemany). Turnep (Inglés). Napa (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: l’oli de colza s’usa per cuinar;
també la planta és farratge pel bestiar; es pot usar com laxant,
antiescorbútica; en pegats, per l’artritis i resolvent d’abscessos.

Foli 41, recte. Nom científic: Brassica oleracea, B. rubra Linn. Altres
noms: Brassica rubra (Farm.). Col rubia (Español). Col vermella
(Catalan). Red cabbage Cole (Inglés).

Indicacions en usos i medicina popular: es pot menjar amanida,
habitualment cuita (col llombarda). És antiescorbútica, laxant,
antiinflamatòria, s’ha emprat per tractar les pneumònies.

Foli 42, recte. Nom científic: Brassica erucastrum. Linn. Altres noms:
Eruca sylvestris major (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: com a condiment, diürètic
potent, vermífuga, ansiolítica.

Foli 43, recte. Nom científic: Synapis arvensis Linn. Altres noms:
Rapistrum flore luteo (Farm.). Mostaza de los sembrados (Español).
Mustaza sylvestre (Catalá).

Indicacions en usos i medicina popular: les llavors s’utilitzen com
revulsiu en pegats contra els dolors articulars, l’artritis, les neuràlgies.

Foli 44, recte. Nom científic: Sinapis incana Linn.  Altres noms: Erysimum

siliquis brevissimis (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: les fulles joves es poden menjar
amanides, antiescorbútiques; els fruits de la Hirschfeldia incana L.es
poden menjars crus o cuits, i en pols.
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Foli 45, recte. No científic: Sinapis nigra Linn. Altres noms: Sinapis rapi

folio (Farm.). Mostaza (Español). Mustaza (Catala). La Moutarde, senevé
(Francés). Senf (Alemany). Mustard (Inglés). Mostarda, senapa (Italia).

Indicacions en usos i medicina popular: les llavors s’utilitzen en la
cuina en formes diverses, sobretot com a condiment. Una vegada moltes
les llavors és un revulsiu apte per a  sinapismes, sola o amb llinosa,
també per pediluvis i altres tractaments tòpics.

Foli 46, recte. Nom científic: Sinapis erucoides Linn. Altres noms: Eruca

sylvestris flore albo (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: a la cuina, a les sopes; les llavors
de Diplotaxis erucoides L. són laxants i poden usar-se com a revulsiu tòpic.

Foli 47, recte. Nom científic: Raphanus sativus Linn. Altres noms:
Raphanus major hortensis (Far.). Rábano comun (Españ.). Rába vul-
gar (Catal.). Le Raifort ou radix (Fran.) Rettich (Aleman.). Horse-radish
(Inglés). Rafano (Italiá).

Indicacions en usos i medicina popular: El tubèrcul, es menja en amanida
o cuit; com les fulles, és antiescorbútic. El tubèrcul és diürètic, anticatarral
digestiu, colagog, ajuda a pair, expectorant, per la litiasi renal.

Foli 48, recte. Nom científic: Raphanus Raphanistrum Linn. Altres noms:
Rapistrum flore albo (Farm.).

Indicacions en usos i medicina popular: l’oli de les llavors és semblant
al de la colza; les llavors permeten obtenir essència de mostassa. Té
també alguns usos remeiers com l’anterior, però més suaus.

Foli 49, recte. Nom científic: Bunias cakile Linn. Altres noms: Cakile

maritima (Farm.). Ruca marina (Catalá). La Roquette de mer (Francés).

Indicacions en usos i medicina popular: La Cakile cakile L. és
antiescorbútica, aperitiva, excitant.

Foli 50, recte. Nom científic: Bunias erucago Linn. Altres noms: Erucago
segetum (Farm.). Erucago mayor (Español). Erucago major (Catala). La
Masse au Bedeau, ou Roquette de champs (Francés).

Indicacions en usos i medicina popular:  el tubèrcul pot ser astringent;
menja de bestiar.
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REFLEXIONS SOBRE L’HERBARI

Una vegada exposat el material del què disposem, les característiques del
volum i del seu contingut, sorgeixen algunes qüestions sense respostes documentades
sobre les quals fem algunes reflexions.

La primera, sobre la possible cronologia de l’obra. La descripció que hem fet
del volum ens du a atribuir l’enquadernació i el paper al segle XVIII, però cal tenir ben
en compte que algunes tradicions artesanes tenien una certa pervivència, per la qual
cosa no podem descartar que pugui ser dels primers anys del segle XIX. Des d’un
punt de vista cal·ligràfic, hem trobat afinitats de traç amb documentació testamentària
notarial d’entre el darrer quart del segle XVIII i el primer del XIX. Per tant, ens trobem
amb una cronologia imprecisa, que pot correspondre a un llarg període a cavall dels
segles XVIII i XIX.

Un altre element que cal datar és l’ex libris del Dr. Salvà, una etiqueta adhe-
rida a la part superior del primer full de l’herbari, recte. El bibliòfil Joan Pujol, expert
en els ex libris i enquadernacions de l’Acadèmia, el descriu com del tipus tipogràfic,
amb un format de 45x27 mm, estampat en tinta negra, orlat, amb una tipografia
coneguda de l’època, que situa en un moment avançat del primer terç del segle XIX.
Val a dir que l’ex libris no ha de ser necessàriament del moment de creació de
l’herbari i que pot ser posterior, afixat abans de la seva mort, àdhuc després.

La segona qüestió que cal considerar és si el volum que analitzem és o no un
herbari, com proclama el títol del llom. Un herbari és una col·lecció de plantes
generalment assecades, enganxades en un full de paper i acompanyades de
referències rellevants sobre cada espècimen, que sol figurar a la part inferior dreta
del suport o plec. La informació, en la seva forma més normativa i moderna, consta
de diversos camps, entre els quals el nom científic de l’espècimen amb el gènere i
espècie que s’acompanyen del nom vulgar i la família; el nom del recol·lector precedit
pel determinant “legit” o “leg.”, la data; el lloc amb el detall de coordenades UTM o
longitud i latitud, l’altitud, la topografia i sovint el nom del poble més proper; l’hàbitat;
el color de la planta, de les flors i fruits, l’aspecte de la planta sencera i l’abundor
relativa a la zona; l’estat fenològic (de floració, fructificació o caducitat); l’olor; els
insectes relacionats que hi interactuen; l’hàbit (si és enfiladissa, estolonífera o
bulbosa); la informació antropològica sobre denominacions i usos alimentaris,
medicinals o altres; també el número de la planta a l’inventari al què pertany. Els
herbaris poden ser generals i sistemàtics, o es poden restringir a una circumscripció
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local, regional, estatal, continental o mundial o a una finalitat si és per a la investigació,
per a un ús medicinal o de docència, entre altres més.

Ultra el valor científic de la pròpia planta de l’herbari, el que li aporta valor és
tota la informació que l’acompanya. Quan aquesta no hi és o és molt precària, el
conjunt resultant no configura un herbari sinó una col·lecció. En el cas que ara
exposem, la informació de cada espècimen es redueix al nom científic de la taxonomia
de Linné, el farmacològic i el popular a vàries llengües i desconeixem els altres
aspectes, per la qual cosa es tracta, en realitat, d’una col·lecció.

En general els herbaris neixen a l’inici del segle XIX i s’estenen ràpidament;
abans d’aquesta època, a l’alta edat mitjana tenen com a referents el tractat de
Dioscòrides “De Materia Medica” i a la baixa edat mitjana és determinant el referent
de l’Escola de Salern. Al segle XV solen correspondre a altres conceptes i formes de
representació, ja que solen tractar-se d’il·lustracions, generalment acolorides, sense
la presència de les pròpies plantes. Tot i amb això, es considera com a primer herbari
el de Luca Ghini, de Bolonya, que inicia la tècnica del premsat de plantes el 1551, que
s’estén ràpidament donant lloc a col·leccions particulars i poc després a institucionals,
sovint relacionades amb els jardins botànics.

La tercera qüestió que plantegem és si la recol·lecció de les plantes de l’herbari
del Dr. Salvà la va fer ell mateix o no. En cap lloc del volum hi consta que les recollís
ell mateix. En alguns moments del segle XIX hi ha qui es dedica a la venda de volums
preparats com a col·lecció o herbari; si l’origen hagués estat aquest, el fulls no
tindrien la lletra de Salvà. D’altra banda, l’existència d’alguna observació de tipus
personal com ara la que dedica al Lepidium latifolium, planta que anomena en català
“Herba del Dr. Salvà”, no ofereix dubtes. Alguna vacil·lació pròpia d’una persona no
especialista en botànica, l’errada que esborra i sobreescriu en una planta del gènere
Arabis i en una altra del mateix que l’obliga a afixar sobre els seus escrits una etique-
ta nova amb un text diferent, fan més versemblant l’atribució de la col·lecció al savi
acadèmic.

Un altre element a tenir en compte és si les plantes recollides corresponen a
hàbitats fàcilment accessibles per Salvà des de Barcelona. Pel que fa a aquest
aspecte, la revisió dels hàbitats dels cinquanta espècimens basada en l’obra de De
Bolós, Vigo, Masalles i Ninot (1993), dona com a resultat que la gran majoria són
d’hàbitats litorals, euromediterrànids, catalanídics i auso-segàrrics; algunes formen
part de la vegetació ruderal i arvense i en algun cas excepcional n’inclou alguna més
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pròpia de l’estatge muntà subalpí, que també es troba al Montseny. En general, es
tracta d’una col·lecció botànica fàcil de fer des de Barcelona, tant si tenim en compte
la brevetat dels desplaçaments necessaris com els mitjans de trasllat que requerien.
Per tant, es tracta d’una col·lecció que va poder aplegar ell mateix.

Un altre argument a tenir en compte és el que es desprèn de la informació de
cada planta. No podem posar en dubte que aquest personatge tenia coneixements
de botànica i un afany erudit que podia incitar-lo a ampliar coneixements teòrics i
pràctics. Coneixia els treballs de Linné (Universitat d’Uppsala) i de von Haller
(Universitat de Göttingen) i molt possiblement dels autors contemporanis, i era un
devot de la taxonomia. De la denominació de les plantes en farmàcia ho devia saber
quasi tot i no pot estranyar que pugui posar el nom farmacèutic sota el nom taxonòmic.
Pel que fa a la denominació popular de les plantes en les llengües d’ús comú, de ben
segur que Salvà fou un poliglota que emprava el castellà i el català en la seva vida
diària, que usava el llatí en l’àmbit acadèmic, i que en els seus estudis doctorals a
Tolosa deuria aprendre bé el francès. El coneixement de l’anglès, l’alemany i l’italià
devien ser fruit de les lectures professionals i erudites però ignorem la seva capacitat
per al seu ús oral. Alguns catalanismes proclamen les seves arrels. En qualsevol cas,
el personatge disposa d’un bagatge intel·lectual suficient per justificar aquests breus
comentaris a cada planta.

Una quarta qüestió la suscita aquest volum dedicat a una única família, les
Brassicaceae o crucíferes. Va ser l’herbari del Dr. Salvà molt més complet i l’Acadèmia
només disposa d’aquest tom? Va iniciar un herbari més complet i va abandonar el
projecte per algun motiu? Li interessaven sobretot les crucíferes i va fer-ne un volum?
El fons de reserva de la biblioteca de la Universitat de Barcelona té alguns llibres del
Dr. Salvà, però no són de botànica. Consultada la biblioteca de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, fins el moment present no tenim coneixement de que el
fons Salvà tingui cap altre volum d’herbari.

La destinació de l’obra podria ser per a l’ampliació de coneixements personals
o per a l’ús docent o medicinal. La tradició hipocràtica i galènica recull l’ús medicinal
d’algunes plantes, que es manté al llarg de la teoria dels quatre humor. Els regiments
de sanitat en fa ús i tothora els tractaments antics passaven per la dieta, la pregària,
les sagnies, els laxants i sobretot l’herbolari; botànica i teràpia farmacològica han
anat sempre unides. L’ús de les plantes com a remei és, de facto, una constant des
de la prehistòria fins avui i no cal ara entrar en els detalls.
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Aquesta col·lecció botànica podia ser un objectiu en si mateixa, com a mostra
d’un interès de Salvà per aquests camp de les ciències naturals, però també podia
tenir una altra finalitat pels possibles usos de les plantes que inclou. Com que el
coneixement de les plantes ve de molt antic, les seves aplicacions no han variat
massa i per tant hem utilitzat sobretot una obra posterior, coneguda pel seu subtítol
“El Dioscórides renovado” de Pius Font i Quer, per constatar l’ús que se’ls atribueix
i tenir una idea general. A partir d’aquesta obra trobem que dels 50 espècimens de
la col·lecció, 39 (78%) tenen un ús medicinal; 6 (12%) el tenen en jardineria com a
plantes ornamentals; 3 (6%) el tenen en alimentació i 2 (4%) no tenen cap ús
conegut. Sobre possibles finalitats mixtes, tres s’utilitzen tant en jardineria com a
recurs remeier, i una en jardineria i alimentació. També hem consultat els volums
de la “Flora Española” iniciada per Josep Quer el 1762 i acabada el 1784, obtenint
uns resultats similars.

Per tant, observem dues evidències de la col·lecció: la primera, que de
forma molt majoritària té usos medicinals —com veiem en el quadre adjunt—,
la qual cosa la rebla el mateix Salvà incloent sovint el nom de la planta en
farmacologia; la segona, que no la l imita a una finalitat exclusivament
terapèutica, però gairebé.

És poc probable que l’herbari de Salvà fos emprat amb una finalitat educati-
va, ja que el seu bon estat de conservació i el de les plantes que conté fan pensar que
no va anar canviant de mans i que probablement es va limitar a l’ús exclusiu del seu
propietari.

TAULA 1. USOS DE LES PLANTES DE L’HERBARI SALVÀ

     ÚS  NOMBRE PERCENTATGE

Medicinal 39 78%
Ornamental/Jardí 6 12%
Alimentació 3 6%
Sense ús conegut 2 4%

Total 50 100%

Taula 1. Usos coneguts de les plantes de l’herbari.
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CONCLUSIONS

El Dr. Francesc Salvà i Campillo (1751-1828) deixa al morir una part de la seva
biblioteca a l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona, actualment anomenada Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Un dels volums no és pròpiament un llibre sinó,
com llu al seu llom, és l’“Herbario Salvá”.

Salvà és un metge i acadèmic de gran erudició científica i tècnica, bon
coneixedor de les ciències naturals i de la taxonomia de Linné.

Aquest volum amb plantes sembla correspondre cronològicament al darrer
quart del segle XVIII, encara que l’ex libris correspongui a un moment posterior,
probablement al voltant del traspàs del savi.

En aquesta primera aproximació a l’anàlisi de l’obra, que desitgem que sigui
continuat per especialistes en botànica, ens adonem que no acompleix els
requisits metodològics exigibles a un herbari tal i com l’entenem avui i es tracta,
en realitat d’una col·lecció de plantes, acompanyades cadascuna d’anotacions
manuscrites que segueixen un mètode personal en què inclou el nom taxonòmic
de Linné —excepcionalment d’altres botànics—, el nom emprat en Farmacologia,
i els noms populars en diverses llengües.

Es tracta d’un volum dedicat a la família de les Brassicaceae i, d’acord amb
els hàbitats dels cinquanta espècimens que inclou, les pogué collir ell mateix perquè
la gran majoria es poden trobar a Barcelona i rodalia.

El 78% de les plantes de Salvà tenen un ús medicinal i sembla que la col·lecció
va tenir un ús d’estudi personal aliè a les finalitats educatives de la càtedra de
Medicina Pràctica vinculada a l’Acadèmia.
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 ELS ANYS DE FORMACIÓ

El doctor Josep Miquel Guàrdia Bagur, autor d’una extensa obra1 sobre temes
molt diversos, va néixer el 23 de gener de l’any 1830 a la localitat d’Alaior, a l’interior
de l’illa de Menorca.

El seu pare, Nicolau Guàrdia Melià (Alaior, 1794-1872), metge del poble, havia
estudiat la carrera de medicina a la Universitat de Cervera, l’única de Catalunya en
aquells moments a causa de la repressió borbònica posterior a la Guerra de Successió.
Més tard, a Barcelona, va ampliar els seus coneixements de patologia i de medicina
clínica. Professors seus van ser Francesc Salvà i Campillo, Francesc Piguillem i Verdacer
i Fèlix Janer i Bertran, entre altres. A més, a Barcelona va trobar un company excep-
cional, el Dr. Raimon Duran i Obiols, amb qui va mantenir una amistat de per vida.

El 1818, un cop obtingut el doctorat, Nicolau, que llavors tenia 24 anys, va
començar la seva vida professional com a metge d’Alaior. Un cop instal·lat i amb
l’estabilitat econòmica que li garantia la seva professió, es va casar amb Maria Bagur
(1820). De la prolífica descendència d’aquesta parella van sobreviure sis filles i un
sol fill, Josep Miquel. La primera educació d’aquest anà a càrrec del sacerdot Llorenç
Sintes Orfila. Com que el noi mostrava una gran aptitud per a l’estudi, el seu pare va
decidir enviar-lo a estudiar fora de Menorca, concretament a Montpeller, ciutat
occitana pertanyent a l’Estat francès i molt lligada a la història del que havia estat la
Corona d’Aragó. Era l’any 1843. Josep Miquel Guàrdia tenia 13 anys.

Aquesta decisió va ser presa després de descartar Barcelona, on el seu pare
tenia força amistats i on feia poc (1842) s’havia recuperat la Universitat. El Dr. Nicolau
Guàrdia coneixia bé el prestigi de Montpeller com a centre d’estudis, sobretot per la
seva famosa École de Médecine, on confiava que el seu fill estudiaria aquesta carre-
ra. Cap altra universitat espanyola podia competir amb la francesa. Entre 1843 i
1849, Josep Miquel Guàrdia va seguir els cursos de batxillerat de lletres i de ciències
físiques al Lycée de Montpeller i després va emprendre la carrera a l’esmentada
École de Médecine (entre 1849 i 1853). En total van ser deu anys de formació
intel·lectual i emocional, lluny de la família, del seu poble natal i de la seva illa, que
van formar la seva personalitat de forma definitiva.

El 1846, quan feia tres anys que residia a Montpeller, li va arribar la trista
notícia de la mort de la seva mare. Se n’assabentà a través d’una carta dramàtica
escrita pel pare. Aquest, a més de comunicar-li algunes circumstàncies de la desgràcia,
li demanava que es resignés, que en el futur evités parlar-ne amb ell per no fer més
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gran el dolor que ja havia patit i, de forma ben clara, el comminava a no abandonar
Montpeller. Cal imaginar el sotrac emocional que això va suposar per a un noi de
setze anys, sotmès al règim disciplinari de l’internat i sense gaires suports afectius.

Durant els anys de la carrera universitària, Guàrdia es va dedicar intensament
a l’estudi, no sols dels temes propis de la carrera sinó també dels humanístics, que
l’atreien especialment. Passava, segons explica ell mateix,2 hores i hores llegint els
clàssics antics en llatí i en grec, llengües que dominava perfectament. També va
adquirir, al llarg d’aquests anys, un coneixement profund dels autors consagrats de
la història de la literatura francesa. Per tot això, i pel seu caràcter especial, els seus
professors hi veien un alumne extraordinari, dotat d’un bagatge cultural superior al
de la resta de companys.

Altres fets van conformar la personalitat de Guàrdia durant aquests anys viscuts
a Montpeller. Des d’allí va viure amb passió el canvi que va significar la Revolució
Francesa de febrer de 1848, la proclamació de la II República i també el cop d’estat
de Lluís Napoleó Bonaparte que, amb el nom de Napoleó III, va instaurar el Segon
Imperi, vigent entre 1852 i 1870. Les idees del republicanisme més radical,
sintetitzades en el lema de la Revolució de 1789 (liberté, egalité, fraternité), el desig
d’una societat lliure del domini de la religió i la defensa de la llibertat de pensament,
havien calat en la seva personalitat de forma irreversible.

A finals d’octubre de 1853, després d’haver aprovat la tesi doctoral i aconseguit
el títol de doctor, Guàrdia va tornar a Menorca. L’alegria inicial de tornar a casa i de
retrobar els seus amics es va anar fonent al llarg dels vuit mesos en què va ajudar el
pare en les seves tasques quotidianes com a metge de poble. Aquest temps va ser
suficient per adonar-se que una illa com Menorca li venia petita, que s’ofegava en
una societat tradicional i sotmesa al poder absolut de l’Església. Aquesta crisi el va
convèncer que el seu desig era continuar estudiant en un lloc de més llibertat en tots
els sentits. A més, va veure clar que, sense deixar d’estar profundament interessat
en els temes mèdics, no se sentia atret per la pràctica quotidiana de la medicina. Així,
doncs, decidit a abandonar un altre cop Menorca, va plantejar la situació al seu pare,
que es va sentir profundament decebut per aquell fill en qui havia posat tantes
esperances que fos el continuador de la seva dedicació com a metge d’Alaior.
D’aquesta manera, malgrat els retrets que va haver de sentir per part del seu proge-
nitor i de la recança de tornar a abandonar les seves germanes i els seus amics, el 4
de juliol de 1854, Guàrdia es va embarcar rumb a París, la gran capital europea on
havia de viure fins a la seva mort.
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Figura 1. Josep Miquel Guàrdia cap als 23 anys,
just acabat d’obtenir el doctorat en Medicina.
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ELS PRIMERS ANYS A PARÍS:

ENTRE LA MEDICINA I ELS AFERS ESPANYOLS

Un cop a la capital francesa, va passar tot un any dedicat exclusivament a
l’estudi per obtenir el títol de Doctor en Lletres, cosa que va aconseguir a finals de
juny de 1855, amb la presentació de les dues tesis preceptives, una en llatí, De ortu
medicinae apud Graecos, sobre l’origen històric de la medicina, i l’altra en francès,
Essai sur l’ouvrage de J. Huarte, sobre Juan Huarte de San Juan, metge espanyol del
segle XVI. L’exposició i defensa d’aquestes tesis, durant una sessió que va durar sis
hores, va tenir lloc a la Facultat de Lletres de la Sorbona davant d’un tribunal format
per nou examinadors i amb un públic nombrós, com era habitual en aquells casos.
L’èxit aconseguit i la publicació de les dues tesis van constituir la presentació de
Guàrdia en el món intel·lectual parisenc.3 A partir d’aquell moment, i amb penúries
econòmiques malgrat els diners que el pare li enviava esporàdicament, va començar
a col·laborar amb diverses revistes. Com que aquesta activitat es pagava malament
i tard, va haver de recórrer a altres treballs eventuals fins que el 1861, aconseguit ja
un cert prestigi entre la intel·lectualitat francesa i amb la protecció d’alguns
personatges del món científic (Émile Littré, Frédéric Dubois, Charles Daremberg...),
se li va oferir el càrrec de Bibliotecari Adjunt de l’Acadèmia de Medicina de París.
Aquell mateix any va començar a escriure articles per al diari parisenc Le Temps,4

col·laboració que es va allargar fins al 1872.

Des dels seus primers escrits a la premsa, Guàrdia es va especialitzar en
dues temàtiques que va tractar durant tota la seva vida: la medicina i els afers
espanyols. Pel que fa a la primera, que només va practicar de forma esporàdica, es
va centrar en la seva història, des dels orígens fins al segle XIX, i en un munt de
qüestions més o menys polèmiques al seu temps, com eren la vaccinació, les
pràctiques de la vivisecció d’animals, la lluita contra les epidèmies i els diversos
tractaments de l’alienació mental, sense oblidar tot el que afectava l’ensenyament
de la medicina. Com a resultat dels seus treballs, el 1865 va publicar La Médecine
à travers les siècles. Histoire. Philosophie. Al pròleg d’aquesta obra, Guàrdia
manifesta el propòsit de fer una història de la medicina lliure de qualsevol
dogmatisme filosòfic. Vol estudiar les variacions i les revolucions de la medicina a
través dels sistemes, de les teories, dels mètodes i de les pràctiques, al mateix
temps que pretén resseguir les lleis que han fet progressar i desenvolupar la ciència
mèdica. Assegura que no li interessa el que anomena “empirisme brut”, que només
mira els resultats i es desentén dels principis, de les teories mèdiques i dels
mètodes, que han de ser la base i el punt de partida de l’art mèdic.
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La visió històrica que Guàrdia vol mostrar en aquest volum segueix el mètode
comparatiu i crític. I és, precisament, l’exercici d’aquesta crítica que el porta a censu-
rar determinades idees i procediments dels metges del seu temps. Per això sap que
la seva obra no serà del gust de tothom, sobretot de les diverses societats mèdiques
existents. En aquest sentit advertia: “Aquest volum és del tot oposat a les tendències
que prevalen en l’actualitat, tant en l’ensenyament com en la pràctica. L’autor mai
no ha sabut dissimular el seu pensament. Mai no s’ha penedit d’haver dit la veritat.
Mai no s’ha proposat d’agradar a algun clan, a cap corporació de savis”.5

A la primera part del llibre, composta de cinc capítols sota l’epígraf “Història”,
Guàrdia fa un recorregut per la tradició mèdica grega d’abans d’Hipòcrates per centrar-se
després en la seva obra i en la tradició posterior i acabar oferint una sèrie de deu monografies
referides a diferents moments històrics. En aquest últim apartat hi ha una sèrie de
referències a la medicina espanyola, força centrada en els metges que van atendre
alguns dels monarques austríacs i borbònics: Francisco Villalobos (un dels metges de
Carles V i de Felip II), Dionisio Daza Chacón (que també va atendre Felip II), Diego de Alcalá,
Andrés Piquer (metge de Ferran VI), Antonio Hernández Morejón, Fernando del Pulgar, etc.
Guàrdia creia que la medicina francesa havia d’aprofitar l’aportació científica d’aquests
metges espanyols, desconeguts o menystinguts per la majoria de metges francesos.

Un d’aquests capítols és dedicat al doctor François Ribes (1800-1864), d’origen
català, que havia estat professor de Guàrdia a l’École de Médecine de Montpeller.
Després d’explicar que havia estat deixeble de Delpech i de Lordat, seguidors de
Barthez i de Bordeu, l’autor el mostra com a membre de la secta santsimoniana, amb
teories peculiars sobre l’amor, la humanitat i la vida universal. De les seves
publicacions mèdiques, destaca el Traité d’hygiène thérapeutique (1860), el contingut
del qual fou la matèria de les lliçons que durant cinc anys va rebre Guàrdia durant la
carrera. D’altra banda, sempre va mostrar una enorme gratitud al seu professor, no
sols pel vessant acadèmic sinó també per la seva qualitat humana, ja que, com
explica, “M. Ribes va aconseguir poc a poc el favor dels estudiants. I eren a ell que es
dirigien de preferència aquells qui venien de lluny i aquells qui no se sentien gens
inclinats a ajupir el cap sota el jou del vell vitalisme intolerant”.

Els setze capítols que, sota el títol “Filosofia”, conformen la segona part, són
dedicats a fer un recorregut per les fases de la ciència al llarg de la història, tal com
les establia la filosofia positiva d’Auguste Comte: teològica, metafísica i científica.
En cada moment, l’autor les relaciona amb els diversos sistemes filosòfics que con-
dicionen el progrés dels coneixements mèdics tant a nivell teòric com pràctic.
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En conjunt, es pot dir que aquesta obra no és pròpiament una història de la
medicina en el sentit clàssic. En qualsevol cas, ofereix un conjunt de materials valuosos
que han de servir per fer la veritable història de la medicina. Però no serà fins quasi
vint anys més tard (1884) que Guàrdia ho tornarà a intentar amb un altre llibre, com
es veurà més endavant.

L’altra temàtica dels articles periodístics en què Guàrdia es podia presentar
com un expert, era la dels afers espanyols. Sempre al dia de la convulsa actualitat
política espanyola, es va fer un nom gràcies als seus articles a les pàgines de Le
Temps i als publicats en un bon grapat de revistes. Conscient que, per entendre el
present espanyol, calia conèixer el passat, sobretot dirigint-se a un públic francès, va
escriure sobre alguns moments rellevants de la història d’Espanya, especialment
sobre aquell període convuls de la Reforma i la seva repressió per part de la Inquisició.
Em refereixo al segle XVI, bàsicament al regnat de Felip II (1556-1598), a alguns
personatges que en van ser víctimes, com Fray Luis de León (1527/1528-1591), i
també a alguns actes de fanatisme religiós, com foren els tristament famosos autos
sacramentales. En aquests temes, Guàrdia mai no va voler ser neutral. El seu punt de
vista, sempre ben documentat, era el d’un observador crític i de pensament lliure,
proper al krausisme de Julián Sanz del Río (1814-1869) i de Francisco Giner de los
Ríos (1839-1915), amb els quals va mantenir una relació epistolar. La seva posició
era de defensa de la raó i en contra de la ignorància, a favor de la llibertat i en contra
de qualsevol forma de dogma o d’esclavatge. Com ell deia, “l’absolutisme en política
i l’absolutisme en religió han causat la desgràcia d’Espanya”.

El tema “espanyol” no el va abandonar mai. Fins i tot en el tram final de la seva
vida, entre 1886 i 1893, va publicar una sèrie d’articles sobre filòsofs renaixentistes
poc coneguts o poc valorats, tals com Oliva Sabuco (1562-1622), Gómez Pereira
(1500-1567?), Juan Huarte de San Juan (1529-1589) i alguns altres.6 La repressió
d’aquests pensadors i de qualsevol forma de pensament lliure per part de la Inquisició
va ser la causa del que Guàrdia va anomenar “la misèria filosòfica” espanyola. I en
aquesta qüestió va topar amb la figura ultraconservadora de Marcelino Menéndez
Pelayo (1856-1912), 26 anys més jove que Guàrdia, i que, abans dels trenta, ja havia
publicat la seva monumental Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882).
Entre els dos intel·lectuals, que tractaven els mateixos assumptes des de perspectives
oposades, va esclatar un agre conflicte dialèctic que va arribar al punt àlgid entre
1890 i 1893, amb desqualificacions mútues mitjançant la ploma ben esmolada per
part de Guàrdia i a través del menyspreu una mica més fat per part del polígraf
asturià, que comptava amb l’aplaudiment d’una bona colla d’intel·lectuals espanyols.
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UNA ÈPOCA DE GRANS CANVIS

El càrrec de Bibliotecari Adjunt de l’Acadèmia de la Medicina de París que,
com s’ha dit, Guàrdia exercia des del 1861, era modest, ja que cobrava poc, però li
permetia una certa estabilitat i moltes hores per dedicar-se a l’estudi. Però això es va
acabar bruscament, el mes de març de 1869, en ser-li rescindit el contracte com a
represàlia per una sèrie d’articles que havia publicat a la Gazette Médicale,7 revista
de temàtica mèdica però que no depenia de l’Acadèmia de Medicina. La crítica de
Guàrdia anava dirigida al funcionament jerarquitzat de la professió mèdica, a
l’immobilisme de la mateixa Acadèmia i a la incompetència d’alguns dels seus
membres. Malgrat que, com a bibliotecari, sempre havia actuat de forma modèlica i
amb una responsabilitat absoluta, els acadèmics, amb algunes excepcions, van de-
cidir prescindir dels seus serveis. El cas va tenir molta repercussió a la premsa, ja que
molts van considerar que el que hi havia en joc era una qüestió de llibertat d’expressió
i que els arguments que esgrimia Guàrdia, si és que eren injustos, s’havien de
combatre amb altres arguments a la premsa i no amb el càstig de privar-lo de la feina.

En aquells moments, Guàrdia ja era casat amb Claire Beaunis (ho havia
fet el 1863), tenia una filles (Madeleine, nascuda el 1864, i Margot, el mateix
1869). Havia tornat una vegada a Menorca, entre agost i setembre de 1868, i
també treballava, des del 1867, de professor d’humanitats, impartint classes de
llatí i de grec al Collège Sainte-Barbe, un prestigiós centre d’ensenyament
secundari que podia presumir de ser el més antic de París, ja que s’havia fundat
el 1460, al barri llatí, tocant al Panteó.

Aquesta estabilitat, no obstant, va ser alterada per l’esclat del conflicte bèl·lic
entre França i Prússia a partir de juliol de 1870 i per les agitacions socials posteriors.
Durant la guerra francoprussiana, Guàrdia va patir el setge de París servint com a
metge voluntari al servei d’ambulàncies. La capital francesa, durant aquell hivern de
fred extrem, va patir tot tipus de privacions, sobretot alimentàries i de combustibles,
a més d’haver de suportar la mort i la destrucció que causaven els obusos disparats
per l’artilleria enemiga plantada als afores. Com tants altres parisencs, Guàrdia
maldava per portar una vida activa i repartia el seu temps entre la seva tasca docent
al Collège Sainte-Barbe, on continuava assistint, i el servei mèdic en una unitat de les
Ambulances de la Presse, que tenia la seu al gran edifici del Collège des Irlandais, no
gaire lluny del mateix centre de treball i proper a la redacció del diari Le Temps. Fou
en aquest mitjà que, durant aquells dies, Guàrdia va publicar una sèrie d’articles
sobre la medicina militar, les ambulàncies i l’utillatge necessari (el sac-ambulance),
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sobre cirurgia, sobre la història del servei sanitari als exèrcits de l’antiguitat, etc.
També va escriure altres articles, des del sentiment patriòtic francès, blasmant la
brutalitat de l’exèrcit prussià, lamentant la mort de combatents francesos i la pèrdua
de territoris com Alsàcia i elogiant l’heroisme d’algunes persones durant el conflicte.

Després de la signatura del Tractat de Pau de Frankfurt, el 10 de maig de 1871,
que va significar la capitulació francesa, Guàrdia va ser testimoni directe de la revolució
popular de la Commune, entre març i maig del mateix any. La repressió final, durant
la setmana del 21 al 28 de maig, coneguda com a Semaine Sanglante, li va deixar una
impressió inesborrable. La seva filla gran, Madeleine, que llavors era una nena, força
anys més tard recordava aquell moment: “Un matí, el papa va tornar, tremolant, els
llavis agitats, la mirada enfollida. Durant hores va restar pàl·lid. L’espectacle dels
insurgents que eren afusellats en massa als jardins de Luxemburg, sobre el bulevard,
i que queien amb raneres, ensangonats, l’havia omplert d’horror.”8

Quasi un any més tard, el mes d’abril de 1872, encara amb una part de França
ocupada per l’exèrcit prussià, Guàrdia va fer un segon viatge a Menorca a causa de la
greu malaltia del pare. Aquest, després de la visita del fill, va aconseguir refer-se de
l’afecció que patia però al cap de pocs mesos morí de forma inesperada.

La guerra i l’agitació social havien donat pas a la III República Francesa (1870),
la qual, passats els crítics moments inicials, va generar noves esperances per a un
país que havia estat humiliat i que tant havia sofert. Calia replantejar-s’ho tot i
començar de nou per a una nova França. I, amb aquest propòsit, un dels temes
centrals que es van plantejar va ser el de l’educació.

L’APORTACIÓ PEDAGÒGICA DEL

DOCTOR GUÀRDIA

L’any 1877, Guàrdia va abandonar el Collège Sainte-Barbe, on havia
treballat durant dotze anys, per anar a l’École Monge, un centre d’ensenyament
secundari de gran prestigi, laic i amb plantejaments pedagògics molt avançats.
Aquest era un canvi que significava, per a Guàrdia, una millora en la forma de
treballar i la possibilitat d’aplicar els principis pedagògics que defensava. Però
la realitat fou que allí hi va treballar només cinc anys, fins al 1882, moment en
què en va ser expulsat per desavinences greus, de tipus ideològic i organitzatiu,
amb l’equip directiu del centre.
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Per entendre aquest conflicte, cal recordar que en aquells moments tot França
estava immers en el debat de quin havia de ser el model d’ensenyament públic, i
Guàrdia, després de tants anys de docència i de reflexió, tenia molt a dir al respecte.
Per això va escriure L’Éducation dans l’École libre. L’Écolier. Le Maître.
L’Enseignement. En aquesta obra, publicada el 1880, Guàrdia defensava un
ensenyament lliure i aportava arguments de pes per impedir que el monopoli que
durant segles havia tingut l’Església passés en aquells moments a ser de l’Estat. A
més, criticava l’excés de reglamentació, els programes tancats i la rutina escolar. Per
a ell, un docent no podia ser un funcionari i l’organització d’un centre escolar no
podia basar-se en una jerarquització que impedia la lliure tasca de l’ensenyant.

El ressò públic que aquest llibre va tenir fou considerable. Les felicitacions
que rebia per la valentia en els seus plantejaments en pro de l’ensenyament lliure
compensaven les crítiques dels sectors més moderats, favorables a un ensenyament
més reglat i sota el ferri control de l’Estat. A part de la polèmica que va generar,
aquesta obra, malauradament, li va costar el lloc de treball. La seva equivocació o, si
es vol, ingenuïtat, va ser implicar-hi l’École Monge i criticar alguns aspectes de la seva
organització i dels seus directius. Se li va exigir que retirés algunes de les afirmacions
que la direcció del centre va considerar injustes o ofensives. Guàrdia va accedir a
suprimir les referències a determinades persones però es va mantenir en tots els
seus plantejaments. La junta directiva del centre va considerar que allò era incompa-
tible amb els seus principis i, per això, el desembre de 1882, li va enviar la carta
d’acomiadament.

Ja fora de l’École Monge, el 1883 Guàrdia va publicar un segon llibre sobre el
mateix tema, L’État enseignant et l’école libre, suivi d’une conversation entre un
médecin et un philosophe (288 pàgines). Aquesta obra, segons el pedagog Antoni
Petrus Rotger,9 va significar el seu suïcidi pedagògic ja que, en reafirmar-se en els
seus plantejaments inicials, es va allunyar de les posicions que finalment van acabar
imposant-se a l’ensenyament francès. La segona part del volum, que reprodueix una
conversa imaginària entre un metge (Hipòcrates) i un filòsof (Demòcrit), serveix a
l’autor per exposar què és la ciència de l’home. En poques paraules, aquesta ve a ser
l’estudi de l’home com a unitat orgànica i funcional en què allò que és físic i allò que
és moral es confonen. Per això és fonamental l’estudi de les ciències naturals, de la
fisiologia i de la medicina. Guàrdia està convençut que, de tots els homes que pensen,
els metges són els que estan més ben situats per adquirir un coneixement profund
de la naturalesa humana. L’únic que han de fer és abandonar l’empirisme brut i
adoptar el pensament crític propi dels filòsofs naturalistes, és a dir, dels que s’allunyen
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de la metafísica i parteixen de la realitat natural. Aquestes afirmacions apropen
Guàrdia a les idees del positivisme d’Auguste Comte.10

L’expulsió de l’École Monge va ser un cop molt dur per a Guàrdia i per a la
sempre precària economia familiar. Quasi un any més tard, se li va oferir un altre lloc
com a professor d’ensenyament de moral a l’École Chaptal, un centre municipal d’uns
1.500 alumnes entre primària i secundària. Guàrdia impartia classes a aquests últims,
que feien una mena de formació professional orientada cap al comerç i la indústria. Hi
treballava unes poques hores i, lògicament, guanyava menys. En aquestes condicions
va exercir la seva tasca docent durant onze anys fins que, el 1894, va haver de demanar
la baixa per motius de salut i, poc després, es va acollir a la jubilació.

Malgrat la modèstia del seu lloc de treball, Guàrdia va actuar amb la
responsabilitat que sempre el va caracteritzar, com demostra l’obra que, el 1885, va
escriure amb el contingut de les classes que impartia. Aquest llibre, Physiologie,
Hygiène et Morale,11 s’estructura en tres parts: “La vida”, “La salut” i “La virtut”.

Al llarg de la primera part, Guàrdia referma la seva idea que la distinció cos/
ànima és una falsa dicotomia. La vida depèn del que la sustenta, que és el conjunt
d’òrgans i de sistemes corporals. Per això, la ciència de l’home només pot avançar a
través d’estudis basats en la realitat, no en cap metafísica ni dogmatisme filosòfic. I
també per això, els descobriments mèdics fets al llarg de la història signifiquen grans
avenços per al coneixement real de la persona humana, com també ho seran els que
han de venir de la mà de les especialitats que llavors s’estaven obrint camí:
l’embriologia, la gestació, els cicles de la vida, les diverses patologies, entre les quals
la que tracta de les alienacions mentals, etc. En aquest últim camp, Guàrdia admet el
poc coneixement que encara es tenia de l’estructura del cervell i de les seves funcions
i, per això, defensa que la psicologia deixi de ser una ciència subalterna de la filosofia,
com havia estat fins feia poc, i es converteixi en una ciència autònoma i experimental
de primer ordre. Anys abans de Freud, Guàrdia ja parla de la importància dels somnis
i de diverses qüestions de psiquiatria.

La salut, que és la temàtica de la segona part, té a veure amb el
desenvolupament i el manteniment de la vida a través de l’alimentació i dels bons
hàbits, és a dir, la higiene, que ha de respectar la naturalesa. Però aquesta,
segons Guàrdia, dista molt de ser perfecta. L’home és l’únic animal capaç de
dominar-la, d’aprofitar-se’n d’ella per subsistir i millorar les condicions de vida i,
quan cal, de corregir-la.



GIMBERNAT, 2021; 75: 57-82 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Andreu Vidal i Mascaró

68

I la tercera i última part tracta de la virtut, és a dir, de la força que emana de
l’ésser humà, que és analitzada en clau de solidaritat de l’espècie humana. Els
fonaments de la societat (el dret, la família, la moral, la justícia, etc.), són
conseqüències de la història de la humanitat basada en aquesta força. Dintre de la
societat, el comportament de cada individu depèn del seu sentit moral, que ve a ser
el resultat del seu estat de salut i del sentit comú que, segons Guàrdia, és la possessió
completa dels sentits que conformen la persona.

Aquesta obra, força densa de conceptes, tracta temes molt diversos, però no
deixa de ser atractiva per les informacions que proporciona sobre determinats
personatges històrics (Plató, Aristòtil, Alexandre Magne, Cèsar, Napoleó, els reis de la
dinastia dels Àustria i la dels Borbons, etc.), sobre molts detalls de la història de la
medicina i sobre la vida d’alguns dels seus investigadors.

MISSIÓ A LES BALEARS: UN VIATGE

D’ESTUDIS PER TERRES DE PARLA CATALANA

El 1884, quan Guàrdia tenia 54 anys i feia poc que treballava a l’École Chaptal,
el ministeri d’Instrucció Pública francès va acordar de confiar-li una missió a les illes
Balears amb l’objectiu d’estudiar-ne els diversos dialectes que s’hi parlaven. Com
que es tractava d’un viatge finançat amb diners públics, Guàrdia va haver de complir
amb la formalitat de presentar una sol·licitud, dirigida al ministre, explicant els
objectius i la planificació del viatge. En aquest document va fer constar el seu
arrelament a França (estudis, treball, ciutadania francesa, etc.), la seva competència
científica (títols acadèmics, publicacions, etc.) i la seva condició de menorquí i, per
tant, de catalanoparlant. En aquest últim aspecte declarava:

[...] la meva llengua materna és el català de Menorca, que és un dels
tres o quatre dialectes que vull estudiar a fons a la monografia que
preparo i que bé podria, gràcies a vós, senyor, convertir-se en un llibre
amb el qual em seria grat de retre homenatge tant a la meva pàtria
natural com a la meva pàtria d’adopció.

El viatge es va realitzar entre el 5 d’agost i el 31 de setembre de 1884, amb
alguns entrebancs de quarantenes i fumigacions a causa de l’epidèmia de còlera
que, en diversos episodis, va castigar tota la Península al llarg del segle XIX. El trajecte
seguit en aquest periple va passar per Bordeus, Cervera, Portbou, Barcelona,
Tarragona, València i Mallorca. El matí del diumenge 7 de setembre, el vapor Menor-
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ca atracava al port de Maó. Guàrdia, ben content de no veure’s obligat a passar una
altra quarantena al Llatzeret,  no va perdre ni un minut per dirigir-se cap a Alaior. Allí
l’esperaven familiars i amics que no veia des de feia 16 anys.

A l’informe resultant del viatge, dirigit al ministre francès, que després va
ser la base d’un llarg article a la Revue des Deux Mondes,12 Guàrdia, a més
d’explicar anècdotes i fer descripcions d’aquelles tan típiques de la literatura de
viatges del segle XIX, va posar l’èmfasi en la història, la llengua i la literatura dels
territoris que va visitar. La visió històrica és una constant en l’experiència viatgera
de Guàrdia. Els diversos paisatges, els tipus humans, les ciutats, els monuments,
les obres artístiques, els llibres, etc., són un bon motiu per donar a conèixer
l’època gloriosa dels territoris que havien format part de la Corona d’Aragó i els
episodis posteriors, sobretot en la seva relació amb Castella, que van conduir
Catalunya, València i Balears a una situació de dependència i pèrdua de la seva
idiosincràsia, fins arribar a l’estat d’abandonament i manca de vitalitat que
Guàrdia va poder comprovar in situ.

Pel que fa a la llengua, que era el tema central d’estudi que havia motivat el
viatge, constata el contrast existent entre la potència de la llengua catalana durant
els segles XIII, XIV i gran part del XV, amb plena vigència oficial com a llengua de cort,
fins i tot capaç d’imposar-se a molts indrets del Mediterrani arran de l’expansió cap
a l’Orient, i l’estat de claudicació en aquells moments de finals de segle XIX, que
posava en perill la seva supervivència. D’altra banda, les observacions dialectals i les
peculiaritats gramaticals són tractades per Guàrdia de forma molt succinta i parcial,
sense que se’n pugui desprendre, doncs, una visió sistemàtica dels mecanismes
lingüístics d’aquells moments.

Quant a la literatura, Guàrdia parteix de la rica producció, en quantitat i en
qualitat, de l’anomenat segle d’or de la literatura catalana, entre els segles XIV i XV,
amb un bon grapat d’autors (Ramon Llull, Arnau de Vilanova, els autors de les quatre
grans Cròniques, Bernat Metge, Ausiàs March, etc.) que van crear una tradició tan
valuosa que mai no s’havia d’haver abandonat. És a causa d’aquest abandonament
que la literatura del segle XIX, en el context del que es coneix com a Renaixença,
només es limita a copiar les literatures veïnes (castellana, francesa i italiana) i menysté
la fortalesa de la pròpia tradició, que no s’hauria d’haver abandonat mai. Per això
s’interroga retòricament: “Quan un té un bon vinet de collita pròpia, natural i sa, per
què obstinar-se, doncs, a imitar els grans vins estrangers? Beure en el propi vas, per
petit que sigui, heus aquí el precepte.”13
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NOVES APORTACIONS A LA HISTÒRIA

DE LA MEDICINA

El mateix any del viatge a les Balears, Guàrdia va veure publicada la seva
Histoire de la Médecine d’Hippocrate à Broussais et ses successeurs, resultat de
deu anys de treball. Al pròleg es dirigeix als joves estudiants de medicina i als lectors
no especialitzats tot expressant el propòsit de defugir les citacions i les referències
excessivament cultes, com també les abstraccions i les teories innecessàries.

A la primera part de les dues de què consta el volum, es fa un recorregut per la
tradició mèdica a través dels grans mestres de la medicina, començant pels grecs i
per Hipòcrates (segles V i IV aC) fins arribar a Broussais (finals del segle XVIII i inicis del
XIX). La segona part és dedicada a les institucions mèdiques i als costums de la
pràctica de la medicina, que eren l’entorn en què treballaven els metges.

Al llarg de les pàgines d’aquesta obra hom hi detecta una sèrie de crítiques més
o menys punyents a determinats personatges del món de la medicina. Una de les que
criden més l’atenció és la que dirigeix al també menorquí doctor Mateu Orfila Rotger
(1787-1853), famós en el món mèdic francès per ser un dels pioners de la toxicologia,
i per al qual Guàrdia sembla sentir una franca antipatia a causa de la recerca de l’èxit
a tota costa, de la popularitat en la vida frívola als salons parisencs i del poder acadèmic
i polític que va aconseguir a França, ja que va ser degà de la Facultat de Medicina de
París i president de l’Acadèmia de Medicina, entre molts altres càrrecs que va exercir
gràcies al suport del rei Lluís Felip i dels polítics més retrògrads del moment.14

Malgrat la gran quantitat d’informació que aporta, Guàrdia tampoc no
aconsegueix, amb aquesta obra, fer una història completa de la medicina. El doctor
Josep de Letamendi, que la va tenir a les mans, va manifestar el seu desig de fer una
història més encertada i més completa que la de Guàrdia, esmenant alguns oblits
inexplicables com, per exemple, el de l’aportació de l’aragonès Miquel Servet al
coneixement de la circulació pulmonar. Però aquest projecte de Letamendi tampoc
no es va arribar a realitzar.

L’última aportació significativa de Guàrdia com a historiador de la medicina va
tenir lloc durant els últims anys de la seva vida. El mateix any de la seva mort (1897),
tretze anys després de la publicació de l’obra que s’acaba de comentar, va aparèixer
Le Médecin, étude des mœurs, historique et critique. Aquesta obra consta de tres
parts: “l’art”, “la professió” i “la doctrina”.
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A la primera, fa un resum de la contribució que ell mateix ha fet a la història de
la medicina a través dels múltiples treballs publicats al llarg de la seva vida. Aquest
repàs li serveix per criticar la ignorància de molts metges del seu temps, que només
ho eren perquè havien aconseguit el títol però que no tenien interès pel passat de la
medicina i que, per tant, no estaven en condicions de fer-la progressar. També aprofita,
un cop més, per censurar el gremialisme o associacionisme tancat de la classe
mèdica i la institucionalització amb reglaments, etc. Per contra, defensa el metge
cosmopolita, lliure en l’ensenyament i en l’exercici de la professió.

A la segona part, “la professió”, afirma que aquesta és una activitat liberal
només en part, ja que depèn de l’Estat, que és qui concentra l’ensenyament, qui fixa
programes i qui concedeix títols. A més, considera que les oposicions, a càtedra o a
altres llocs de rellevància, estan adulterades per l’amiguisme i no tenen en compte
els mèrits reals de cada aspirant.

A l’última part, “la doctrina”, Guàrdia insisteix en el que sempre ha defensat:
el metge ha de considerar l’home com un tot. Per tant, no sols ha de dominar la
fisiologia i conèixer totes les funcions orgàniques, sinó també la psicologia, que cal
considerar orgànica o fisiològica. Les diferents patologies s’han de tractar partint de
l’observació i de l’experiència, que són les que permeten progressar, i, al mateix
temps, s’ha d’anar amb molta cura en alguns aspectes de la pràctica mèdica del
moment, com eren els abusos en l’experimentació, el treball en laboratoris, el recurs
a les drogues medicinals, els remeis no contrastats, etc., que podrien desviar-se de
la vertadera medicina, que és la medicina natural.

A la conclusió, l’autor torna amb la seva idea d’ensenyament de la medicina,
que cal que sigui lliure de la influència de l’Estat i de qualsevol dogmatisme filosòfic.
Només abandonant les veritats establertes, dubtant i reflexionant, ve a dir, es pot
regenerar la professió del metge.

JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

I LA CULTURA CATALANA

En relació amb el que es podria anomenar la carpeta catalana, cal dir que
l’interès de Guàrdia per la realitat catalana va començar, de ben jove, com una
derivació del seu interès pels afers espanyols. Ja el 1862 va publicar un llarg article
sobre Ramon Llull,15 nom desconegut en aquell moment per moltes persones, i també
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feu algunes ressenyes sobre obres medievals catalanes. Però va ser després del
viatge de 1884 que, esperonat pel contacte recent amb el món cultural català, la seva
activitat es va multiplicar i, es pot dir així, es va radicalitzar.

L’aportació de Guàrdia a la cultura catalana es feu a través de quatre vies
diferents. Per una banda, va escriure extensos articles sobre literatura catalana en
revistes franceses com, per exemple, “L’ancienne littérature et le mouvement littéraire
contemporain: La langue et la littérature catalane”16 o “J.[Jeroni] Rosselló. Obras de
Ramon Llull”.17

En segon lloc, el 1889 va editar per primera vegada l’obra d’un clàssic català
pràcticament desconegut fins llavors. Es tracta de Lo somni de Bernat Metge (Le
Songe, en versió francesa). L’edició, de 449 pàgines, era força acurada i oferia el text
original català acarat amb la traducció francesa, feta pel mateix Guàrdia. La
introducció, de cent tres pàgines, va sorprendre tothom per la seva exposició crítica
de la realitat literària catalana i per la seva visió de les relacions històriques entre
Catalunya i Espanya. Guàrdia analitza amb criteri el fenomen de la Renaixença que,
sota el lema de Patria, fides, amor, pretenia salvar la llengua, greument amenaçada,
i fomentar la literatura, esperonada amb la instauració dels Jocs Florals (1859).

En aquestes pàgines, Guàrdia es mostra més optimista del que havia estat al
llarg de la seva vida sobre la vitalitat del català i constata que “el català és viu, encara
ple de saba, intèrpret fidel de la raça forta, orgullosa, activa, emprenedora i aventu-
rera que ha donat tant a parlar d’ella tant a Occident com a Orient, i que no té intenció
d’abdicar”.18 Salvar la llengua catalana és, doncs, l’objectiu que s’han proposat els
catalanistes de la Renaixença. I afirma: “Si aconsegueixen salvar la llengua catalana
d’una metamorfosi mortal, hauran, al mateix temps, salvat la pàtria catalana. [...] El
dia que Catalunya hagi perdut la seva llengua, deixarà de tenir personalitat.”

Guàrdia està convençut que el moviment de la Renaixença és també polític,
com a resultat d’un enfrontament històric no resolt, cosa que expressa amb les
paraules següents:

“Catalunya detesta Castella, la qual li fa el mateix. Es diu que el castellà
es declara espanyol perquè Castella ha esdevingut Espanya. El català
només és espanyol a la força. Per a ell, la pàtria petita passa davant de
la gran. [...] Ell, que sap que la grandesa espanyola és passada, per
molt que ho neguin els castellans, farà ben de gust bromes sobre la
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decadència de la nació a la qual pertany i farà aquest joc de paraules
que hem sentit cent vegades a les illes Balears: Espanya està molt
espanyada.

Entre Catalunya i Castella hi ha uns contrastos irreconciliables:

Es podria dir que el català sabria convertir en fèrtil el desert, mentre
que el castellà transformaria en desert la terra més productiva. I és
que l’un estima el treball, que és la font del benestar, mentre que
l’altre adora la mandra, que l’ha fet gandul i miserable però sense
rebaixar les seves pretensions. El català, àvid del guany, no estalviarà
esforços mentre l’altre, sense tenir ni un cèntim, es vestirà orgullosament
amb la seva capa foradada”.

Com Valentí Almirall, voldria, segons les seves paraules, una “Catalunya lliure,
independent, autònoma, separada d’aquest cadàver al qual està encadenada”. És
aquest desig d’independència el que ha impulsat l’idioma propi i la literatura. Per
això diu: “Ja que la raça reviu, cal que la llengua revisqui. Ja que Catalunya reneix, cal
que la llengua reneixi amb ella.”

Ara bé, Guàrdia observa que els objectius de la Renaixença no s’acaben
d’assolir per manca de disciplina i d’unitat dels seus actors, ja que obliden que “la
unió fa la força” i, així, els esforços s’han dispersat per interessos polítics i, de
vegades, per la influència d’un sector de l’Església catalana. També critica, sense
embuts, la producció literària del moment, plena de mals poetes que imiten les
literatures veïnes i desconeixen la prosa de l’inici de la literatura catalana, que era
simple, clara, sòbria, sense pretensions i natural. Doncs bé, aquesta llengua forta de
l’inici, de Ramon Llull i companyia, és la que cal recuperar per fer front a les amena-
ces que provenen del castellà i del francès i que la posen en perill de fer-la
desaparèixer. Guàrdia voldria que, en aquesta tasca de recuperació, s’hi impliqués
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també que es creés una càtedra de
llengua i literatura catalanes a la Universitat de Barcelona.

La segona part d’aquesta llarga introducció és dedicada a l’estudi de la
vida i de l’obra de Bernat Metge, sense oblidar-se de fer una sèrie de remarques
lingüístiques i estilístiques que són les primeres que s’han fet sobre l’obra
d’aquest autor.
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El tercer element que lliga Guàrdia amb la Renaixença catalana va ser la
publicació, entre 1890 i 1892, d’una sèrie de vuit articles a la revista barcelonina
L’Avenç,19 impulsora del Modernisme literari. Aquest va ser el mitjà amb què Guàrdia
es va donar a conèixer de forma més àmplia en els cercles intel·lectuals catalans. La
col·laboració va començar arran d’una ressenya crítica publicada a L’Avenç, el 28 de
febrer de 1890, sobre la publicació recent de Le Songe de Bernat Metge. L’article,
sense signar, elogiava la bona feina de Guàrdia però també en criticava alguns
aspectes de la introducció. Guàrdia va respondre amb una carta dirigida a la direcció
de la revista però que, el 30 de juny de 1890, va ser publicada sota el títol d’“Una
carta de J. M. Guàrdia”. En ella rebatia algunes de les crítiques rebudes i deixava
molt clar el seu compromís amb Catalunya: “L’afició que tinc a Catalunya és la
deguda per lo fill a sa mare, essent natural de Menorca i no havent oblidat mai la
primera pàtria, servint-la segons lo meu poder amb aquesta ploma trempada en tinta
francesa; però sempre encaminada a buscar veritat i justícia.”20

Guàrdia dedica sis d’aquests articles a analitzar l’estat de la llengua i de la
literatura del seu temps, en fa el diagnòstic i acaba receptant el remei per a una
veritable renaixença: cal tornar a connectar amb la pròpia tradició, tant per salvar la
llengua com per fer reviure la literatura, que en aquells moments era “catalana
només de vestit però no d’essència”. Pel que fa a la llengua, Guàrdia és conscient
que “de la sort de la llengua depèn la fortuna de la pàtria”. L’equació llengua/pàtria
coincideix amb la de Bonaventura Carles Aribau, ja que, “la parla és la tradició vivent
d’una raça. Aquella viurà qui la conserva com un tresor, aquella acabarà qui la perd
o l’oblida. Salvada la llengua, salvat el poble que la parla.” Per canviar el panorama
cal, en primer lloc, seguir el camí que indiquen les persones sàvies, coneixedores de
la pròpia tradició i, en segon lloc, establir un pla de formació de la joventut catalana.
Això és el que exposa, de forma detallada, en l’últim article publicat a L’Avenç, titulat
“Escola catalana de Bones Lletres”. Guàrdia imagina un ensenyament dirigit als
alumnes de secundària al llarg de tres o quatre generacions. Aquesta seria la millor
garantia per a la recuperació de la llengua i la literatura catalanes: “llavors començarà
la vertadera renaixença de la pàtria, molt distinta de la dels Jocs Florals i de la gaia
ciència”, escrivia.

Conscient del problema de l’ortografia catalana en aquells moments,
assenyalava la necessitat urgent de fer-ne la normativització, que s’havia de basar
en la tradició, ajudada de l’etimologia i de l’analogia, cosa que va començar a fer
Pompeu Fabra. I, una altra vegada clarivident, reclamava la creació d’una acadèmia
de l’idioma català (la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans no va tenir lloc fins al
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1907), a més de reivindicar de nou una càtedra pública de llengua i literatura catala-
nes a la Universitat de Barcelona.

Per a Guàrdia, era urgent aplicar les mesures que proposava, ja que “no
cal cansar-se de repetir que, si s’acaba la llengua, s’acaba la pàtria, i de la
tradició nacional no quedarà més que la memòria. [...] Si no es fa prompte la
reforma dels estudis de la segona ensenyança a favor de la regeneració de la
pàtria, la renaixença catalana d’avui dia no serà més que fum i pols abans
d’acabar-se la centúria.”

Dos dels vuits articles publicats a L’Avenç s’aparten de la temàtica
exposada fins ara. Un és el que publica amb el títol de “Psicologia empírica
d’un fumador”, que li serveix per exposar la seva experiència des la profunditat
dels estudis mèdics i, sobretot, psicològics. I l’altre és el que dedica a la seva
illa natal, titulat “L’illa de Menorca”, que li permet fer un retrat força realista
del paisatge, dels problemes de subsistència i de les condicions sanitàries
deficients. Guàrdia constata la pobresa en què viuen els menorquins des que
van passar a domini espanyol gràcies al tractat d’Amiens (1802) i van veure
com se’ls abolia la franquícia comercial de què havien gaudit amb britànics i
francesos al llarg del segle XVIII. Una de les conseqüències de viure sota
l’administració espanyola fou l’emigració, durant el segle XIX, d’unes 10.000
persones (un terç de la població menorquina) que van anar a buscar una vida
més digna a Algèria i a diversos punts d’Amèrica del Nord i d’Amèrica llatina. I,
malgrat aquesta misèria, Guàrdia subratlla el caràcter positiu dels illencs:
“Pobreta és la Balear menor, però pàtria de gent honrada i treballadora, de
bons costums i de sanes tradicions, amiga del progrés i de la llibertat.”

I, en fi, el quart element imprescindible per entendre la relació de Guàrdia
amb la cultura catalana el constitueix la nombrosa correspondència epistolar
amb molts dels intel·lectuals de la Renaixença: amb Joaquim Rubió i Ors, amb
el seu fill Antoni Rubió i Lluch, amb l’impressor Àlvar Verdaguer, amb Josep
Balari i Jovany, amb Gaietà Vidal i de Valenciano, amb Jaume Massó i Torrents,
amb el lul·lista Salvador Bové, etc. L’estudi d’aquesta correspondència ha
estat objecte de diversos articles de Marçal Pascuchi21 i ha donat molta llum
sobre la posició de Guàrdia en diferents aspectes de l’estat de la llengua, de
la producció literària i de la qüestió política centrada en les relacions de
Catalunya amb l’estat espanyol.
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Figura 2. Josep Miquel Guàrdia cap als seixanta anys.
Retrat a llapis realitzat el 1898 per la seva filla Margot



GIMBERNAT, 2021; 75: 57-82 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 77

Josep Miquel Guàrdia Bagur, historiador de la medicina i estudiós de la cultura catalana

ELS ANYS FINALS I LA FORTUNA DEL LLEGAT

DEL DOCTOR GUÀRDIA

El tram final de la vida de Guàrdia va ser de solitud però també de plenitud
intel·lectual. El mes de setembre de 1893 va publicar, a la Revue philosophique de la
France et de l’étranger, un article que portava el títol “La misère philosophique en
Espagne”, on mantenia la tesi segons la qual la repressió que va exercir la Inquisició
sobre els lliurepensadors espanyols del segle XVI va ser la causa de la poca aportació
espanyola a la història de la filosofia. Aquest article va ser el detonant final que va fer
esclatar l’agra polèmica que feia alguns anys l’enfrontava a Menéndez Pelayo, com
s’ha explicat més amunt.

I també cal recordar que durant aquests anys Guàrdia es va dedicar a preparar
l’edició de Le médecin, étude des mœurs, historique et critique que va aparèixer el
mateix any de la seva mort. Aquesta tingué lloc el 19 de juliol de 1897. La notícia va
passar amb discreció als ambients culturals francesos i fou pràcticament inadvertida
a casa nostra. Només a Menorca va ser objecte d’algun breu comentari a la premsa.

Si una part del llegat cultural de Josep Miquel Guàrdia ha arribat fins a nosaltres,
ha estat després de superar bastants entrebancs. A part que quasi tota la seva
producció és escrita en francès, s’han alimentat alguns prejudicis que han minat el
seu prestigi. El seu tarannà combatiu, la seva pràctica del lliure pensament i la seva
extrema coherència davant la veritat han fet que diversos autors l’hagin tractat de
forma negativa: indòmit, arrauxat, polèmic, injust, anticlerical, lliurepensador, mate-
rialista, radical, republicà..., i fins i tot frustrat, envejós i amargat. Tot això s’ha dit,
d’ell, en un lloc o en un altre. Ara bé, amb tots els defectes que es vulgui, el principal
dels quals era no ser gens diplomàtic, Guàrdia va ser un esperit honest i insubornable,
d’idees fermes i ben documentades, de les quals mai no es va voler desdir, encara
que el seu capteniment li suposés la pèrdua de suports personals i, en conseqüència,
li ocasionés molts perjudicis econòmics, com s’ha vist en diversos moments de la
seva vida. Aquesta tossudesa en la defensa aferrissada de la “seva veritat”, que
algunes vegades prenia una forma massa agra o feridora en els seus escrits, ha estat
qualificada per alguns de suïcida o d’autodestructiva.

Després de la mort de Josep Miquel Guàrdia, a França, durant molt de temps
va ser citat en determinats medis universitaris com una autoritat en obres de medici-
na, de filosofia, de pedagogia i de filologia. Als ambients intel·lectuals espanyols, el
seu nom va restar associat a la disputa que va mantenir amb Menéndez Pelayo al
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voltant de la filosofia espanyola. Per tant, bona part del professorat universitari li va
ser hostil o bé el va ignorar. Aquest ostracisme també es va donar a la Universitat de
Barcelona, on alguns professors, que havien estat companys de Menéndez Pelayo,
seguien la seva línia ideològica. Van haver de passar quasi cinquanta anys abans
que algun estudiós es prengués la molèstia de llegir i examinar la seva obra. Aquest
fou el cas del jesuïta Joaquín Iriarte, que va resseguir l’obra de Guàrdia només pel
gust de rebatre’l.22 Per sort, poc després, Tomàs Carreras Artau (1951), va publicar un
estudi més objectiu, una Semblanza del médico filósofo Dr. J. M. Guardia (1830-
1897),23 que venia a ser una biografia intel·lectual que considero imprescindible
malgrat algunes imprecisions en les dades biogràfiques que ofereix.

En el món cultural català, per la contribució que hi havia fet, ni que només fos
per la magnífica edició de Lo somni de Bernat Metge, no es va esborrar del tot la
petjada de la seva obra, encara que en determinats cercles universitaris hagués
corregut la consigna “d’ignorar l’obra de Guàrdia”. Tanmateix, ha estat entre la
intel·lectualitat menorquina que s’ha preservat el record del Dr. Guàrdia. Francesc
Hernández Sanz va publicar un article biogràfic “Menorquines ilustres: José Miguel
Guardia” a la Revista de Menorca (1909); el ja esmentat Marçal Pascuchi, estimulat pel
seu professor Antoni Rubió i Lluch, va donar a conèixer la correspondència de Guàrdia
amb diversos intel·lectuals catalans; Antoni Cursach i Joan Estelrich que, de jove, va
viure a Menorca i que va arribar a ser secretari de Francesc Cambó, van emprendre
diversos estudis sobre Guàrdia, però la Guerra Civil i l’exili consegüent van impedir que
els portessin a bon port; i, finalment, Joaquim Verdaguer, net d’una germana de Guàrdia
i fill de Magí Verdaguer i Callís, cosí germà de Jacint Verdaguer, va publicar l’única
biografia que existeix amb el títol Un menorquí indòmit, ja al 1959.24

Més recentment, comptem amb l’excel·lent treball del doctor en pedagogia
social, Antoni Petrus Rotger, ja esmentat abans, que, amb el seu llibre José Miguel
Guardia: personalidad y doctrina pedagógica (1985), es va centrar en el vessant
pedagògic del metge menorquí. Altres menorquins han mantingut viu l’interès per
Josep Miquel Guàrdia: M. Àngel Limón, defensant la menorquinitat de Guàrdia; Josefina
Salord, explicant la significació de l’obra de Guàrdia en el conjunt de la literatura
catalana, a més de donar a conèixer alguns dels seus escrits; Joan López Casasnovas,
demostrant que alguns textos de Guàrdia sobre la situació de la llengua catalana
continuen sent totalment vigents avui; i també la professora Maria Paredes, que ha
estudiat la faceta de Guàrdia com a lingüista.25 La llista podria seguir amb altres
noms que, d’una manera o altra, han aconseguit situar l’obra de Guàrdia en el lloc
que es mereix en la nostra història cultural: com un metge inquiet per al progrés de la
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ciència i com un intel·lectual capdavanter i clarivident que va formular molts projectes
que posteriorment es van acabar realitzant.

El seu llegat, malgrat el temps transcorregut des de la seva mort, no s’ha
perdut del tot i ara pot arribar més fàcilment a qualsevol que tingui una mínima
curiositat cultural. Estic ben segur que qui descobreix la personalitat i l’obra de Josep
Miquel Guàrdia descobreix un dels intel·lectuals més estimulants sobre molts temes
que en els nostres dies continuen tenint plena vigència.

NOTES

1. L’obra de Josep Miquel Guàrdia consta d’uns 25 volums i d’un mínim de 500 articles, alguns d’ells
força extensos i profunds, publicats en una vintena de revistes i en un diari (Le Temps). La
temàtica recurrent abraça temes de diverses branques de la medicina i de la seva història,
de filosofia, de literatura, de filologia, de pedagogia i, en menor mesura, de política.

2. Vegeu “Una carta”, article publicat per la revista L’Avenç de 31 de maig de 1891.

3. La referència completa de les obres esmentades al llarg d’aquest article apareixen a l’apartat
Bibliografia.

4. Aquest diari fou fundat el mateix 1861 per Auguste Nefftzer, un alsacià de tendència liberal i
protestant, que en fou el director durant deu anys. Al llarg d’aquest temps, gràcies a la
seriositat i la competència dels seus redactors, el tiratge va passar dels 3.000 exemplars
inicials a uns 12.000.

5. Les citacions dels escrits de J. M. Guàrdia, si no es diu el contrari, són traducció pròpia de
l’original francès.

6. Aquests articles van ser publicats a la Revue philosophique de la France et de l’étranger: el
d’Oliva Sabuco, el juliol i el setembre de 1886; el dedicat a Gómez Pereira, el setembre,
octubre i desembre de 1889; el maig de 1890 publica “L’histoire de la philosophie en
Espagne”, amb algunes frases punyents dirigides a Marcelino Menéndez Pelayo; el
setembre del mateix any dedica un altre article a Juan Huarte de San Juan; el gener de
1892 dona a conèixer els filòsofs cubans Félix Varela i José de la Luz; i, finalment, el
setembre de 1893 escriu l’enèrgic article titulat “La misère philosophique en Espagne”,
que va aixecar polseguera entre els seguidors de Menéndez Pelayo.

7. Encara que la crítica a diversos aspectes del funcionament de l’Académie de Médecine de
Paris i a alguns dels seus membres ja era present en uns quants articles anteriors
publicats per Guàrdia a la Gazette Médicale de Paris, el que va fer vessar el got va ser
l’article aparegut a la mateixa revista els dies 13 i 20 de febrer de 1869, titulat “Les
associés libres de l’Académie de Médecine”.
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8. Traducció pròpia d’un fragment de l’obra de Madeleine Brunon-Guardia titulada Haltes au long
d’hier et d’aujourd’hui (p. 19-20). Vegeu Bibliografia.

9. Vegeu Bibliografia: Petrus Rotger (1985).

10. La influència d’aquest filòsof sobre el pensament de Josep Miquel Guàrdia és innegable,
però no se’l pot qualificar de positivista ja que en molts aspectes s’allunya d’aquesta
teoria i la critica obertament.

11. Aquesta obra, que hom creia perduda, s’ha conservat manuscrita i recentment se n’ha
publicat l’edició francesa. Properament ha d’aparèixer l’edició en català.

12. L’article es va publicar el 15 de setembre de 1885 (tom 71, pàg. 426-455) amb el títol “Une
excursion en Catalogne et aux iles Baléares”. Sobre les circumstàncies d’aquest viatge
i els textos que en van resultar, vegi’s Bibliografia: Vidal Mascaró (2019).

13. Aquestes ratlles corresponen al Rapport (l’informe preceptiu) que Guàrdia va dirigir al
ministre de l’Instrucció pública francès, i que es va arxivar amb l’encapçalament Mission
aux Baléares.

14. Alguns d’aquests aspectes de la vida del doctor Mateu Orfila són estudiats per Casinos
(2019).

15. Aquest article titulat “Littérature catalane. Le Docteur illuminé” es va publicar a la Revue
Germanique, Française et Étrangère el 15 de gener de 1862 (volum 19, pàg. 201-225).
Posteriorment, Guàrdia va traduir el poema Lo Desconhort, que va publicar amb un
comentari previ a la Revue de l’Instruction Publique dels dies 13 i 20 de novembre del
mateix any. Alguns mesos més tard, a la mateixa revista (7 de maig de 1863), va publicar
la traducció de Lo Concili.

16. Publicat a la Revue des Deux Mondes del 15 de novembre de 1886 (tom 78, pàg. 337-372).

17.  Publicat a la Revue Philosophique de la France et de l’Étranger del mes d’octubre de 1887
(tom 24, pàg. 416-425).

18. Aquest fragment i els que venen a continuació pertanyen a la introducció del llibre esmentat.

19. Els títols i les dates d’aquests articles publicats a L’Avenç són els següents: “Una carta de
D. J. M. Guardia” (30 de juny de 1890); “Una carta” (31 de maig de 1891); “La font de la
vida” (31 d’agost de 1891); “La bona tinta” (30 de setembre de 1891); “Psicologia
empírica d’un fumador” (31 d’octubre de 1891); “L’illa de Menorca” (31 de gener de
1892); “Antics e moderns” (31 de març de 1892); “Escola catalana de Bones Lletres” (31
de maig de 1892).

20. Els fragments citats dels articles publicats a L’Avenç són una bona mostra de l’estil de
Guàrdia quan escrivia en català.

21. Per a l’epistolari de Guàrdia amb alguns intel·lectuals catalans, vegeu Bibliografia: Pascuchi
(1927, 1928, 1984).
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22. Vegeu Bibliografia: Iriarte  (1946, 1947).

23. Vegeu Bibliografia: Carreras Artau (1951).

24. Vegeu Bibliografia: Verdaguer (1959).

25. Vegeu les referències relatives als autors esmentats en aquest paràgraf a l’apartat
Bibliografia.
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RESUM. Es presenta una breu història de La Xeringa,  grup d’estudiants de
la Facultat de Medicina de Barcelona de la promoció 1897-1902, constituïda
per fer activitats lúdiques i defensar la modernització de l’ensenyament de la
Medicina. Malgrat les sancions que els imposen per les seves reivindicacions
públiques, els integrants de La Xeringa esdevindran metges destacats de la
medicina catalana. La Xeringa es reunirà any darrere any, fins a l’esclat de la
Guerra Civil i, després, fins a la dècada dels seixanta del segle XX.

LA XERINGA. LA PROMOCIÓN MÉDICA DE 1897-1902. RESUMEN: Se
presenta una historia breve de La Xeringa, grupo de estudiantes de la
Facultad de Medicina de Barcelona de la promoción 1897-1902, consti-
tuida para realizar actividades lúdicas y defender la modernización de la
enseñanza de la Medicina. A pesar de las sanciones que les imponen
por sus reivindicaciones públicas, muchos de los integrantes de La
Xeringa se convertirán en médicos destacados de la medicina catalana.
Los miembros de La Xeringa se reunirán  año tras año, hasta el estallido
de la Guerra Civil y, luego, hasta la década de los sesenta del siglo XX.

“LA XERINGA”. THE MEDICAL STUDENTS’ PROMOTION OF 1897-
1902. ABSTRACT: A brief history of “La Xeringa” (The Syringe)  is
presented, a group of students from the Barcelona School of
Medicine of the 1897-1902 promotion, set up to carry out
recreational activities and defend the modernization of the teaching
of Medicine. Despite the sanctions imposed on them for their
public demands, many of the members of “La Xeringa” will become
prominent doctors in Catalan medicine. The members of “La
Xeringa” will meet year after year, until the outbreak of the Spanish
Civil War and then until the 1960s.
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INTRODUCCIÓ

Fins no fa gaire, La Xeringa era poc més que una fotografia de grup, un munt
de cares desconegudes, una data, però sense cap referència bibliogràfica destaca-
da (Fig. 1). Fa pocs anys, una fotografia del 1916 que apareix en un web de subhastes
ens obre un munt d’interrogants que hem pogut resoldre en bona part. Qui són
aquests senyors tan ben vestits? Què fan amb una xeringa de dimensions
descomunals? Què celebren? Són metges? Són coneguts? La seriositat dels rostres
retratats es correspon amb la solemnitat de la convocatòria?

Avui, sabem que aquella fotografia és una de les moltes que aquests senyors
tan “formals i seriosos” es fan any darere any durant més de trenta cinc,  almenys des
de 1899 fins a 1936, quan esclata la Guerra Civil (Fig. 2). Els seus protagonistes són
metges, molts dels quals arriben a ser personalitats ben conegudes amb influència
professional, política, social i cultural.

El grup el formen 77 estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona, del tercer curs de la promoció mèdica de 1897-1902. Formalment, les
seves reunions s’inicien el Dijous Gras del 1899 a la muntanya de Vallvidrera per
celebrar el Primer Certamen Humorístic de La Xeringa (Fig. 3), que defineixen com
“un gremi heroic que es forja en la lluita per l’ideal del Progrés, la Llibertat i el bon

humor en plena vida escolar. Ja en els estudis d’Ampliació, en lluita contra la reacció

i en defensa d’Odón de Buen”. Més endavant, sabrem perquè s’agrupen quan ja són
estudiants de tercer curs i comprovarem que no exageren quan es consideren en
lluita. La nostra font més important és la publicació del Memorial de La Xeringa, la
recopilació dels Certàmens Humorístics que fa el xeringaire Pere Barrufet i Puig, a qui
citarem tot sovint.1

CONTEXT UNIVERSITARI

En la mateixa autodefinició del grup, trobem les raons de la seva formació i
continuïtat gremial al llarg dels anys.  L’ideal docent dels joves xeringaires és l’aragonès
darwinista Odón de Buen y del Cos (Zuera, 1863 – Ciutat de Mèxic, 1945) (Fig. 4), qui
amb la seva arribada a la Càtedra d’Història Natural de la Universitat de Barcelona el
1889 revoluciona l’ensenyament científic a les aules catalanes.2 La implantació d’un
estil docent modern basat en la preeminència de l’experimentació, les pràctiques de
laboratori i les sortides de camp, en contraposició a la teoria repetitiva i els exercicis
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de memorització sense més preàmbuls, són el desencadenant d’una sèrie de
conflictes, en part causats  per la divulgació que fa el catedràtic de les teories
darwinistes, ben implantades a Europa però contràries a l’immobilisme induït per
l’Església Catòlica en la societat espanyola més conservadora.3 Les queixes de
l’Episcopat obtenen la immediata resposta del rector de la universitat, que ordena la
suspensió d’Odón de Buen i la retirada del seu llibre de text malgrat les contínues
crítiques dels sectors lliberals i les protestes de bona part dels estudiants de la
Facultat de Medicina de Barcelona exigint la tornada a l’aula del catedràtic apartat a
començament del curs de 1895, un any convuls a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona.4-6

Paral·lelament, som a les acaballes del segle XIX i Barcelona experimenta
una explosió industrial, demogràfica i social on les idees i obres progressistes
avancen ràpidament. A Catalunya, la Renaixença cultural i el catalanisme polític
calen en una societat que ha empès el camí de la seva modernització de forma
imparable. També, el món mèdic impulsa amb força i institucions com la Comissió
d’Higiene Pública i la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia, que denuncien
l’anacronisme de l’antic Hospital de la Santa Creu i de la  vella Facultat del carrer
del Carme, ambdós obsolets per atendre les noves necessitats assistencials i
formatives que planteja una societat en expansió. A la Facultat de Medicina ja han
començat a destacar personalitats com Joan Giné Partagàs, Bartomeu Robert
Yarzábal i Jaume Pi Sunyer, que representen el canvi, la medicina positiva i cientí-
fica que triomfa a Europa on ells mateixos s’han format al costat dels experts
mèdics estrangers.  A aquests catedràtics se’ls ha batejat com la Generació Mèdica
del 1888, l’any de l’Exposició Universal de Barcelona i del Congrés Mèdic Interna-
cional, en el qual la seva participació és fonamental i considerat  clau en l’evolució
indiscutible que emprèn la medicina catalana, que no triga a situar-se entre les
millors a nivell europeu.7-10

Així, sembla clar que som en un context universitari d’extrems on conviu un
corrent mèdic partidari de la formació vuitcentista clàssica afí als ciments de l’antiga
Facultat de Ciutat Vella enfront d’un altre, més avantguardista que, postula la nova
medicina positiva i científica, els representants de sectors més progressistes que
porten anys empenyent el trasllat de les aules universitàries a l’Eixample barcelonès.
Recordem que l’Hospital Clínic Universitari s’inaugura el 1906, després de més de
vint anys de debats però que comença a construir-se el 1895, el mateix any què Odón
de Buen és suspès i un any traumàtic per a la medicina catalana que viu altres
protestes estudiantils.11
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Odón de Buen torna a la Facultat de Medicina a principis de l’any 1896,
quan els futurs membres de La Xeringa són encara joves batxillers, però està clar
que sembla que han quedat impressionats pel mestre innovador. Aquests
aldarulls estudiantils que la seva pedagogia provoca, són el precedent dels
escàndols que ells mateixos protagonitzaran a les acaballes del segle XIX,
incidents que marquen les seves vides per sempre i la d’un catedràtic que es
converteix en objectiu de les seves protestes: Josep Antoni Massó Llorens12

(1835-1906) (Fig. 5).

EL CONFLICTE

Fill del metge Josep Antoni Massó Oliver, és l’iniciador de la nissaga
mèdica que té continuïtat fins avui amb els germans Antoni i Josep M. Caralps
Riera. És un catedràtic d’una dilatada i persistent trajectòria acadèmica,
iniciada el 1867-1868 com a ajudant de classes pràctiques de Fisiologia i
Terapèutica. A partir de 1871, Massó va ocupant un seguit de places per
designació, ja sigui com a professor o com a encarregat de la Càtedra
d’Higiene Privada i Pública o, novament, de Terapèutica. L’any 1881 inicia un
llarg periple d’oposicions a càtedra amb èxit tardà. Opta i fracassa a
Saragossa, on es presenta fins a tres convocatòries a càtedres diferents: el
1881, a la de Terapèutica i, els anys 1882 i 1886, a la d’Higiene. El 1882,
però, és destinat a la Càtedra de Patologia General de la Universitat de
Barcelona, vacant des de fa anys. Tampoc guanya la plaça de Terapèutica a
la Facultat de Sevilla el 1887. Finalment, un any després, acaba obtenint
una càtedra a Granada, on s’està només un curs perquè el següent, se li
admet el trasllat a València, on és docent fins l’any 1891, moment en què
passa a ser el catedràtic numerari de Terapèutica de la Facultat de Barcelo-
na.13 ,14

Autor d’un Tratado de Terapéutica, publicat el 1876, Massó és partidari de la
terapèutica galènica clàssica. Home solemne i immobilista segons Jaume Peyrí,15

anquilosat científicament segons Hervás, es limita a reproduir els apunts del seu
antecessor en la matèria, el catedràtic Juan Magaz Jaime (1822-1902). Tot i així,
l’obra és declarada d’utilitat per a l’ensenyament segons R.O. 11/12/1877. Vint
anys després, insisteix en la publicació dels seus Apuntes de Terapéutica que —a
parer d’experts— tenen un escàs valor acadèmic.16
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LA XERINGA

Els estudiants de la promoció 1897-1902 segueixen els primers dos anys de
Medicina amb total normalitat, però  la situació canvia el curs 1898-1899 quan els
toca l’assignatura “Terapéutica médica y el arte de recetar” que imparteix Josep
Antoni Massó. De bon començament, els joves manifesten el seu descontent amb
el catedràtic i la seva arcaica docència. Malalt de feridura, Massó abandona les
aules durant uns mesos i el substitueix Manuel Ribas Perdigó (1859-1927), un
professor jove molt estimat pels estudiants, mà dreta del Dr. Robert, que dona
molta importància a la medicina pràctica i experimental. El conflicte esclata quan,
avançat el curs, Massó torna a la càtedra i implanta un programa molt vast; que
inclou la terapèutica clàssica, i les queixes dels alumnes no es fan esperar. El 8 de
març, com que les reivindicacions dels estudiants no tenen resposta i considerant
que el catedràtic no està a l’alçada docent que els nous temps requereixen, anun-
cien al degà de la Facultat, Joan Giné Partagàs (Fig. 6), que abandonen la classe de
Terapèutica fins que no es substitueixi Massó. Sense notícies positives, els
estudiants decideixen enviar un telegrama al ministre de Foment demanant el
cessament de Massó. La resposta, però, arriba quan es compleixen les tres faltes
col·lectives i el Claustre de la Facultat de Medicina convoca una reunió del Consell
de Disciplina per “tractar el comportament de la majoria dels deixebles de
Terapèutica”. Acorda unànimement, en primer lloc, formar consell de disciplina a
un alumne per desacatar l’autoritat del catedràtic Massó i, en segon, es destitueixen
tots els alumnes interns matriculats a Terapèutica, deixant-los el curs sencer per
als exàmens de setembre.17

El 15 de març, en rebel·lia contra la resolució del Consell Universitari que
els arruïna el curs, els estudiants convoquen vaga general al mateix temps que es
reparteixen les diferents accions de pressió i denuncies mitjançant manifestacions a
les portes de la facultat o anant a casa del degà. Dos dies més tard, Giné Partagàs i
Gil-Saltor reaccionen i convoquen els vaguistes a la sala d’exàmens, amb la pretensió
que facin presentacions individuals i convidant-los a retractar-se de les crítiques
contra Massó.18 Els xeringaires, sense excepció, s’hi neguen i abandonen la sala per
continuar les manifestacions: un grup espera la sortida dels catedràtics i un altre es
desplaça fins a casa de Giné on esperen la seva arribada amb xiulets i demanant a
crits la seva dimissió. Tota una versió “modernista” dels darrers moviments
d’escratges, que acaba sent dissolta per la policia.19 La vaga general, a la què se
sumem alumnes d’altres cursos, s’allarga uns dies més fins que els estudiants —tret
dels castigats—, poc a poc i poques setmanes més tard, tornen a omplir les aules.
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Les de tercer curs, segons explica Melcior Borràs, compten amb la concurrència de
dos desertors des de bon principi i d’altres esquirols a mesura que passen els dies.

La majoria de xeringaires persisteixen i han d’esperar a setembre per exami-
nar-se de tercer curs. Prèviament i per encàrrec, La Vanguardia publica una rectificació
“Se nos suplica la inserción de las siguientes líneas: “Los alumnos de tercer curso de

la Facultad de Medicina pertenencientes a la asignatura de Terapéutica que poco

reflexivos y llevados por su inexperiencia emitieron conceptos ofensivos al catedráti-

co de la asignatura, declaran que reconocen las cualidades científicas que adornan

al citado profesor, por lo que sinceramente rectifican lo expuesto en otra época en la

prensa periódica“. Ho signa “La Comisión”.20 No hi ha cap nom ni hem trobat cap
referència en el pròleg que escriu Pere Barrufet en la recopilació de Certàmens
Humorístics l’any 1935. En qualsevol cas, no és difícil imaginar que rectificar els va
costar plors de sang i no resulta difícil entreveure-hi el pes familiar i la influència del
claustre en el redactat de l’anunci. Un any després, Melcior Borràs, explica -en un
vers que narra l’incident des de l’origen fins al seu desenllaç final-  que van haver de
“mangonejar” i reconeix que els va caldre més que valentia perquè la seva aposta
era molt arriscada. Al final, temien el pitjor i assegura que “pasamos mucho miedo,

quedamos escarmentados y no nos liaremos más”.

L’incident, però, no passa desapercebut i en l’àmbit mèdic s’analitzen els fets
protagonitzats pels joves de La Xeringa. Nosaltres recollim l’article que amb el
pseudònim de Noli Me Tangere (no em toquis) es publica a la Revista de Ciencias

Médicas de Barcelona quan encara no fa un mes d’aquells aldarulls organitzats pels
alumnes de Terapèutica. El text denuncia que és prou clar que oficialment s’ha
intentat tergiversar els fets  i així cal destacar-ho. Per a Noli Me Tangere, la resposta
del claustre als estudiants va ser immediata i contundent, aplicant el Reglament
Universitari amb un rigor inusual i imposant un càstig exemplar. Ara, el mateix claustre
hauria d’actuar cito tuto et jucunde (de forma ràpida, segura i satisfactòria) per
avaluar si la queixa dels estudiants estava fonamentada  —tot i admetent que estava
mal plantejada—. L’autor advoca per la conveniència de prendre mesures docents
per evitar que l’ensenyament —si era tan deficient com denunciaven els alumnes—
es perpetués sense actuacions reparadores perquè, en cas contrari, el responsable
seria el propi Degà en tant que autoritat universitària garant dels drets dels alumnes.21

De fet, tot i produir-se altres incidents de diversa gravetat, el Consell Disciplinari
no es reunia des de l’any 1867, quan un estudiant agredeix el catedràtic d’Anatomia
Carlos Silóniz Ortiz (1815-1898). En aquest conflicte entre els estudiants de La Xeringa
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i el catedràtic Massó, no tenim notícies que el degà complís amb la responsabilitat
d’avaluar els fets i, encara menys, que actués en conseqüència. Sabem que Josep
Antoni Massó Llorens es jubila a instància pròpia cinc anys després d’haver donat
classe als joves de La Xeringa.22

En aquest punt, hem de recordar que Ausin apunta que la figura acadèmica
de Josep Antoni Massó Llorens no es pot deslligar de la de Joan Giné Partagàs. I, així,
no podem obviar que Massó és fundador i propietari d’un terç del Manicomi Nova
Betlem de Gràcia, a més de ser-ne el director i el metge principal, mentre que Giné és
només consultor i metge secundari. D’altra banda, Jaume Peyrí, que arribarà a ser
catedràtic de Dermatologia, es llicencia a la Facultat de Medicina de Barcelona el
1899 i és, per tant, testimoni del conflicte que, anys després, considera que “amb
Massó va passar una cosa cruel quan uns escolars més o menys intel·lectuals
emprengueren una campanya contra ell, que li amargaren els darrers temps de la
seva vida”.23

LA PROMOCIÓ MÈDICA 1897-1902

A finals del curs 1901-1902, es llicencien a la Facultat de Medicina 59 estudiants
dels 77 que integren el grup de La Xeringa (Taula 1). Destaquem que, a l’orla,  només
apareixen els  retrats dels 59 metges que acaben la carrera, però no els dels catedràtics
(Fig. 7). Aparentment, sembla una decisió dels estudiants però, segons explica
Barrufet, va ser voluntat del claustre. Sembla que, en represàlia a les seves protes-
tes, els catedràtics es neguen a sortir-hi. Els  estudiants es lamenten “que faltin
alguns mestres venerats i de gratíssima recordança”. Sortiran a l’orla de 1903, una
de les més grans que s’ha fet mai. Cal remarcar que, entre els catedràtics més
admirats pels joves xeringaires, hi té un lloc preeminent Bartomeu Robert, que
traspassa l’any 1902, uns mesos abans que ells acabin la llicenciatura. En homenatge,
en el següent Certamen Humorístic que organitzen, el xeringaire Alexandre Frias
participa amb una obra d’homenatge que emmarca el retrat del Dr. Robert en una
orla que diu “El Gremi de La Xeringa. A son venerat Mestre” (Fig. 8).

Un cop llicenciats, veurem com la trajectòria professional dels membres de La
Xeringa s’esdevé tant notòria com ha resultat la seva vida acadèmica. I comprovarem
que Barrufet no exagera quan refereix “la jeràrquica superioritat destacada en la
vida escolar, perdura en la mèdica dels xeringaires”. Recomana fullejar la Guia Mèdica
de Catalunya i Balears per comprovar que “acaparen el grans setials de la glòria
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científica i professional”. Certament, són molts els joves de La Xeringa que es troben
ocupant càrrecs importants a les institucions professionals, mèdiques i acadèmiques.
També, tenen pes en l’Administració i són polítics rellevants. Destaquen, igualment,
en diferents associacions culturals i esportives del país. I, sobretot, cadascú aporta
la seva obra, que no per desconeguda és poc important.

Aquella fotografia ens ha servit per identificar molts noms que no sols han
contribuït al desenvolupament d’una medicina moderna en la primera meitat del
segle XX sinó, també, per la cohesió i reforçament de la professió mèdica com a
col·lectiu, dotant-la d’institucions i estructures que encara avui perduren, com el
Casal del Metge, edifici bastit sota la presidència del Sindicat de Metges de Catalunya
per un notable xeringaire: Josep Moll Gimferrer. Vivancos afirma d’ell que és l’home
bo per excel·lència, un home sense enemics, l’únic capaç de tirar endavant un projecte
deixat de banda perquè es creia un impossible fins que Moll fa “el miracle” perquè
“en l’obra del Casal, hi ha fet formar a tots”.24

Dels 77 membres de La Xeringa, 18 estan inclosos a la Galeria de Metges
Catalans i la seva biografia pot ser consultada a www.galeriametgescatalans.cat, la
qual cosa prova que van reunir durant la seva carrera professional mèrits suficients
per ser considerats glòries de la medicina catalana: Pere Barrufet, Ramon Badosa
Campanyà, Jesús Bellido Golferichs, Francesc Gallart Monés, Eduard Camps Cava,
Ferran Casadesús Castells, Candi Corominas, Alexandre Frias, Josep Girona, Josep
Moll Gimferrer, Ramon Pla Armengol, Pere Pallàs Valls, Amali Prim Seguí, Joan San
Ricart, Enric Seguí Pou, Lluis Suñé Medan, Claudi Tricaz i Humbert Torres Barberà.

CERTÀMENS HUMORÍSTICS

Tots els anys, des de 1899 fins a 1936, cada Dijous Gras, La Xeringa celebra un
Certamen Humorístic amb un àpat a la Muntanya de Vallvidrera (Fig. 9). El I Certamen,
però, ve precedit de vàries i “tumultuoses” reunions a “Les Coves”, a “La Buena
Sombra”, al parc o al pati de l’Hospital de la Santa Creu, llocs on es consensuen les
accions de protesta contra el catedràtic de Terapèutica, unes accions que, tot sovint,
fan que acabin corrent davant l’autoritat.

El I Certamen Humorístic de La Xeringa s’anuncia amb un cartell d’estil
modernista i es presenta el que serà el seu himne amb el títol “Lo rave sec”, un
concepte que es repeteix en el lèxic dels xeringaires i en diferents contextos (Fig. 10).
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Així, tindrem “raves fregits” o “l’acadèmia Lo Rave Sec”. De l’àpat en surt el vers
“Tema. Noms i paraules que diàriament.....” que signa Pere Barrufet. De la seva
lectura, sembla fàcilment identificable el paral·lelisme que s’estableix amb el joc
que l’autor  fa dels conceptes terapèutics i la saturació que pateixen a les aules del
tercer curs de Terapèutica: Tinc lo cap ple de toxinas, embolias i trombosis (...) que

m’hi fan una necrosis, que m’ha de portar a la mort”. Al peu del poema, les caricatures
d’alguns catedràtics i, especialment, els que hem citat en aquest article.

L’any següent, el II Certamen Humorístic de La Xeringa s’anuncia amb un
cartell molt irònic que signa Antoni Bosch. El facsímil s’acompanya de les bases de
convocatòria, condicions i premis. Estableixen que només es poden presentar a
concurs els estudiants de quart curs, cenyint-se a una tema únic i original. S’exclouen
religió i política per no malmetre l’èxit del Certamen. El treball es pot presentar escrit
en català o castellà, tot i que es prefereix el primer. Es lliuren diferents premis per
categories: vers, prosa i —per traduir-ho d’alguna manera— moltes altres “bajanades”.
Signen el president Joan Buxó Ventanyol, Ramon Pla Armengol i el secretari Josep
Moll Gimferrer. Com no podia ser d’altra manera, el primer premi Flor Natural recau
en el vers “Lo compte dels raves fregits”, obra de Ramon Badosa Campanyà. Hi ha
sessions de fonògrafo i de cinematògrafo (sic).

El III Certamen, el de 5è Curs, adapta les bases de participació i convoca el
nou president Antoni Bosch, el vocal Enric Pi i el secretari Candi Corominas. Obté la
Flor Natural el vers que relata “El casement d’un metje dels tremendos de le Xeringue

i el Rave Sech i altres divises”, signat amb el pseudònim Trinitat Sanfelice. El segon
premi l’obté l’obra en prosa “Terapéutica. Principi de Sigle” en què Pere Barrufet
considera que és hora que les dones passin per la ‘joiosa’ crítica de l’”Academia del

rave sech” i comença dient que tot el que escrigui serà mentida perquè ho escriurà
per guanyar un premi. Havent-ho avançat, no és estrany que plantegi la gran utilitat
de la metgessa per servir de muller als facultatius alhora que, més endavant, no
recomana casar-s’hi perquè “en conèixer terapèutica farmacològica, quirúrgica i
preventiva, pot fer combregar el marit amb rodes de molí”. Sens dubte, es tracta d’un
text satíric en prosa que caldria analitzar amb molt deteniment perquè —de no estar
advertits per l’autor negant la seva certesa— avui no seria políticament reproduïble.
El tercer premi se l’emporta Eduard Camps Cava amb un poema sobre “Lo quint curs

de Medicina” on relaciona tots els cognoms del companys xeringaires a l’entorn d’un
paisatge natural. Finalment, trobem un altre vers, aquest del futur alcalde de Lleida
i diputat català Humbert Torres Barberà, que dedica “Als qu’ils vulgui tornar boig”
amb un lema que menciona directament “Nova Belén”. Tot un reguitzell de termes
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medicofarmacèutics per acabar amb “si sols per llegir-ho em poso roig, per estudiar-

ho, no em tornaré boig?”. Sembla una nova al·lusió a la discutida capacitat docent
del mestre Massó. Per acabar, entre altres treballs, Barrufet torna a ser protagonista
indiscutible amb una auca de 48 vinyetes on a cadascuna retrata amb ironia els
pesos pesants “d’eixa magna Confraria”.

No sabem si durant la Guerra Civil, els xeringaries es continuen trobant per
celebrar el Dijous Gras com havien fet habitualment. En tot cas, Pere Barrufet dona
les reunions per fetes quan l’any 1943 publica un opuscle de 40 pàgines que es titula
XLIV Dijous Gras de La Xeringa.25 Igualment, en edicions posteriors, almenys fins al
1948, quan fa referència al 48è Certamen a la publicació en què fa l’anàlisi de la
“literatura mèdica-científica-profana.26 De després, malauradament, no tenim
constància documental. Sabem, però, pel metge i historiador Josep Danón que els
supervivents de La Xeringa es continuen reunint els Dijous Gras de cada any almenys
fins a principis dels anys 1960. Danón recorda que alguns companys de la promoció
del 1951 —una altre grup mèdic molt actiu batejat com “El Cobayo” també amb una
notable presència professional i social dels seus membres fins avui— es reunien al
Bar Moka comptaven amb la participació d’Antoni Gallart Esquerdo, membre afegit
als certàmens de La Xeringa de la mà del seu pare Francesc Gallart Monés. Segons
recorda Danón, després de la guerra, s’hi sumen alguns pocs metges d’altres
generacions, com el reumatòleg Pere Barceló o el radiòleg Josep M. Vilaseca, entre
d’altres. Sabem que, almenys a principis dels anys 1960, La Xeringa celebra un altre
Dijous Gras al restaurant 7 Portes de Barcelona. Pot ser aquest el darrer Dijous Gras de
La Xeringa? Ara com ara, no tenim més notícies i hem de recordar que Pere Barrufet
Puig, alma mater indiscutible del grup des de bon començament, mor l’any 1967.

CONCLUSIONS

Els joves de La Xeringa són joves modernistes, rebels i creatius, activament
implicats en els moviments i associacions, que en tombar el segle XX, s’associen a
les entitats que estan transformant la societat catalana. Exemple clar el tenim amb
Lluís Suñé Medán, vicepresident de la Secció de Medicina del Centre Escolar
Catalanista d’octubre 1900 a setembre de 1901.27

A cavall de dos segles, la promoció mèdica de 1897-1902 pateix la decadència
docent de finals de segle. La seva lluita estudiantil es dirigeix contra l’immobilisme
imperant a la universitat catalana i esclata en sofrir la docència del catedràtic de
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Terapèutica de tercer curs. No són estudiants més o menys intel·lectuals com es
qüestiona Peyrí. Són joves ben preparats i molt informats que saben que hi ha fórmules
pedagògiques que lluiten per obrir-se pas a l’estranger però, també, a les aules
barcelonines. La seva reivindicació del mètode científic del darwinista Odón de Buen,
demostra que valoren la renovació i l’experimentalisme en medicina, implantat a
Europa i igualment representat a la Facultat de Barcelona per la Generació Mèdica
del 1888. Els “minyons” xeringaires demostren amb ostentació l’admiració que tenen
pels catedràtics d’aquest corrent docent i, especialment, pel seu màxim exponent, el
Dr. Robert.

En definitiva, fent-nos ressò del seu irònic argot, podem afirmar que la creació
del grup no es produeix per “xeringar’ ni mestres ni alumnes. Les seves protestes
obeeixen a un sol objectiu: que es compleixi el seu dret d’estudiants a gaudir d’una
formació de qualitat, moderna i científica com la que s’imparteix a Europa. Són
plenament conscients que lliurement han assumit el repte de ser metges en un
temps de transició i ple de contradiccions de la medicina catalana. Els futurs metges
de La Xeringa, senzillament, decideixen avançar-se i ser part del canvi en lloc d’acceptar
submisament l’ensenyament anacrònic d’un mestre retòric en l’ensenyament i
anacrònic en el temps de la seva docència. En un altre article, intentarem resumir les
vides i trajectòries individuals dels membres de La Xeringa.
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Figura 1. Els  membres de La Xeringa en una la foto de la reunió de 1915,

descoberta el 2017, que motivà el nostre estudi.

Figura 2. Reunió de La Xeringa, l’any 1910
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Figura 3. Participants en el II Certamen Humorístic de La Xeringa, l’any 1900

Figura 4. Odón de Buen y del Cos, el 1889 Figura 5. El catedràtic Josep Antoni Massó

i Llorens
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Figura 6. El catedràtic Joan Giné i Partagàs

Figura 7. Orla de la promoció del grup La Xeringa
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Figura 10. Els participants a les reunions del Dijous Gras, el 1927

Figura 8. Cartell de reconeixement dels

membres de La Xeringa al Dr. Robert al

cap de poc temps de la seva mort.

Figura 9. Cartell anunciador del I Certamen

Humorístic de La Xeringa
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TAULA 1. MEMBRES DEL GRUP LA XERINGA (sic)

Josep Abad i Valdés

Miquel Andreu i Cortés

Ramon Badosa i Companyà

Joaquim M. Balcells i Serch

Josep M. Banvé i Font

Pere Barrufel i Puig

Josep Bassedas i Muntaner

Jesús Bellido i Golferics

Melcior Borràs de Palau

Pere Borrell i Trapé

Antoni Bosch i Urcelay

Joan Buxó i Font

Joan Buxó i Ventayol

Josep Calvet i Subiela

Eduard Camps i Cava

Esteve Cardelús i Costa

Ferran Casadesús i Castells

Josep Castellarnau i Espinosa

Joaquim Castellsague Castellsague

Rafael Corbella i Arbós

Candi Corominas i Illa

Joan Domènech i Llone

Lluís Domingo i Martí

Joan Ferran i Domingo

Francesc Ferrando i Estepà

Francesc Ferrer i Guarro

Gabriel Ferret i Obrador

Joan Font i Farell

Lleó Formiguera i Manen

Alexandre Frias i Roig

Emili Galceran i Giralt

Francesc Gallart i Mones

Josep Gimisó i Català

Josep Girona i Soler

Ramon Gou i Gomà

Josep Güerri i Esteva

Frederic Guindulain i Romeu

Marian Huguet i Padró

Albert López i Lloret

Joaquim March i Sala

Josep Mateu i Vilas

Josep Mir i Antigues

Joan Miró i Sabrià

Josep Moll i Ginferrer

Ramon Montserrat i Cuadrada

Joan Moner i Roger

Josep Muntal i Rius

Jaume Nadal i Bonet

Pere Pallàs i Valls

Eduard Perarnau i Casas

Josep Pérez i Bofill

Enric Pi i Morell

Ramon Pla i Armengol

Amali Prim i Seguí

Eudald Puig i Deulofeu

Miquel Real i Vifet

Josep Reventós i Casas

Lluís Roca i Esteve

Antoni Roig i Soler

Marian Rovellat i Canals

Francesc Rovira i Vendrell

Narcís Ruscallada i Cruzet

Pere Salvatella i Puigferrer

Joan San i Ricart

Enric Seguí i Pou

Antoni Serrat i Puigbó

Joan Solsona i Ivern

Lluís Suñé i Medàn

Humbert Torres i Barberà

Ramon Torres i Carreras

Artur Tort i Nicolau

Claudi Tricaz i Arnillas

Armand Udaeta i Cardenas

Ramon Vandrell i Gomila

Josep Verd i Sastre

Joaquim Vintró i Bellvé
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RESUM: S’analitzen els inicis de l’Escola d’Infermeres de la
Mancomunitat de Catalunya, els objectius i programació, el primer
concurs oficial a càtedres a una escola d’infermeria a Espanya, les
bases i els primers resultats acadèmics del centre, que va comptar
amb un Patronat altruista, excel·lents professors i un grup de dones
que desitjaven ser infermeres. Ho van aconseguir amb els esforços
i cooperació de dones i homes de la dreta i l’esquerra catalanistes.

LA ESCUELA ESPECIAL DE ENFERMERAS AUXILIARES DE MEDICINA
DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA. RESUMEN: Se analizan los
inicios de la Escuela de Enfermeras de la Mancomunidad de Cataluña,
los objetivos y la programación, el primer concurso oficial a cátedras
en una escuela de enfermeras en España, las bases y los primeros
resultados académicos del centro, que contó con un Patronato
altruista, excelentes profesores y un grupo de mujeres que deseaban
ser enfermeras. Lo consiguieron con los esfuerzos y cooperación de
mujeres y hombres de la derecha y la izquierda catalanistas.

THE SPECIAL SCHOOL OF MEDICAL AUXILIAR NURSES OF THE
“MANCOMUNITAT” OF CATALUNYA . 1917-1924. ABSTRACT: The beginnings
of the School of Nurses of the Group of Municipalities of Catalonia
(Mancomunitat de Catalunya), objectives and curricula, the first official
competition for professorships and academic chairs at nursing school in
Spain, the bases and the first academic results of the centre are analysed.
The school had an altruist Board of Trustees, excellent teachers and a group
of women who wanted to be nurses. They achieved this with the efforts and
cooperation of women and men from the Catalan right and left leanings.
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LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

La Mancomunitat de Catalunya (en endavant MC) va sorgir de la federació
voluntària de les 4 diputacions de Catalunya amb l’objectiu de fer i ser país 200 anys
després de 1714. Amb l’MC es recuperava la unitat trencada per la divisió provincial
d’Espanya, al 1833, quan s’organitza un estat centralitzat en 49 províncies y 15
regions. L’MC va ser el punt de partida dels intents d’autogovern del segle següent i
va tenir importants conseqüències que arriben fins avui, tant en el desenvolupament
i la cohesió lingüística i territorial, com en el camp cultural, científic i sociosanitari.
Considerant la formació com l’eix vertebrador per assolir els seus propòsits, va crear
un seguit de centres de formació a tots els nivells, entre ells l’Escola d’Infermeres
Auxiliars de Medicina de la Mancomunitat de Catalunya (en endavant EI). Un centre
proposat per Eugeni d’Ors Rovira (1881-1954) i que es va desenvolupar poc després,
ja sense la participació de l’escriptor, filòsof i polític que la va projectar i inaugurar.1

L’EI va ser possible gràcies a l’esforç de persones compromeses que, des de diferents
opcions polítiques i no sense dificultat, van dur a terme el projecte fins que va
desaparèixer, poc abans de fer-ho la institució que la va fer possible.

La creació de l’MC va ser proposada el 1911 a la resta de diputacions catalanes
per Enric Prat de la Riba (1870-1917), president de la Diputació de Barcelona des de
1907. Les bases de la futura MC foren defensades a Madrid per Francesc Cambó
(1876-1947), comptant amb el suport del 95,7% de la població catalana, segons
l’opinió expressada als ajuntaments. La proposta fou impulsada popularment la
tardor de 1913, amb una gran manifestació a Barcelona. A les acaballes del període
de Restauració borbònica (1875-1931), sota el regnat d’Alfons XIII (1902-1931), el
govern del liberal conservador Eduardo Dato, el 18 de desembre de 1913 va aprovar,
per tota Espanya i amb finalitats únicament administratives, la constitució de
mancomunitats de províncies, encara que fora de la catalana, no se’n va constituir
cap altra. La constitució de l’MC es va celebrar a l’avui Palau de la Generalitat el 6
d’abril de 1914, essent elegit com a president Prat de la Riba. A la seva mort va ser
escollit Josep Puig i Cadafalch, que creient falses promeses, va afavorir el cop d’estat,
però es desenganyà poc després i abandonà la Presidència de l’MC durant la Dictadura
militar pronunciada pel Capità General de Catalunya, Miguel Primo de Rivera. El
gener de 1924 l’industrial Alfons Sala Argemí (1863-1945), va presidir una MC depurada
de catalanisme fins la dissolució de la institució el 1925.2

Els assoliments de l’MC van ser possibles gràcies a la cooperació de la dreta
i l’esquerra catalanistes. El catalanisme conservador, unificat en la Lliga Regionalista,
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era predominant en la vida política de Catalunya, tot conservant àmplies aliances,
especialment amb sectors monàrquics. La preponderància dels partits conservadors
fou aconseguida per la falta d’organització del republicanisme catalanista, que no va
plantar cara a las urnes fins a les eleccions municipals el 1931, i al Parlament de
Catalunya el 1932, ambdues àmpliament guanyades per la recent formació, Esquerra
Republicana. La Lliga, partit de Prat de la Riba i de Cambó, aglutinava els sectors
conservadors regionalistes i catòlics, sota el lideratge social de la burgesia industrial
i dels propietaris agraris, amb una àmplia presència entre professionals liberals,
comerciants i classes mitjanes, i un rellevant suport del clergat.3

Pocs han sigut els treballs centrats en l’Escola d’Infermeres Auxiliars de
Medicina de l’MC (en endevant EI), encara que està considerada com la primera
escola d’infermeres, que amb caràcter oficial, es va crear a Espanya.4  Va ser possible
gràcies al treball compromès i il·lusionat d’un grup de pioners que, tant des de la
perspectiva docent com discent, s’hi van implicar. La seva obra ara és pràcticament
invisible. Per això, i amb la finalitat de donar a conèixer les dificultats i assoliments
d’aquest centre, que va ser el nucli original de l’Escola d’Infermeres de la Generalitat
(1931-1939), hem realitzat una anàlisi descriptiva i interpretativa, document a
document, dels originals que es conserven a l’Arxiu General de la Diputació de
Barcelona (AGDB en endavant), contextualitzant la informació primària segons fonts
secundàries: articles, ressenyes i monografies.

HERMOSA, BEN PLANTADA I...

ALGUNA COSA MÉS?

El rol de la dona que es concebia a la Lliga, va ser conservador, i encara que es
van obrir les portes a la formació de moltes dones, se centrava en un model de dona
religiosa, que es volia instruïda,5  però es pensava  en ser mare de família i educadora
dels fills com a deure principal i si la dona sortia a treballar, en casar-se havia de
deixar-ho. Les filles de la burgesia havien de viatjar, aprendre música, idiomes i
cultura general, per convertir-se en bones esposes, dignes de ser exhibides en una
societat completament gestionada pels homes. La vida de les dones treballadores,
tant a la zona rural com a la urbana, se centrava en el treball al camp, a la fàbrica i a
la llar, el matrimoni, la criança d’una àmplia descendència i la cura dels pares i
sogres. La participació de les dones en la Lliga era pràcticament nul·la. Partia d’una
posició no gaire favorable a la seva intervenció en la vida política. Les dones restaven
limitades a participar en la beneficència, les cerimònies religioses i, molt escassament,
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a l’activitat cultural.6  Per contextualitzar el paper femení, cal tenir en compte que
feminisme i sufragisme no varen tenir a Espanya ni a Catalunya l’èxit assolit a altres
països,7  encara que a principis del segle XX van sorgir petites illes de pensament
(associacions i publicacions) que varen allisar el camí per prendre consciència vers
un feminisme incipient que conduiria els primers anys trenta del segle XX a la batalla
pels drets polítics de les dones.8  De fet, els partits polítics catalans no es van interessar
en la promoció política de les dones fins als anys 1930, quan es van adonar que no
assolirien els objectius electorals sense comptar amb l’adhesió de la mitat de la
població censada.9  Van organitzar seccions femenines tant els partits conservadors
com els d’esquerra i ho van fer especialment els partits conservadors, més per
necessitat que per convenciment.

A l’MC l’educació de la dona es veia des dels inicis com una premissa
fonamental per a la modernització del país, a pesar dels prejudicis vigents contra la
seva capacitat intel·lectual i la discriminació jurídica. Els drets legals eren en mans
dels homes i les responsabilitats penals requeien en elles amb més rigor (l’adulteri
posava en perill el principi de la maternitat certa).10  La discriminació laboral també
era patent amb salaris desiguals. Algunes dones, però, alçaven la veu. A Catalunya,
dones conservadores com Carme Karr i Alfonsetti (1865-1943), periodista, feminista i
pacifista que va dirigir la revista “Feminal” (Barcelona 1907-1917), suplement de “La
Ilustració Catalana”, apostava per dotar les dones d’eines que les capacitessin tant
per l’exercici d’una professió com per la igualtat de drets. Va mantenir una controvèrsia
sota el pseudònim de Xènia amb Eugeni d’Ors —impulsor de l’EI anys després—. Al·ludint
a gloses com “La Catalana Hermosa”, qualitat femenina tan present i elogiada al
pensament noucentista d’Ors a “La Bien Plantada” (Glosses, 1911), Karr li reprotxa
altres valors absents a les glosses: “¿Què’n penséu de la dòna Catalana baix el punt de
vista de la Inteligencia —de la Percepció,— de la Cultura, de la Utilitat social? (sic)”.11

Per desenvolupar els propòsits de l’MC, va ser fonamental la formació de
mestres, funcionaris i bibliotecàries. També es crearen escoles tècniques per assolir
més competitivitat industrial i la modernització de l’agricultura i la ramaderia. En el
camp sociosanitari, la lluita contra la mortalitat infantil, la salut mental i les malalties
infectocontagioses foren essencials per desenvolupar el benestar del catalans.12

Per assolir aquests objectius, la formació d’infermeres competents era imprescindible.
Una escola d’infermeres era una forma, com va escriure d’Ors, amb el beneplàcit del
president Prat de la Riba, “de donar a les dones coneixements útils per obtenir
treball d’acord amb las peculiaritats del seu sexe com per la valuosa aportació
d’aquests coneixements a la llar on estaven finalment destinades”.13
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PROPOSTA EDUCATIVA. UNA ESCOLA OFICIAL

La tardor de 1917, Eugeni d’Ors, llavors director dels Serveis d’Instrucció Pública
de l’MC, donava compte al Consell de la institució del projecte de creació d’una
escola d’infermeres. L’Escola, arrelada en els principis de la institució, pretenia
inculcar uns coneixements d’acord amb els valors nacionals, que amb caràcter
transversal, impregnaven tota l’obra de l’MC, més enllà de les finalitats purament
formatives o socioassistencials. Es deia “... en institucions d’aquest ordre, en quant
les organitza un poder nacional, els ensenyaments no han de cenyir-se a les matèries
científiques i professionals...”14.

D’Ors justificava en la demanda social el caràcter d’oficialitat de la iniciativa,
que front altres propostes no oficials —en referència a l’Escola de Santa Madrona,
que ja funcionava—, podria dur-se endavant sense massa recursos recolzant-se en
els que la pròpia MC ja disposava.

“... la necessitat d’estudis d’aquest ordre és tan vivament sentida que
ja la iniciativa particular i religiosa s’ha anticipat a la iniciativa oficial en
la qüestió; però aquesta darrera és sovint reclamada. Afegim com detall
d’algun interès per a nosaltres, que el fet de la instauració d’aquesta
escola pot significar una molt petita despesa, donada la possibilitat
d’aprofitar com centre d’ensenyament alguna de les institucions
benèfiques i sanitàries que ja formen part del servei mancomunal o
provincial a Barcelona; el professorat, per exemple, podria obtenir-se
dins del personal medico-facultativo (sic) d’aquests centres”.15

Donat que la infermeria es considerava de naturalesa femenina, les
candidatures a la futura escola no es veien exclusivament limitades a formació al
servei del món laboral, sinó també a “moltes joves que es destinin a mares de família,
religioses, etc.”.16

Veient l’educació com un dels principals vehicles de modernització i
regeneració nacional, d’Ors proposava organitzar l’EI a partir d’un model anàleg al de
l’Escola Superior de Bibliotecàries (en endavant l’EB), on era director. El pes de la
vessant cultural va ser tan important que, fins i tot, s’establia que algunes assignatures
es donessin conjuntament al mateix edifici de classes que les alumnes a l’EB.

El primer curs (1918-1919), les condicions d’accés de les alumnes no exigien
examen d’ingrés, prova que, per les dificultats per seguir els estudis d’algunes
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alumnes, va ser obligatòria l’any següent. Per a l’accés era necessari ser dona fadrina
i demostrar una sèrie de requisits indispensables: “coneixements d’ensenyament
primari ... tenir les condicions de salut indispensables per a l’exercici ulterior de la
professió ... tenir entre 18 i 40 anys ... i abonar la inscripció o matrícula al primer curs,
45 ptes., pagables en 3 termes ...”17

Al document proposat per d’Ors el 1917 no es parlava d’internat ni de residència
d’estudiants i no va ser fins el curs 1919-1920 que, a instàncies del Patronat, es va
aconseguir a l’edifici de la Maternitat un internat per una part de les alumnes. També
es va aconseguir ajuda econòmica de l’MC per abonar la matrícula, donant així accés
a algunes dones de classes mitjanes o proletàries.

El programa d’instrucció de les infermeres havia de durar dos anys, amb
ensenyaments teòrics 3 dies a la tarda tot el curs. Les pràctiques externes, al segon
curs, eren diàries i matutines. A la Maternitat, lloc on residien les alumnes, es dividien
en dos grups i, quan unes no anaven a classe, les altres tenien cura dels nens de la
institució. Això ens indica que les classes es repetien, segons l’assistència, a dies
alterns. Les assignatures proposades per d’Ors, van tenir un caire molt cultural.
Considerava desitjable per a la formació de les infermeres un primer curs amb un
ampli caràcter cultural i un segon en què les estudiants aprofundien en assignatures
més especifiques i un període de pràctiques (taula 1).

CURS I CURS II

Llengua Francesa Llengua Francesa

Gramàtica Catalana Patologia i Clínica

Teoria i Història de la Cultura Història de Catalunya

Física Química

Història Natural Terapèutica

Anatomia i Fisiologia humanes Higiene, Auxili d’Accidents i Cirurgia Menor

Patologia i Clínica Pràctiques del Servei d’Infermeres

L’oficialitat va quedar garantida amb un diploma que es va considerar requisit
“exigible en els serveis sanitaris i benèfics de la Mancomunitat i de la Diputació que
ulteriorment es determini”.18

TAULA 1

AGDB, Fons MC, Primer programa de l’EI, 1918, 3718.
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EL PATRONAT: RIERA, BOSCH I MATEU

Per dur endavant la proposta de creació de l’EI, l’estiu de 1918 es va establir
un Patronat sota la Presidència d’un dels consellers permanent de l’MC. Va ser
designat Agustí Riera i Pau (1876-1936), president de la Diputació de Girona i
vicepresident de l’MC (1914-1924). Era molt amic de Francesc Cambó; des de joves
van lluitar per l’autonomia catalana i van ser cofundadors de la Lliga Regionalista.
Quan li van proposar formar part de l’Escola d’Infermeres de la Mancomunitat, Riera,
metge de 41 anys, es va comprometre amb el projecte, encara que la seva residència
a Girona li suposava un obstacle.

Sota la seva presidència, el Patronat va comptar amb dues dones19  de la
burgesia de Barcelona, que aportaven experiència en la docència d’infermeres. Una
d’elles, la Sra. Àngels Bosch i Catarineu d’Esquerdo (de vegades apareix a la
documentació equivocadament com A. Bosch i Alsina) va ser, des de la seva fundació
directora d’una escola privada, la primera oberta a Catalunya i una de les primeres
de Espanya: l’Escola d’Infermeres de Santa Madrona. També havia rebut formació
d’infermeria de mans de la Creu Roja. Era filla del metge, industrial, navilier i exalcalde
de Barcelona, Rómulo Bosch i Alsina (1852-1923). Les seves germanes pertanyien a
la noblesa (Mercedes, marquesa del Amparo; Reyes, baronessa de Cruïlles). El seu
germà, Rómulo Bosch i Catarineu, era un conegut industrial, bodeguer (Bosch-Gell),
president del Club Natació Barcelona i propietari d’una valuosa col·lecció d’art, avui
al MNAC, que va vendre per tractar de salvar la Colònia de filatures Còdol Dret, també
de la família Bosch.20  El seu marit, el Dr. Francisco Esquerdo i Rodonera (1881-
1953), amb estudis a Montpeller i Ginebra, va ser cap del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona des de 1915. És possible, que la seva
dona l’acompanyés en aquestes visites, coneixent altres realitats internacionals en
el camp de la infermeria.

L’altra infermera al Patronat, la Srta. Maria dels Àngels Mateu i Pla, també
provenia de l’escola Santa Madrona, on va ser secretària. Pertanyia a una coneguda
família de la burgesia barcelonina. Era una persona dedicada al món assistencial
i social des d’una perspectiva catòlica. En aquest sentit coincidia amb Àngels
Bosch, Francesca Bonnemaison i d’altres filles o dones de les famílies benestants
que van treballar, dins d’un ampli i arrelat moviment socialcatòlic, per millorar les
condicions de vida de les dones treballadores, però sense qüestionar els models
de gènere vigents a l’època, més aviat femenins que feministes. Maria dels Àngels
Mateu va morir jove, a l’edat de 26 anys, el 1923, any en què la seva família va
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adquirir el Castell de Peralada. Era filla de Damià Mateu i Bisa, conegut industrial
del ferro (Hispano Suiza) i germana de Miguel Mateu i Pla, que va ser el primer
alcalde de Barcelona (1939-1945) a la dictadura franquista i president de La
Caixa fins 1972.

CONSELLERS DEL PATRONAT: CARDENAL,

MARTÍNEZ VARGAS i ZARIQUIEY

Si per formar part del Patronat es va pensar en un destacat polític membre
de l’MC i en dues infermeres amb experiència en la formació i una àmplia solvència
social, tampoc es van estar de res a l’hora de nomenar als tres consellers del
Patronat, que van actuar de forma altruista (no hi consta cap emolument). El Dr.
Salvador Cardenal Fernández,21  amb 66 anys, era un cirurgià amb prestigi
internacional, uns dels grans pares de l’escola catalana de cirurgia i introductor
d’innovacions en mètodes asèptics y anestèsics. Dirigia l’Hospital del Sagrat
Cor, que va ser més tard centre de pràctiques de l’EI. Un altre dels consellers
nomenats, el Dr. Andreu Martínez Vargas, amb 57 anys estava a punt d’ésser
nomenat Rector de la Universitat de Barcelona (1919-1927). Era pediatre, terme
que va proposar ell mateix en lloc d’especialista en malalties dels infants. Va
ocupar la primera càtedra de la seva especialitat reconeguda com a tal a les
facultats de medicina espanyoles i va gaudir de gran prestigi internacional.22  El
Dr. Ricard Zariquiey Cenarro, el més jove dels tres, amb 41 anys, era vicepresident
i director de la Casa de Maternitat i Expòsits,23  institució que depenia de l’MC i
un lloc idoni tant per a les pràctiques de les estudiants, com perquè elles
descarreguessin el treball de les religioses amb els nens acollits. Els consellers
del Patronat tenien prestigi reconegut i havien viatjat per Europa i Amèrica per tal
de formar-se i compartir coneixements. El moviment Nightingale de formació
d’infermeres, nascut en 1860 al St. Thomas Hospital de Londres, estès amb èxit
per tots els països anglosaxons, no els era desconegut. Cardenal havia realitzat
estades docents a París i Viena; Martínez Vargas a França, Mèxic i els Estats
Units, on va tenir ocasió de conèixer una de les primeres escoles d’infermeres
del món: la Training School for Nurses, creada al 1873 al Bellevue Hospital en
Nova York. Zariquiey també va viatjar a l’estranger, per encàrrec de l’MC, per tal
d’estudiar els models més eficaços, moderns i exitosos a les maternitats de les
principals ciutats suïsses i alemanyes. Tot això els donava solvència per assolir
les tasques de consellers del Patronat d’una escola d’infermeres.
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TRIBUNAL DE CÀTEDRES: MESTRE, RIERA,

VALLÈS I D’ORS

El 18 d’agost de 1918 es publicà al Butlletí Oficial de Barcelona el primer
concurs per a la provisió de dues càtedres a l’EI.24  Aquest concurs és el primer a una
escola d’infermeres que de forma oficial es va publicar a Espanya.25  A la convocatòria
s’organitzaven les assignatures en dos blocs, un per cadascuna de les càtedres.
L’opció a) incloïa: Anatomia, Fisiologia i Patologia generals, i la opció b): Bromatologia,
Terapèutica i Semiologia amb Pràctiques generals de Medicina. Per ocupar les noves
càtedres de l’EI, el setembre de 1918 es van rebre les instàncies pel concurs per
ocupar les càtedres pel curs 1918-1919. S’hi varen presentar com a candidats 22
metges i una metgessa (taula 2). Per completar la docència es comptava també amb
els professors ja contractats per donar classes a altres escoles de la Universitat
Industrial.26  Gramàtica catalana i Llengua francesa les impartirien professors de
l’Escola de Bibliotecàries ubicada al mateix edifici. Per les assignatures de Física i de
Química es va comptar amb professors de l’Escola Industrial.

NOM Opta NOM Opta

Francisco López i Ferreira a i b Joaquim Vilar i Ferran b

Josep M. Serra de Martínez a Lluís G. Guilera i Molas a

Leandre Cervera i Astor a Remigi Juncà i Calvet a

Miquel Maseras i Galtés a Pere Escriu i Arraut a

Encarnació Tuca i Nasarre a i b Lluís Cardona i Fornells a

Baltasar Pijoan i Soteras b Andreu Vintró i Vergés a i b

Ramon Pla i Armengol b Francesc Serra i Rabert a

Josep Degollada i Casadevall a i b Rossend Carrasco i Formiguera a

Ramon Trinchet i Cortacans b Ramon San i Ricart a i b

Sixte Cambra i Alberti a Francesc de P. Casanovas i Jover a

Higini Sicart i Soler a i b Geroni Vilarrasa i Julià a i b

Francesc Xercavins i Romeu a i b

L’èxit de la convocatòria queda palès tant per la relació de quasi 12
aspirants a cada plaça, com per la categoria dels candidats, 12 dels quals

AGDB, Concurs per a la provisió del professorat de l’EI, Fons MC, 1918, 3718.

TAULA 2
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són reconeguts a la web: Galeria de Metges o Metgesses catalans que publica
el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). Varen ser designats per forma
part del tribunal els consellers: Dr. Joaquim Mestre i Morer, primer director
del Servei d’Urologia de l’Hospital de la Santa Creu,27  i el Dr. Agustí Riera,28

l’advocat, escriptor i conseller-ponent d’Instrucció Pública de l’MC, Joan
Vallès i Pujals, que era també president de la Diputació de Barcelona,29  i el
propi Eugeni d’Ors.

El 3 d’octubre de 1918 s’adjudicaren dues càtedres a dos metges
doctorats a Madrid, únic lloc on fins el 1954 es podia fer el doctorat. Les
condicions de l’oposició indicaven que les càtedres serien ocupades per 3
anys i  remunerades amb 3.000 pta. anuals.30  Encara que no s’exigia la
dedicació completa, aquesta retribució no era un gran al·licient. Sense
desdenyar l’interès econòmic, podria ser que les càtedres també atraguessin
als candidats per contribuir a l’obra de l’MC, per millorar la pràctica de la
Infermeria als centres assistencials catalans o també com una forma per
introduir-se oficialment com a docents en matèries relacionades amb la
medicina, i millorar així uns currículums que ja eren brillants. Els guanyadors
del concurs varen ser Ramon San i Ricart (1882-1955)31  i Baltasar Pijoan i
Soteras (1877-1951), germà del conegut escriptor i crític d’art, Joan Pijoan.
Baltasar era autor del llibre “El manual de la infermera” (1915) i ja havia
col·laborat a l’organització de l’Escola d’Infermeres del Montepío Santa
Madrona i , més tard, també l’Escola d’Infermeres de la Generalitat de
Catalunya.

A la documentació d’aquest concurs, que inclou els currículums,
instàncies manuscrites dels candidats i alguns dels programes docents,
consta la decisió final del tribunal de tenir en compte, com a mèrit per a
ulteriors concursos de l’Escola, l’expedient presentat per Ramon Pla i
Armengol, al·legant: “que si bé menys adequat a la càtedra sol·licitada, és
però de valor rellevant”.32  Un altre candidat, Sixte Cambra i Albertí, un jove
de 24 anys, també doctor; al no obtenir la Càtedra d’Anatomia i Fisiologia i
Patologia General a la que va concursar, presentà una instància en la que
deia “... desitjant sempre cooperar en la mida de ses forces a l’obra de
cultura empresa per l’MC té l’honor d’oferir-se a V.E. com a Auxiliar gratuït
...” .33 En aquesta ocasió l i  van denegar la seva altruista participació,
argumentant l’obligatorietat de passar per un concurs oficial per poder donar
classe a l’EI, però el 1921, el Dr. Cambra va guanyar concurs i plaça.
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EL CURS 1918-1919

A la memòria del curs 1918-1919, fou anunciada la matrícula a l’EI durant els
mesos de novembre i desembre mitjançant 10.000 fulletons redactats pel Secretari
Tècnic de l’Escola Dr. Pijoan, que foren repartits arreu. “A l’encens es donaren en els
centres populosos de nostre ciutat, com en el centre d’Obreres del Poblet, Ateneu
Popular de Gràcia, centres regionalistes, Biblioteca Popular i Institut de la Dona,
diverses conferencies de entre d’elles 5 explicades pel Dr. Pijoan i 3 pel Dr. San”.34

La dedicació lectiva del curs va ser de 600 hores únicament teòriques, sense
pràctiques clíniques programades. A instància d’Àngels Bosch s’hi va incloure una
nova assignatura: Gimnàstica i Massatge mèdic, que no estava prevista al concurs
per l’adjudicació de places.

Teoria i Història de la Cultura va ser impartida per D. Eugeni d’Ors i el seu
auxiliar Sr. Capdevila, Ciències Físiques i Naturals pel Sr. Campalans, Gramàtica pel
Sr. Fabra i el Sr. Vallès. Gimnàstica i Massatge mèdic fou confiat al Albert Berglund,35

professor titular de la dita ensenyança de la Universitat d’Estocolm i tenia, per tant,
venia docendi. També s’organitzà la classe de Química: s’encarregà de dirigir-la el
Dr. J. Agell.36

No podem afegir aquí referències biogràfiques de cadascun dels professors
d’assignatures de caire cultural o científic, compartides amb altres estudis de l’MC.
Tots ells eren d’autoritat reconeguda a la seva especialitat. Eugeni d’Ors, Rafael de
Campalans, Pompeu i Fabra, són ben coneguts. L’enginyer i gramàtic Emili Vallès i
Vidal, el químic Josep Agell i Agell, un dels pares de la química industrial a Catalunya,
eren també eminències, que les alumnes de primer de l’EI varen tenir ocasió d’escoltar
i gaudir el curs 1918-1919.

Al primer curs no hi havia pràctiques, però se’n van fer algunes a l’EI. A
l’assignatura Massatge Mèdic es va comptar amb uns usuaris voluntaris poc usuals,
treballadors de les obres que es feien a l’Escola Industrial. “El nombre d’Individus
curats amb el massatge han estat 22 amb els quals els alumnes han practicat 199
sessions en el mateix dispensari de l’Escola”. Una altra pràctica tutelada pel Dr. Pijoan
dins l’assignatura Medico-Quirúrgica (sic), tractava de donar resposta a necessitats
assistencials per lesions accidentals sorgides a l’Escola Industrial i, a la vegada,
aprofitaven l’oportunitat de millorar la formació de les alumnes en urgències de
traumatologia. Es prestà socors a 9 lesionats de ferides incises, practicant-los 17 cures.37
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Els resultats acadèmics indicaven que de les 33 alumnes oficials, en varen
quedar aprovades 14. Altres 7 cursaven algunes assignatures sense dret oficial i 13,
que pertanyien a comunitat religioses, ajornaren el curs per l’any vinent “degut a no
haver-les estat possible durant dos mesos assistir a classe per motiu de les vagues
obreres... L’eliminació de la resta es feu per manca de preparació o capacitat.”38

Amb aquests resultats, el seguent curs s’exigiria un examen d’ingrés eliminatori, que
versaria sobre coneixements d’ensenyament primari i domini parlat i escrit de la
llengua catalana i castellana.

La memòria del curs 1918-1919, firmada per M. Àngels Mateu, secretària del
Patronat, finalitza detallant la recta dedicació dels professors i un baix absentisme
de les estudiants (2%). finalment, es parla de l’èxit assolit amb la participació en el
Tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana,39 que “fan confiar que els sacrificis
que ha fet l’Excm. Consell Permanent de l’MC, donaran son fruit, amb els resultats
més positius aixecant la cultura pàtria i beneficiant la societat”.40

EL CURS 1919-1920

El curs 1919-1920 el nombre d’alumnes matriculades a primer es va
reduir considerablement respecte a l’any anterior. Va ser requisit un examen
d’ingrés que només van superar 13 alumnes. Consta que almenys vuit va
matricular: Josefina Savall, Pilar Rovira, Carme Morera, Valeria Seligman, Maria
Viola, Teresa Stern, Manuela Soler i Núria Ferret. Les 3 últimes van deixar llurs
estudis abans de finir el curs. De les 14 alumnes aprovades l’any anterior, deu
es van matricular per realitzar el segon curs: Carme Badell, Mercè Vacarises,
Maria Bosch, Carme Marí, Raimunda Thomas, Dolors Bou, Dolors de Fonolleras,
Francesca Cabeza, Anna Germà Anna Judas.41 Les alumnes seglars, amb alguna
excepció, estaven internes en un edifici de la Maternitat de les Corts, on
realitzaven pràctiques en dos torns, i sortien només per anar a classe a l’edifici
de l’EI. L’horari puntualitzava activitats contínues des de les 6:30 fins a les
21:30, hora en què havien d’apagar els llums, després de donar assistència
per torns als nens de la Maternitat. Per obtenir el títol era obligatori superar
finalment els exàmens teòric i pràctic de revàlida, una prova teòrica de 18
lliçons (taula 3) i una altra de pràctica (taula 4), on havien de demostrar destresa
en 13 qüestions molt completes per a alumnes que en ocasions, no tenien més
preparació prèvia que els estudis elementals.
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1.- Concepte d’una bactèria

2.- Antisèptics: Concepte i enumeració

3.- Concepte del factors que regules el desenrotllo de la infecció

4.- Intimitat i maneres de aconseguir-la

5.- Desinfecció de robes i matèries excrementícies

6.- Profilaxis de les malalties infectives. Vacunació, aïllament,
desinfecció i declaració de malalties

7.- Anatomia i fisiologia cel·lular

8.- Osteologia del cap i de la cara

9.- Miologia de les extremitats

10.- Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori

11.- Causes de malaltia: mecàniques, físiques i químiques

12.- Les diàtesis i les intoxicacions com a causa de malaltia

13.- Reconeixement de la febre: símptomes que la caracteritzen

14.- Banys com a medi terapèutic

15.- Formes medicamentoses d’us mes freqüent

16.- Principis alimentaris i llur existència proporcional en els aliments
d’us mes corrent

17.- Normes de conducta a seguir en els primers auxilis a fracturats i
luxats

18.- Material a preparar per la assistència a un part. Conducta de la
infermera

TAULA 3
REVÀLIDA: QÜESTIONARI DE L’EXERCICI TEÒRIC (sic)

Qüestionari teòric. AGDB, Fons MC, Escola d’Infermeres 1920, 3718.
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1.- Pràctica d’una esterilització de caldos i tubes d’assaigs.

2.- Centrifugació d’una orina.

3.- Investigació de l’existència d’albúmina i glucosa a l’orina.

4.- Reconeixement d’ossos en l’esquelet.

5.- Reconeixement de muscles en l’home elàstic.

6.- Reconeixement d’entranyes en l’home elàstic.

7.- Tècnica de massatge.

8.- Pràctica de fer i canviar un llit.

9.- Pràctica de manejar i portar un malalt.

10.- Pràctica d’una injecció hipodèrmica.

11.- Confecció d’una gràfica de pols i temperatura.

12.- Pràctiques d’embenament de cap i extremitats.

DESACORDS AL PATRONAT DE L’ESCOLA

El model d’EI que D’Ors va proposar s’implantà el curs 1918-1919 però no va
tenir continuïtat el curs següent, quan es va posar en qüestió tota l’organització i pla
de l’EI concebuda per Xènius amb el suport de Prat de la Riba, mort tres mesos abans
d’inaugurar-se l’EI. El nou president, l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch (1867-1956),
es mostraria en desacord amb D’Ors. Això va donar l’oportunitat als professors per
reivindicar un canvi d’orientació a l’EI, que donés més pes a les assignatures clíniques
en front de les de caire cultural. Les discrepàncies entre Patronat i Claustre van
esclatar el juny de 1919, tot el Patronat va dimitir “irrevocablement” per desacords
amb el Dr. Pijoan (Secretari Tècnic i Director en funcions). En els escrits de dimissió
s’argumenten diferències amb un curset de Maternologia que es va fer a la sala de
parts del Clínic, fora de programa i en contra de l’opinió del Patronat, que considerava
que els continguts eren més propis dels estudis de matrones o de la prevista especialitat
de Puericultura. Bosch i Mateu, ambdues, argumenten fer “el sacrifici del seu càrrec
per no desautoritzar a l’actual director”. Bosch al·legava que el Dr. Pijoan no estava

TAULA 4
REVÀLIDA: QÜESTIONARI DE L’EXERCICI PRÀCTIC (sic)

Examen pràctic. AGDB, Fons MC, Escola d’Infermeres, 16 juny 1920, 3718.
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autoritzat per establir noves ensenyances, ni per enviar alumnes a establiments no
concertats. Mateu, a més, va manifestar objeccions de consciència “... creient en el
fons de ma consciencia, que constitueix un acte amoral la forma i manera com es
donen dites ensenyances, ço que jo no puc consentir ...”. Deu dies després, el Dr. Riera
presentava també la dimissió irrevocable i, referint-se a les dimissions de Bosch i
Mateu, es lamentava: “Eren aptes en extrem per col·laborar en l’obra del regiment de
l’EI ... i ha de ser tan notori el dany de la seva absència, que com a President del
Patronat, no puc deixar de fer-ho palès davant del Consell Permanent”.42

L’Oficina de la Presidència de l’MC accepta les 3 dimissions, encomanant
temporalment les funcions del Patronat al Consell de Pedagogia, ja en mans de
Rafael de Campalans (1887-1933),43  que confia al Dr. Pijoan la direcció de l’EI fins la
fi del curs. En un document també titulat Memòria44  (sense data ni firma), redactat
probablement l’estiu de 1920, després que Eugeni d’Ors, director d’Instrucció Pública,
fos despatxat dels seus càrrecs a l’MC a principis de 1920,45  es mostra un clar
desacord per part dels professors de l’EI amb la gestió del Patronat i els plantejaments
docents D’Ors exposats a les bases de 1917. El document proposa un nou reglament
amb modificacions. Es presenta queixa del funcionament del primer curs i es demana
la “desaparició del Patronat en tot quan tingui relació amb la direcció de l’Escola”.
També es lamenten que el director vivia a Girona i que la resta de membres són, “una
Senyora i una Senyoreta pertanyents a la bona societat de Barcelona”, sense fer cap
menció a la seva experiència en el camp de la docència d’infermeria o altres valors.
D’altra banda, no exempts de raó, es queixen que l’EI no s’instaurés com a tot el món,
“en edificis hospitalaris en els que les alumnes internades conviuen amb els malats
des del començ de la carrera ... L’internat podria fer-se a la Casa de Maternitat on
avui funciona ja, o be a la Casa de Caritat, o be podria fer-se un conveni amb alguna
Institució particular a la que podria convenir moltíssim, tal succeeix p. ex. a la Casa de
Salut La Alianza”.

Com a solucions pel proper curs 1920-1921 proposen: “Caldria reformar i
donar potser una intervenció més activa al cos mèdic consultor” i que, a més,
d’organitzar completament la docència (programes, exàmens, etc.), consideri i
sancioni: “les aptituds físiques i morals de les alumnes que podran ésser recusades
sens possible apel·lació per la Direcció de l’Escola, tal com ho fan els superintendents,
matrons o directrius de totes les escoles del mon”. El reglament, que es proposava a
continuació d’aquesta memòria, donava llibertat de càtedra als professors els
facilitava, amb autorització del Patronat, la possibilitat de donar classe en llocs i
horaris diferents dels programats.46 El professor-secretari tenia plens poders
organitzatius dels continguts teòrics i pràctics, dins i fora de l’EI.
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La documentació, actes, factures, pressuposts, etc. dels anys següents és
menys detallada que l’elaborada per la primera secretària de l’EI, Maria dels Àngels Mateu.
El 21 de novembre 1920 es nomenen professors (no consta concurs): Concepció Ferran com
a professora de Física i Química; Ana Judas Artigal, mestra superior i alumna de l’Escola, com
a professora de Cultura General i Oficial de Secretaria de l’EI amb remuneració per ambdós
càrrecs. Josep Tarrè, capellà de la Maternitat, com a professor d’Ètica i Francesc Martorell
d’Història de la cultura. El doctor Sixte Cambra obté per concurs la càtedra de Física i Química
(3 octubre 1921) i el mallorquí Josep Alomar Estadas, la d’Higiene. Mercè Vacarises, també
alumna de l’EI, és nomenada responsable del laboratori. Les pràctiques clíniques són
tutelades in situ a la Maternitat i als hospitals del  Sagrat Cor i a l’Hospital Clínic per metges
retribuïts per aquesta tasca. Després de la sortida d’Eugeni d’Ors, Rafael de Campalans el
va rellevar al Departament de Cultura. Com a president del Consell de Pedagogia de l’MC
donava el vist-i-plau a les decisions que es prenien a l’EI. Aquest Consell va substituir el
Patronat, que després de les dimissions dels titulars va desaparèixer.

Els cursos següents, l’EI es va regir pel programa publicat el 1922 i comentat
per la professora Isabel Fargues en un treball en què consten propòsits, especialitats,
lliçons del programa d’estudis, professors i una col·lecció fotogràfica amb les
estudiants seglars, que apareixen en un dels dos grups de teoria de 10 o 14 alumnes.47

En el mateix curs ens ha sorprès un document datat el 18 de març de 1922 on es
proposa estudiar la fusió de l’EI amb l’Escola de Santa Madrona “al objecte de evitar
la duplicitat de serveis”, proposició que no va prosperar.

FORMACIÓ OFICIAL D’INFERMERES A

CATALUNYA

El 1923, el president de l’MC Alfonso Sala, nomenat directament pel dictador,
estableix l’ordre terminant de donar totes les ensenyances en castellà.48 Darío Romeu
i Freixas (1886-1970), II baró de Viver, és nomenat Consejero de Cultura i assumeix la
tasca de desmantellar l’obra cultural de l’MC. L’excusa que va conduir a la desaparició
de l’EI va ser l’Affaire Dwelshauvers, que començà amb la publicació d’una nota
oficiosa (“La Publicitat”, 12 d’abril de 1924) on es criticava el Laboratori de Psicologia
Experimental de l’MC i l’autoritat científica del seu director, el professor per la
Universitat de Bèlgica, el flamenc Georges Dwelshauvers. Això va provocar la indignació
dels professors dels diferents centres docents de l’MC, que varen firmar un document
(“La Veu de Catalunya”, 4 de maig de 1924) recolzant l’autodefensa expressada
públicament per Dwelshauvers. Entre els signants hi havia 140 professors que van
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ser comminats a retractar-se o ser “ipso facto destituidos”.49  Al no retractar-se la
major part dels professors, el centre es va suprimir.50

La Mancomunitat de Catalunya va suposar la primera ocasió en l’època moderna
que Catalunya tingués un règim polític amb certa autonomia. Les atribucions de la
institució no anaven més enllà de les diputacions que la componien, amb competències
mínimes i mínims recursos econòmics per atendre-les.51  El pluralisme polític al servei
de la causa nacionalista comuna va donar, en només nou anys d’esforç, resultats que
d’alguna manera perduren. Tant les idees i els esforços de personatges il·lustres, com
el treball diari, la força i la voluntat de moltes persones, van impulsar i convertir en
realitat els èxits de la institució. Tant en l’articulació del territori mitjançant carreteres i
telèfons, com en el camp sociocultural, estimulant el ja existent Institut d’Estudis
Catalans (Prat de la Riba, 1907), normalitzant la llengua catalana amb una sola ortografia,
renovant una escola popular i de qualitat, creant la Biblioteca Nacional i les biblioteques
populars, el Servei Meteorològic de Catalunya i la primera política d’esports, impulsant
el teatre català o una assenyalada comunicació i intercanvi científic amb Europa, varen
ser una realitat en aquells pocs anys.52

La creació i desenvolupament de l’EI ens dona idea, a petita escala, de la
forma en què l’MC va aconseguir vèncer els reptes de formació prioritaris a la seva
tasca. Va patir dificultats econòmiques; el primer curs va tancar amb un dèficit de
més de 9.700 ptes. després d’assumir les despeses normals, de professorat i les
primeres obres d’instal·lació de l’Escola. Encara que els professors van ser autoritzats
(no consta cap denegació entre les sol·licituds presentades) per realitzar visites
científiques o de caràcter formatiu a l’estranger, alguns mobles varen ser “generosament
prestats per industrials”.53  Els professors van contribuir també amb objectes de la seva
propietat per tal de dotar el mobiliari; algú es va oferir a donar classes gratuïtament,
consten factures de lloguer de la màquina d’escriure i hi va haver dificultats per aconseguir
material de laboratori. La impressió general de la revisió documental fa pensar que
havien de filar molt prim amb els diners. L’EI no va disposar d’edifici propi, ni de
residències per a estudiants properes a un centre hospitalari, com era habitual a las
escoles d’infermeria a tot el món. Va ser instal·lada dignament on va ser possible, a la
tercera planta de l’Edifici Gran de la Universitat Industrial (antiga Fàbrica Batlló, al
carrer Urgell, 187) aprofitant recursos docents disponibles als centres propers i una
acurada adquisició de material docent específic: làmines i models anatòmics, material
de laboratori, projectors de diapositives, etc. dels que es conserven les factures.

L’ambient de Barcelona aleshores tampoc va ser el més adient per a que
dones joves es desplacessin per la ciutat, ni segurament va ser fàcil que iniciessin la
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seva formació en temps de vagues, pistolers als carres i una pandèmia (de grip) que
va ser més terrible que l’actual de COVID-19.

Pel desenvolupament de la comesa que l’MC pretenia dur endavant, Prat de la
Riba i Puig i Cadafalch, líders indiscutibles, implicaren la societat civil en el catalanisme
modern rodejats de col·laboradors eficients units en una tasca patriòtica. Eugeni d’Ors,
planificador i impulsor de l’EI i mà dreta de Prat de la Riba, va xocar frontalment amb
Puig i Cadafalch. Aquest fet va donar l’oportunitat a Baltasar Pijoan de posar en marxa
accions que varen dur el Patronat a la seva dissolució i, amb el suport de la resta de
professors i de Campalans, van dur endavant un profund canvi a l’EI, que va quedar
completament gestionada pels metges, que l’aproparen a l’Hospital Clínic, i va provocar
la dimissió del Patronat amb motiu del curset de Maternologia.

Avui sorprèn que dues dones infermeres, Bosch i Mateu, renunciessin als càrrecs
que generosament exercien, al·legant, sense quasi obrir boca: “fer el sacrifici del seu
càrrec per no desautoritzar al actual director”. Aquesta actuació no es pot considerar
sense tenir en compte l’absoluta manca de paper de les dones en la vida política del
moment, tant en el conservadorisme religiós com és el cas, com en altres opcions
polítiques d’aquells anys. Durant la dècada següent, a partir del moment que les dones
tenen accés a les urnes, les possibilitats de participació tomben. La Generalitat de
Catalunya va obrir una escola d’infermeres, organitzada de nou per Baltasar Pijoan,
però amb un caire molt diferent. Aquesta vegada es va comptar amb la participació
d’una infermera amb experiència internacional, molt capaç de dur endavant un projecte
de formació d’infermeres com els que existien a molts indrets del món. Montserrat
Ripol Noble, una de les infermeres becades per la Fundació Rockefeller, es va posar al
capdavant, des de 1932 fins l’arribada de altra Dictadura, més llarga i cruel.

NOTES

1. D’Ors escriví glosses amb el pseudònim de Xenius (sic) a “La Veu de Catalunya”. De jove
participà de l’estètica modernista, que més tard rebutjà per promoure i defensar un
canvi de paradigma, que ell mateix va anomenar Noucentisme. Va participar molt
activament a la política catalana. El 1918 era director d’Instrucció Pública de l’MC, el
gener de 1920 va ser defenestrat després d’un intens debat a l’Assemblea de l’MC, que
censurava la seva acció política i la gestió a l’IEC.

2. BALCELLS, 2014: 11-19.

3. MOLAS; 2000: 152-153.
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4. FARGUES, 2010.

5. Segons el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 1920 prop del 58% de les espanyoles eren
analfabetes, a Barcelona ho era el 36%.

6. MOLES; 1972: 96-97.

7. La dècada següent encara estàvem molt lluny de la conscienciació i activisme feminista/
sufragista. El 21 de juny de 1908, a Hyde Park es van reunir centenars de milers de
manifestants, organitzats després de dècades de pacient treball (repartint fulls volants,
pressionant parlamentaris, recollint firmes, enviant peticions, recaptant fons i celebrant
reunions). Votes for Women, va dir que “... el nombre de manifestants va ser el més gran
que s’havia vista mai a cap lloc del món” (BLOM, 2013: 324-25).

8. FRANCO, 2004: 456.

9. Els assoliments no es veurien fins el tercer decenni del segle XX. A partir d’un decret de la II
República (8 de maig de 1931), les dones podien ser elegides al Parlament de Madrid.
De les tres parlamentaries (Nekel, Kent i Campoamor), només Campoamor, del Partit
Radical, va defensar el dret al sufragi femení. La nova Constitució (9 desembre 1931) va
contemplar el vot amb les mateixes condicions que els homes, a partir de 23 anys de
edat. A les eleccions autonòmiques al Parlament català, l’any 1932, les dones no van
poder votar (es va argüir que el cens no era a punt). La primera vegada que les dones
van exercir el seu dret a votar va ser a les eleccions generals del 19 de novembre de
1933 (MIRET; 2008).

10. FRANCO, 2004: 470.

11. XENIA, 1906: 584-5.

12. BALCELLS, 2014.

13. Arxiu General Diputació Barcelona (AGDB), Fons MC, EI , Eugeni d’Ors, Bases, 1917, 3719.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Ibid.

19. Hem tractat d’aconseguir més informació d’aquestes dones, sense èxit fins ara.

20. BOSCH, 2008: 127.

21. HERVÀS, 2020.

22. LABAY, 2011: 65-66.

23. BRUGUERA; VIGER, 2020.
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24. AGDB, Fons MC, Primer Concurs per al professorat de l’EI. 1918, 3718.

25. Les escoles que havien obert anteriorment, com Sta. Isabel de Hungría a Madrid, o altres a
partir d’oficialitzar-se el títol de Enfermera (1915) com Creu Roja o Santa Madrona, eren
privades, sense concurs públic per a la provisió de places de professorat.

26. Com afirmen Siguan i Kirchner “para los hombres de la MC es evidente que la Universidad
de Barcelona, no solo dependía exclusivamente del poder central, sino que estaba
anquilosada y no parecía capaz de renovarse ... se optó por establecer instituciones
inspiradas en modelos franceses como el Collège de France o l’École des Hautes
Études que ofrecían enseñanzas de alto nivel al margen de la Universidad.” (SIGUAN &
KIRCHNER, 2001).

27. VIGER, 2020

28. CARRERA, 2020

29. PALOMAS, 2016

30. AGDB, Fons MC, EI, 1919, 3719.

31. FERNÁNDEZ, 2020

32. AGDB, Fons MC, EI, 1r concurs per a la provisió del professorat, 1918, 3718.

33. Ibid.

34. AGDB, Fons MC, EI, Memòria del curs 1918-1919, 1919, 3719.

35. Albert Bergund, entrenador del nadador Joaquim Cuadrada, 6è fondista a l’Olimpiada d’Anvers,
1920. (GOMÀ, 2008).

36. AGDB, Fons MC, EI, Memòria del curs 1918-1919, 1919, 3719.

37. AGDB, Fons MC, EI, Consell de Pedagogia, 1919, 3719.

38. Es referien a la “Huelga de la Canadiense” (5 febrer/5 abril 1919), empresa d’energia
elèctrica. L’enorme resposta obrera indignada per la baixada de salaris a canvi de
contractes fixos, va tenir una gran repercussió en la vida de la ciutat, afectada per
desordres públics i detencions fins a declarar l’Estat de Guerra. Els tramvies i els
Ferrocarrils de Catalunya es varen veure afectats. El moviment obrer va guanyar finalment
la jornada de 8 hores, que afectava homes i dones (aquestes eren el 80% del treball
tèxtil), i la prohibició del treball als menors de 12 anys. Dues millores laborals que es
van estendre per Europa. (TERMES, 2011: 297-303).

39. l’EI, va ser prendre part al III Congrés de Metges de Llengua Catalana (Tarragona, juny de
1918). Es delegaren 3 alumnes representants i “Els professors Pijoan i San van explicar
la finalitat de l’Escola i la utilitat de les infermeres a Catalunya. La Comissió del Congrés
expressà la seva entusiasta felicitació al Consell Permanent de l’MC per haver dut a
terme la creació de tal escola, i concediren Diploma d’Honor a l’Escola d’Infermeres
Auxiliars de Medicina”.
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40. AGDB, Fons MC, EI, Memòria del curs 1918-1919, 1919, 3719.

41. AGDB, Fons MC, EI, Alumnes, 1920, 3719.

42. AGDB, Fons MC, EI, Informació a l’objecte de depurar responsabilitat del fet que ha provocat
la Dimissió dels vocals no-tècnics del Patronat de l’EI, 1920, 3719.

43. Ibid.

44. AGDB, Fons MC, EI, Memòria Probablemente Dr. Pijoan, c. juny1920, 4430.

45. D’Ors, enfrontat amb Puig i Cadafalch, el 1920 va ser desposseït de tots els càrrecs. Va
reclamar sense èxit almenys tornar a ser director de l’EB. Més tard abandona el
catalanisme i es trasllada a Madrid on continua l’activitat literària i cultural. Després de
la Guerra Civil espanyola -on participà al bàndol revoltat- publicà las seves glosses al
diari “Arriba España”. Veg. VARELA, 1917.

46. AGDB, Fons MC, EI, Memòria, 4430.

47. FARGUES, 2010.

48.  L’octubre de 1923 consta que es prohibeix l’ús del català a actes oficials i s’obliga a portar
tots els llibres i registres oficials en castellà.

49. SIGUAN, 2001.

50. Fins el curs 1923-1924, l’EI va qualificar alumnes i va expedir títols d’Infermera Auxiliar de
Medicina de l’MC.

51. SIGUAN, 2001.

52. BALCELLS, 2014.

53. AGDB, Fons MC, EI, Memòria del curs 1918-1919, 1919, 3719.
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RESUM: A partir de la informació proporcionada pels arxius
personals de tres metges que varen participar a la batalla de
l’Ebre es fa una anàlisi de diferents aspectes sanitaris relacionats
amb el conflicte: organització sanitària, tipus de ferides, mortalitat
i evacuacions, entre d’altres, tot comparant l’actuació de cada un
d’ells en el seu propi escenari.

CONSIDERACIONES SANITARIAS EN TORNO A LA BATALLA DEL
EBRO. RESUMEN: A partir de la información proporcionada por los
archivos personales de tres médicos que participaron en la bata-
lla del Ebro se analizan diferentes aspectos sanitarios relaciona-
dos con el conflicto: organización sanitaria, tipos de heridas,  mor-
talidad y evacuaciones, al mismo tiempo que se compara la actua-
ción de cada uno de los tres médicos en su propio escenario.

HEALTH CONSIDERATIONS SURROUNDING THE BATTLE OF EBRE.
ABSTRACT: Based on the information provided by the personal
files of three doctors who participated in the battle of the Ebro,
different health aspects related to the conflict are analysed: health
care organization, types of injuries, mortality and evacuations.  The
performance of each of the three doctors on their own stage are
compared.
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Se n’ha parlat molt dels avenços mèdics i quirúrgics apareguts en el context
de la guerra civil espanyola de 1936-1939 (tractament de les ferides, bancs de sang,
etc.), però se sap menys de les condicions en què molts dels professionals responsa-
bles d’aquests avenços van haver de fer la seva feina. La consulta de documentació
inèdita procedent de fons personals que diverses famílies han posat a disposició de
l’arxiu del Col·legi de Metges de Barcelona i del Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya ens ha permès aprofundir en el coneixement de l’entorn en què es movien
i els mitjans de què disposaven. A través dels testimonis de tres metges que van
participar en el conflicte podem veure de primera mà com va ser aquell període, on la
tasca humanitària i esforçada de molts professionals del món sanitari (metges,
infermeres, portalliteres) va ajudar a salvar vides dins d’una tragèdia de dimensions
mai viscudes. Aquests metges comparteixen circumstàncies semblants: tots tres
eren joves, s’havien format com a cirurgians als serveis d’urgències de l’Hospital
Clínic de Barcelona i participaren com a caps d’equip quirúrgic a diferents indrets
durant la batalla de l’Ebre. La seva aportació documental ens ha facilitat dades
inèdites que ens permeten analitzar amb precisió alguns aspectes sanitaris relacionats
amb aquell enfrontament.2

RAFAEL PULIDO CUCHÍ

(BARCELONA, 1911-2002)

El fons cedit per la família del doctor Pulido comprén documents, cartes,
diplomes oficials, fotografies i llibres relacionats amb la seva especialitat professional
(l’otorrinolaringologia). De tota aquesta documentació destaquen, pel seu interès
historiogràfic, les fitxes dels ferits que va atendre, la documentació oficial (ordres i
nomenaments) i la correspondència rebuda i enviada des del front.

Rafael Pulido va néixer a Barcelona l’any 1911. Llicenciat en Medicina el 1932
amb Premi Extraordinari. Obté una plaça de metge intern de la Facultat i segueix un
curs de cirurgia d’urgència a la càtedra del professor Antoni Trias Pujol. Becat per la
Fundació Antúnez assisteix durant un any al Servei de Cirurgia Plàstica del professor
Harold Gillies, a Londres.

Quan esclata la guerra civil, Pulido es troba treballant com a metge intern al
Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona. La seva lleva és cridada el
setembre de 1936 i, un cop mobilitzat, el seu primer destí és com a director de
l’Hospital de Casp. El maig de 1937, amb el grau de tinent metge, serveix en un tren
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d’evacuació de malalts i ferits amb base a Alcázar de San Juan. Finalment, l’agost de
1937 és destinat com a capità metge al Tren Hospital núm. 20 fins a l’entrada dels
franquistes a Barcelona el gener de 1939.

Els trens hospitals van ser ideats originalment com un mitjà per traslladar
ferits des del front fins als hospitals de rereguarda. Amb unes determinades
modificacions al seu interior, els vagons tradicionals es van adaptar ràpidament a la
nova funció. Aviat, però, les necessitats creixents d’atendre els ferits des de llocs
propers a les línies del front van aconsellar de modificar la composició dels combois,
afegint-hi un vagó convenientment adaptat com a quiròfan i dotat del material im-
prescindible per a dur a terme les intervencions requerides. Els primers trens hospi-
tal que van circular per Catalunya depenien del Comitè Sanitari adscrit al Comitè
Central de les Milícies Antifeixistes. Posteriorment, aquest organisme va quedar
absorbit pel Consell de Sanitat de Guerra, vinculat primer a la conselleria de Sanitat
del Govern de la Generalitat i després a la de Defensa. Gràcies a una documentació
conservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya,3 sabem que el novembre de 1936 existien
a Catalunya els següents trens hospital:

— Tren Quiròfan Cap: Joaquim Camps i Camps
— Tren Hospital núm. 1 Cap: Josep Sans i Mascaró
— Tren Sanitari núm. 2 Cap: Lluís Rodon i Julià
— Tren Sanitari núm. 3 Cap: Rodolf Pérez i Mendoza
— Tren Sanitari núm. 4 Cap: Ferran Ferran i Térmens

Desapareguda la Conselleria de Defensa com a conseqüència dels fets
de maig de 1937, el servei de trens hospital va passar a dependre de la Jefatura

de Sanidad Militar del Ejército de Tierra, Sección de Evacuación y Transportes

Sanitarios.

El Tren Quiròfan, dirigit inicialment per Joaquim Camps Camps, va començar a
circular el 15 de setembre de 1936, data en què sortí de Barcelona en direcció al
front d’Aragó.4 Cap al final de 1936, aprofitant la tranquil·litat del front, el tren fou
enviat a Barcelona per a condicionar-lo de nou i fer determinades reformes que
l’experiència dels primers mesos aconsellava. L’agost de 1937, un cop readaptat i
amb la denominació de Tren Hospital núm. 20 es posa sota el comandament del cap
de l’equip quirúrgic Rafael Pulido Cuchí. El seu primer destí serà el sector Belchite -
Quinto, en el marc de l’ofensiva de l’exèrcit republicà sobre Saragossa. Posteriorment,
la situació del tren varia en funció de les evolucions del conflicte bèl·lic. El tren
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donarà servei a l’ofensiva de Fuentes de Ebro l’octubre de 1937; tindrà un paper
important durant la batalla de Terol, entre desembre de 1937 i gener de 1938; es
mourà per diferents localitzacions al llarg de la primavera de 1938 (Móra d’Ebre,
Guiamets, Anglesola) i, finalment, queda aturat a la boca oest del túnel de l’Argentera,
al costat de l’estació de Pradell de la Teixeta, en la línia Reus-Falset-Móra d’Ebre, on
arriba el 29 de juliol de 1938, quatre dies després de l’inici de la batalla de l’Ebre.
Aquest túnel, de quatre quilòmetres de longitud, disposava d’un tram de dues vies en
el seu interior, la qual cosa permetia que un tren restés estacionat en una d’elles,
protegit dels bombardeigs, mentre que per l’altra via continuaven circulant els trens
d’evacuació.

El 25 de juliol, dia del inici de la batalla, i abans de l’arribada del Tren núm. 20,
en aquest lloc s’havia situat el Tren núm. 12 comandat pel major metge del Cos de
Sanitat Militar Luís Quemada. Quatre dies després, aquest tren es trasllada a un altre
túnel al costat de l’estació d’Els Guiamets, més propera al front. Hi restarà fins el dia
5 d’agost en que marxà cap a un altre destí. La seva funció fou substituïda per un
edifici situat a cent metres de l’estació, antic dipòsit de vi, conegut com a “Villa
Enriqueta”. En aquesta construcció s’instal·là primer un punt de classificació i,
posteriorment, s’utilitzà per acollir ferits de forma temporal (Fig. 1):

Figura 1. Villa Enriqueta. (Els Guiamets, Priorat). (Fotografia de l’autor).
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El Tren núm. 20 ja no es mourà de l’estació de Pradell fins el 17 de setembre,
data en què es trasllada a Manresa. Finalment, el tren arriba a Barcelona on Pulido
el lliura al cap de sanitat d’ocupació quan les tropes franquistes entren a la capital
catalana el 26 de gener de 1939. Dos dies abans, Pulido havia rebut l’ordre de dirigir
el tren cap a Girona i la frontera francesa; una ordre que va decidir no obeir.

L’equip mèdic el formaven Rafael Pulido Cuchí, cap de l’equip quirúrgic i
responsable del tren, ajudat pels metges Joaquim Camps Camps, Sebastián de Vega
Goicoechea i Santiago Xumetra Vilagut; els estudiants de medicina Josep M. Badia
Pont, Josep Sifrés Molina i Alfons Gregorich Servat, i un nombre considerable de
soldats que ocupaven diferents llocs com a sanitaris. El 21 d’agost de 1938 es
produeix la incorporació de l’equip dels tinents metges Josep Tortella Oteo i Mateo
Gallego Tejedor acompanyats dels seus ajudants i anestesistes, Fort i Ribó i la
infermera Romeral. Aquest equip disposava del seu propi quiròfan mòbil o auto-chir

i sembla que va actuar en una posició més propera al front que la del tren, tot i que
orgànicament depenien de l’equip que treballava a l’estació de Pradell. A la llista del
personal sanitari només hi figura una altra infermera, Lydia Mas Cabrol, que hi treballà
com a instrumentista almenys des d’octubre de 1937.5

Com a elements distintius, el Tren núm. 20 disposava de dos vagons
convenientment adaptats per poder practicar tot tipus de cirurgia. El primer rebia el
nom de “Vagón Quirófano” i entre el material que transportava trobem: dues taules
d’operacions de vidre i una de metàl·lica, que permetien fer dues o tres intervencions
simultànies; dues làmpades zenitals, una de peu i vuit focus reflectors; tamborets de
diferents mides; vitrines i taules per a instrumental; dos autoclaus i més de quaranta
bombones per a gases i roba; instrumental quirúrgic de tot tipus i material d’oficina
(set màquines d’escriure). Disposava també de material d’anestèsia i de dos aparells
per a transfusions de sang. El segon vagó, conegut com el “Vagón de Graves”, estava
destinat fonamentalment a acollir la instal·lació de raigs X i un departament amb cinc
llits per als ferits que no estaven en condicions de ser evacuats.

L’activitat quirúrgica: les fitxes dels ferits

La part del fons Pulido més rellevant des del punt de vista historiogràfic la
constitueix el conjunt de fitxes i informes operatoris que recull tota l’activitat quirúr-
gica duta terme per l’equip del mateix Pulido mentre va estar a càrrec del Tren núm.
20 entre el 24 d’agost de 1937 i el 17 de setembre de 1938. Són 1.006 ressenyes
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que ocupen poc més de 160 pàgines mecanografiades. Analitzarem les que
corresponen al període de la batalla de l’Ebre, des del 29 de juliol de 1938 fins
al 17 de setembre de 1938, a les que afegirem les corresponents a l’equip
Tejedor-Gallego doncs formen part de la mateixa unitat operativa. Cal dir que el
Tren Quiròfan estava considerat com un lloc d’assistència avançada o punt de
classificació, on els metges havien d’aplicar una terapèutica resolutiva a lesions
greus de cap, tòrax, abdomen i extremitats, per intentar estabilitzar el ferit i
permetre la seva evacuació cap als centres de rereguarda.

Durant el temps que el tren va estar estacionat al túnel de l’Argentera, a
Pradell, els seus cirurgians van atendre 675 ferits, tots militars, excepte quatre
civils.

Les fitxes recullen de forma ordenada: nom; edat; unitat a la que pertany
el pacient; lloc, dia i hora en què ha estat ferit; descripció de les ferides;
intervenció que se li practica; cirurgià, ajudants i anestesista; tipus d’anestèsia,
mesures de reanimació i si se li ha administrat o no transfusió de sang.
Finalment, es fa constar, si és el cas, la mort. Comentarem alguns d’aquests
apartats.

No totes les fitxes porten l’edat del ferit. Consta aquesta dada en 575
fitxes. La distribució per edats mostra tres grups, que reflecteixen de forma molt
ajustada la composició de les forces que lluitaven al costat de la República. Un
primer grup, de 182 soldats entre quinze i vint anys (el 32% del total) amb una
presència destacada dels membres de la “lleva del biberó”, els nascuts l’any
1920, que sumen 101 ferits (17% del total). El grup més nombrós està format
pels que tenien entre 21 i 30 anys: són 219 que representen el 38%. Finalment,
174 ferits tenien més de 30 anys (30%), amb una escassa presència dels que
tenien 37 anys (quatre ferits), nascuts el 1901 i coneguts com la “lleva del sac”.

La localització anatòmica de les ferides ens informa de quines eren
les més freqüents. Sobresurten amb una freqüència del 60% les ferides de
les extremitats (superiors i inferiors) però amb una mortalitat molt baixa.
Les més greus eren les ferides perforants abdominals, amb una mortalitat
propera al 50% (Taula 1).
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LOCALITZACIÓ DE LES FERIDES     NÚMERO MORTS

Ferides cranials 82 (12%) 9 (11%)

Ferides toràciques 52 (7,7%) 10 (19%)

Ferides abdominals (total) 72 (10,6%)

Ferides abdominals perforants 61 29 (47,5%)

Ferides extremitat superior 190 (28,1%) 3 (1,6%)

Ferides extremitat inferior 221 (32,7%) 10 (4,5%)

Altres (coll, cara, etc.) 58 (8,6%) 6 (10%)

TOTAL 675 68 (10%)

Un altre aspecte interessant és el que fa referència a les transfusions. Aquest
era un problema que per primer cop es va poder resoldre durant la guerra civil gràcies
a la tasca desenvolupada pel Servei de Transfusions de Sang al Front, creat a Barce-
lona pel doctor Frederic Duran Jordà. Durant la Batalla de l’Ebre, 66 ferits operats per
l’equip del tren (el 9,6% del total) van rebre una transfusió, amb un total de 54,9 litres
i una mitjana de 0,810 litres per transfusió. Pràcticament en la totalitat dels casos es
va fer servir el mètode indirecte, utilitzant sang conservada, excepte en un cas en que
es va fer ús de la transfusió directa, és a dir, de donant a receptor. La sang arribada
des del Banc de Barcelona va permetre als cirurgians del tren administrar 22.800
litres de sang al llarg d’una setmana d’intensa activitat quirúrgica amb ferits d’extrema
gravetat (entre el 20 i el 27 d’agost de 1938, coincidint amb la segona contraofensiva
franquista als voltants de Vilalba dels Arcs); una quantitat impossible d’obtenir a
partir de donants presents si tenim en compte que un voluntari només pot donar un
màxim de 0,4 litres per extracció i aquesta no es pot repetir abans de set o deu dies.
Això vol dir que Pulido hagués necessitat un mínim de 57 donants, xifra inimaginable
coneixent l’entorn i el territori en què s’ubicava el seu equip. Aquestes dades avalen
el criteri dels qui defensaven la via indirecta en front de la directa, posició aquesta
darrera que era predominant entre alguns hematòlegs catalans contraris als postulats
d’en Duran Jordà.6

Tot i que és un dels apartats amb un menor grau de compliment, la comparació
entre l’hora en què es produeix la ferida i el moment en què el ferit és operat ens

TAULA 1. LOCALITZACIÓ DE LES FERIDES

LOCALITZACIÓ DE LES FERIDES     NÚMERO MORTS
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permet valorar la magnitud de la demora per ser atès. Les dades de què disposem
semblen indicar que les dificultats del  trasllat dels ferits des del front fins al tren van
condicionar de forma sensible l’estat d’aquests en el moment d’arribar al quiròfan.
Molts van rebre la primera atenció quan feia més de vint-i-quatre i, fins i tot, quaranta-
vuit hores des de que havien estat ferits, i alguns ja presentaven els símptomes de la
temuda gangrena gasosa. Com a conseqüència, els resultats dels tractaments
aplicats, tot i que són més que acceptables, haurien pogut ser encara millors si
s’hagués pogut disminuir aquest retard en l’atenció. En canvi, l’equip de Tortella-
Gallego, que disposava de més mobilitat amb el seu auto-chir, van aconseguir atendre
soldats al cap de tres o cinc hores de caure ferits i molts van ser operats dins de les
primeres dotze hores.

La distribució diària de les intervencions que van fer els equips del Tren núm. 20
durant la Batalla de l’Ebre, entre el 29 de juliol i el 17 de setembre, mostra amb claredat
l’existència de moments de gran intensitat de treball, amb jornades en què es van
arribar a practicar més de quaranta intervencions amb diferents equips operant de
forma simultània. Aquests períodes coincideixen amb tres episodis particularment
violents de la batalla: el darrer intent per part dels republicans de conquerir
Gandesa (30 juliol-3 d’agost); la contraofensiva franquista des de Vilalba dels
Arcs (19-27 d’agost) i, per últim, l’ocupació de Corbera d’Ebre per part dels franquistes
i els successius combats en direcció a la Venta de Camposines (4-17 de setembre).
Comparant les xifres de ferits i morts, es pot comprovar que els dies amb una més alta
concentració de ferits es corresponen amb els moments d’una mortalitat més elevada.

Pulido ens ha deixat un document d’un especial interès dins del seu fons. Es
tracta d’una Relación nominal y numérica de los combatientes fallecidos en este

Tren Hospital en la Campaña del Ebro, desde el 29 de Julio hasta el 17 de Septiembre

de 1938, especificando Unidad que pertenecían, causa y el lugar en que fueron

sepultados. Porta la data de 18 de novembre de 1938 i recull una llista de 117 morts,
enterrats tots al terme de Pradell - La Torre de Fontaubella, excepte un que ho fou al
dels Guiamets. La llista inclou tots els ferits que van rebre algun tipus d’assistència
i que al final de la fitxa corresponent consten com a Fallecido, més una cinquantena
que van arribar al tren però per la gravetat de les seves ferides només van rebre un
tractament pal·liatiu i van morir sense arribar a ser operats.

S’ha comparat aquesta relació amb la dels morts inscrits al Registre de
Defuncions de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella publicada amb anterioritat7  i
aquest exercici ens ha proporcionat informació complementària rellevant.
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En primer lloc, s’ha trobat un ferit que consta com a mort al registre munici-
pal però no a la seva fitxa, probablement perquè va morir després de tancar la
història i abans de ser evacuat. Això eleva a 118 la xifra de morts procedents del
tren.

S’ha pogut constatar que la relació d’en Pulido inclou un petit nombre de
ferits, alguns operats, que van morir i van ser enterrats amb la resta, però no
figuren inscrits al Registre. Desconeixem per quina raó no es va procedir a la seva
inscripció. Es tracta de dotze soldats que fins ara es podien considerar com a
víctimes ignorades.

Finalment, al Registre de la Torre de Fontaubella resta un grup de mitja
dotzena de morts que no consten en el d’en Pulido, ni tan sols tenen fitxa. Tot fa
pensar que Pulido en cap moment els va atendre. L’explicació a aquest fet ens la
dona un document del Registre de Defuncions corresponent a la inscripció d’un
soldat d’aquesta petita llista i que va arribar ja mort al lloc de classificació que
s’havia instal·lat a l’edifici de l’estació de Pradell (i que anava a càrrec del metge
Francesc Viarnés Cortada).8 Aquesta és una mostra de l’activitat que es duia a
terme en aquest primer lloc de classificació o triatge dels ferits que arribaven a
l’estació: probablement molts, amb ferides lleus, eren evacuats a rereguarda sense
passar pel tren; els que necessitaven atenció immediata eren dirigits cap a l’equip
quirúrgic; i, finalment, com el soldat del registre, alguns ja arribaven morts i es
procedia al seu enterrament.

Un cop havien rebut l’atenció mèdica, els ferits eren evacuats cap als
hospitals de rereguarda mitjançant altres trens hospital. És difícil refer el camí
seguit per aquestes expedicions atesa la dificultat per contrastar les poques dades
existents. S’han trobat noms de soldats procedents del Tren núm. 20 a Manresa, a
Barcelona (Hospital General de Catalunya, Hospital Militar de Vallcarca, Hospital
de la Creu Roja) i, fins i tot, a Figueres i Olot.

Pels indicis recollits, un dels hospitals receptors d’aquests ferits, proper a
la ubicació del tren, hauria estat l’Hospital Militar de Vilafranca del Penedès
(instal·lat a l’edifici conegut com Molí d’en Rovira i ocupat anys després per la
residència d’avis Mare Ràfols) ja que dins de la llista de 268 soldats morts en
aquell hospital hi figuren deu que havien estat operats al Tren Quiròfan:
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En aquesta petita sèrie, hi ha tres ferits al crani (als que hi podem afegir un
altre tractat pel Dr. Gras a El Molar, com veurem a continuació), i només un d’abdomen.
Això podria refermar la hipòtesi que els ferits de traumatismes cranials  eren evacuats
de seguida i es morien als hospitals de rereguarda, mentre que els ferits d’abdomen
restaven uns dies ingressats i ja no sortien del tren.

EQUIP NOM EDAT UNITAT DATA LLOC DIAGNÒSTIC
(ANYS) FERIDA

TAULA 2. FERITS INTERVINGUTS AL TREN NÚM. 20 I MORTS POSTERIORMENT
A L’HOSPITAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



GIMBERNAT, 2021; 75: 125-148 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 135

Consideracions sanitàries entorn de la Batalla de l’Ebre

MIQUEL GRAS ARTERO

(BARCELONA, 1910-1999)

Nascut a Barcelona, Miquel Gras es llicencia en Medicina l’any 1934. Durant
la seva etapa d’estudiant entra a treballar al Servei de Cirurgia del professor Joan
Puig-Sureda. Allà coneix Pere Gabarró (un altre cirurgià amb participació destacada
a la guerra civil) que l’orientarà cap a la pràctica de la cirurgia plàstica, disciplina en
la que arribarà a ser un reconegut especialista un cop acabada la guerra i fins a la
seva jubilació.

El fons aportat per la família comprén abundant documentació oficial perso-
nal i una col·lecció de llibretes on el doctor Gras va anotar les dades dels malalts que
va atendre durant la batalla de l’Ebre. Els documents oficials ens han permès re-
construir la seva trajectòria al llarg de la guerra.

El 18 de juliol de 1936 col·labora en l’atenció als primers ferits a la seu central
de la Creu Roja a Barcelona, al carrer Roger de Llúria, mentre continua la seva feina
com a metge intern a l’Hospital Clínic. L’octubre de 1936 és mobilitzat i destinat a
l’Hospital de Casp com ajudant del doctor Alfonso Peidró Monllor, on coincideix amb
el doctor Rafael Pulido.

Figura. 2. Rafael Pulido (dret, primer per la dreta) i Miquel Gras (dret, tercer per la dreta)

al sector de Casp. Tardor de 1936 (Fons: Arxiu família Dr. Gras).
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El desembre de 1936 es trasllada a Lécera com a cap d’equip quirúrgic i
posteriorment és nomenat director de l’hospital «García Oliver» de La Puebla de Híjar.
A començaments de gener de 1937 el seu equip es converteix en l’equip quirúrgic
mòbil núm. 1 de la 25 Divisió republicana. Amb aquesta unitat participa en diferents
campanyes al llarg de 1937 (Lécera, Azuara, Letux, Herrera de los Navarros,
Fuendetodos, Muniesa, Velilla de Ebro, la batalla de Belchite i l’ofensiva de Fuen-
tes de Ebro). El mes d’octubre treballa com ajudant de l’equip quirúrgic del doctor
Pere Gabarró, dependent del XII Cos d’Exèrcit. El mes següent s’incorpora al XX
Cos d’Exèrcit com ajudant de l’equip quirúrgic núm. 2. A mitjans de desembre és
ascendit a capità metge i al febrer de 1938 el destinen a la Clínica Militar núm 6 de
l’Agrupació Quirúrgica d’Hospitals Militars de Barcelona (l’Hospital de la Creu Roja
del carrer Dos de Maig).

El 22 de juliol de 1938, pocs dies abans de l’inici de la batalla de l’Ebre, Gras
rep una notificació per la qual se li ordena traslladar-se amb el seu equip quirúrgic i
l’auto-chir núm. 2 al kilòmetre 2 de la carretera de La Bisbal del Panadés (sic)9 a la
Palma d’Ebre. Aquest punt corresponia a la Cova de Santa Llúcia, espai natural on
s’havia instal·lat un hospital de primera línia (Fig. 3):

Figura 3. Cova de Santa Llúcia (La Bisbal de Falset, Priorat)

(Autor desconegut. Biblioteca Nacional de España).
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Integrat dins la Sanitat del XV Cos d’Exèrcit, l’equip estava format, a més del
capità Gras, pels tinents practicants Josep M. Llach Fortuny i Ricardo Lechuga Sampera,
el soldat xofer Juan Pérez Rubio, el soldat sanitari electricista Juan Arenas Torregrosa,
l’alferes practicant Victoriano Felip Prats i els soldats sanitaris Mariano Sánchez
Embarba i Eloi García Borque. El fet de ser un equip mòbil, desplaçant-se amb  l’auto-

chir, obligà Gras i la seva gent a treballar en diferents llocs del territori proper al riu, en
condicions variades i molt diferents de les que van viure els equips destinats a
posicions més estables, com eren els del tren estacionat a Pradell.

Quan les tropes de l’exèrcit de la República creuen el riu la matinada del dia
25 de juliol, l’equip del doctor Gras està preparat a la Cova de Santa Llúcia, a La
Bisbal de Falset, junt amb altres cinc equips. Segons el relat del cirurgià Douglas W.
Jolly, de la 35 Divisió Internacional,10 el dia abans del pas de l’Ebre es van instal·lar sis
equips dins la cova. El segon o tercer dia després de l’inici de la batalla van ser
traslladats tres equips a la vora del riu, davant de Flix. Aquests equips van travessar
el riu el quart dia i es varen dirigir a les proximitats de la Venta de Camposines, on van
muntar un petit hospital al Mas de Santa Magdalena, que evacuava els ferits cap a
Ascó o Móra d’Ebre (Fig. 4):

Figura 4. Mas de Santa Magdalena (Móra d’Ebre, Ribera d’Ebre). (Fotografia: Alec Wainman.

Copyright The Estate of Alexander Wheeler Wainman, John Alexander Wainman.

Reproduïda amb autorització).
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L’equip de Gras no es mou de la cova fins el dia 29 de juliol, dia en què rep la
següent ordre: “Al recibo de esta orden se trasladará con la máxima urgencia con su

equipo a Mora la Nueva poniéndose en contacto en este lugar con el teniente Roderik,

el cual le facilitará los medios para pasar el río y le indicará el lugar donde debe

instalarse. Llevará el material imprescindible para amputaciones, vasculares y frac-

turados, llevándose por lo tanto, además del material quirúrgico una mesa de ope-

raciones fácilmente transportable, material de curas y esterilización (Auto-clave, bom-

bonas, yeso, etc.), paños quirófano, etc. El traslado del personal y material lo verifica-

rá con una ambulancia que destacará el grupo de evacuación de la Jefatura de

Sanidad del XV Cuerpo de Ejército. Por medios que también le serán facilitados por

el teniente Roderik se suministrará de víveres y procurará el lavado de paños, delan-

tales, etc. Como medio de alumbrado se llevaran de este puesto Km 2, un Petromax”.

A Móra l’equip de Gras hi romandrà només un parell de dies i l’1 d’agost
s’instal·la prop de la Venta de Camposines, al Mas de Santa Magdalena (a sis
kilòmetres de la carretera de Móra a Gandesa), on treballarà fins el 22 d’agost.

El 21 d’agost rep l’ordre de traslladar-se al denominat “Hospital núm. 1” a
Riba-roja d’Ebre, però deixant l’auto-chir i el seu material a La Bisbal de Falset. A
l’hospital de la Venta de Camposines el substitueixen els equips dels tinents Ruiz11

i Josep Curtó  Puigjaner,12 que treballaran amb el material de l’auto-chir del Major
Jolly. El cirurgià anglès, que havia estat dels primers a instal·lar-se a l’hospital de la
Venta de Camposines, en aquesta data va ser destinat a l’Hospital Base de l’Exèrcit
de l’Ebre situat a l’antic sanatori de La Sabinosa.

L’estada de Gras a Riba-roja serà molt curta. Al cap de dos dies de la seva
arribada a aquesta població, el 26 d’agost torna de nou a l’hospital de la Cova de
Santa Llúcia. Aquest cop hi estarà fins al 10 de setembre. Llavors es trasllada amb el
seu equip a una nova ubicació: un hospital a la població d’El Molar. Aquest hospital,
amb la denominació d’“Hospital de Campaña M-2”, es va establir en un edifici dins
de les instal·lacions de l’antiga mina de plom La Lousa (Fig. 5)

 Aquesta explotació havia tancat a principis dels anys trenta per una vaga. El
novembre de 1936 acull l’Escola del C.E.N.U. (Consell de l’Escola Nova Unificada)
fins que es converteix en hospital. Aquest serà el lloc on l’equip de Gras (al qual
s’han incorporat com anestesistes els sanitaris Masana i Josep M. Blasi) treballarà
durant més temps i, probablement, on va disposar d’unes millors condicions. Segons
estimacions deduïdes de les pròpies anotacions de Gras, la seva capacitat estava al
voltant dels vint llits. Durant gairebé dos mesos atendrà 128 ferits (Fig. 6).
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Figura 5. Edifici de la Mina La Lousa (El Molar, Priorat), on va instal·lar un hospital

l’equip del Dr. Miquel Gras (Fotografia de l’autor).

Figura 6. Font: Elaboració pròpia.

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE
1938

LLITS OCUPATS DIÀRIAMENT A L’HOSPITAL DE “EL MOLAR”



GIMBERNAT, 2021; 75: 125-148 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Carles Hervás i Puyal

140

A mitjans de novembre, el cap de sanitat del XV Cos d’Exèrcit, Enrique
Bassadone Burguillos, disposa el trasllat de Miquel Gras com a director  d’un hospital
«de 2ª Urgencia» situat a tres kilòmetres de Bovera (Les Garrigues). A la mateixa ordre
se li comunica que «se le entregarán 20 camas de este Hospital con otras 20 que se

le entregarán del Hospital de Bellmunt». Quan l’equip de Gras abandona El Molar es
substituït per l’auto-chir de l’equip del doctor Francisco Olsina Boher, que inclou
l’alferes anestesista Josep M. Blasi i de Tenorio (que procedia de l’equip d’en Gras),
el sanitari transfusor Ramon Mauri Samada i el sanitari esterilitzador i xofer Manuel
Sancho, amb les infermeres Lola Enguis i Maria Rulo. L’hospital estarà en
funcionament fins el 3 de desembre.

L’estada a Bovera serà de nou curta, tot just d’una setmana. El substitueix el
tinent Fernández Solé, que segons l’ordre rebuda, «se trasladará a Bovera para el

servicio de aquel Hospital actualmente destinado a Enfermería». El 21 de novembre,
un cop acabada la batalla de l’Ebre, l’equip d’en Gras comença a ser desmantellat.
Ell mateix i el tinent Josep M. Llach reben l’ordre d’incorporar-se a l’Hospital
d’Evacuació de Reus (l’Institut Pere Mata), mentre que els sanitaris agregats, Mariano
Sánchez Embarba, Eloi García Borque i Antoni Barba son reintegrats a l’Hospital
Base de Valls (situat a l’edifici de les Germanetes dels Pobres).

A principis de desembre, Miquel Gras torna a Barcelona i es reincorpora al seu
lloc de treball a la Clínica Militar núm. 6 (Hospital de la Creu Roja), des d’on viurà
lentrada a Barcelona de mans de les tropes franquistes el 26 de gener de 1939.

El registre de l’activitat quirúrgica: les llibretes del Dr. Gras

Miquel Gras va registrar tota la tasca duta a terme durant els dies que va durar
la batalla de l’Ebre en dos tipus de documents. La part més extensa està formada per
una sèrie de set llibretes on figuren les fitxes de tots els ferits atesos des dels primers
dies a la cova de La Bisbal de Falset (entre el 25 i el 29 de juliol de 1938) fins al darrer
dia a l’hospital de Bovera (16 de novembre). A part, el fons conserva un sol exemplar
del model de registre oficial que tots els equips estaven obligats a omplir i lliurar
posteriorment al Cap de Sanitat. Es tracta de un quadern de “Historias Clínicas

abreviadas” model del “Servicio de estadística de la Inspección General de Sani-

dad”, que un cop omplert s’havia d’enviar a la “Jefatura de los Servicios Quirúrgicos

del Ejército de Tierra”. El quadern podia recollir les dades de cinquanta malalts, però
el del fons Gras en conté només quaranta. Són els ferits que van passar per l’hospital
de El Molar entre el 13 de setembre i l’1 d’octubre de 1938.
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Les fitxes que ens ha deixat Gras difereixen en alguns punts de les de Pulido.
En primer lloc, estan escrites a mà i això dificulta la seva lectura i interpretació. Per
altra banda, no recullen les mateixes dades; per exemple, no hi figura ni l’edat del
pacient ni el nom de les persones que l’atenen. En canvi, s’allarguen una mica més
en el temps que cada ferit està sota el control del cirurgià i ens informen del curs
postoperatori. La història sencera s’escrivia en  el quadern destinat al cap de Sanitat,
on sí que hi figura l’edat i els membres de l’equip quirúrgic. Malauradament, com ja
hem dit no disposem més que d’una petita mostra del que hauria estat una font molt
més completa.

Tota aquesta documentació es resumeix en una llista de 255 ferits, dels quals
van morir 66.13 La distribució segons els llocs per on va treballar es pot veure en la
següent taula 3:

1938 NÚM. FERITS MORTS

La Bisbal de Falset (25-29/7) 25 9

Móra d’Ebre (30-31/7) 9 1

Venta de Camposines. Mas

de Santa Magdalena (1-22/8) 43 20

Riba-roja d’Ebre (25-26/8) 2 0

La Bisbal de Falset (27-8/10-9) 23 2

El Molar (13-9/10-11) 128 30

Bovera (11-16/11) 25 4

TOTAL 255 66 (25,8%)

La localització anatòmica dels tipus de ferida segueix una distribució molt
similar a la casuística de Pulido (Taula 4).

TAULA 3

 FERITS ATESOS PER L’EQUIP DEL DOCTOR MIQUEL GRAS
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TIPUS DE FERIDES NÚM. DE FERITS (% TOTAL) MORTS (% MORTALITAT)

Cranials 31 (12%) 14 (45%)

Toràciques 34 (13%) 13 (38%)

Abdominals 26 (10%) 21 (80%)

Extremitats superiors 68 (26%) 2 (3%)

Extremitats inferiors 65 (25%) 8 (12%)

Altres (cara, coll, politraumatismes, etc.) 31 (12%) 8 (26%)

TOTAL    255 66 (25,8%)

Com en el cas d’en Pulido, les ferides més freqüents són les de les extremitats,
que constitueixen més de la meitat de tot el conjunt, amb una mortalitat relativament
baixa. També és similar la freqüència de les ferides cranials, toràciques i abdominals,
però amb una mortalitat molt més gran entre els ferits de Gras. Això podria estar
relacionat amb les condicions en quÈ treballava aquest darrer equip, en instal·lacions
més precàries i provisionals que les de l’equip de Pulido. També es podria explicar
aquest fet a partir de l’observació del temps transcorregut entre la intervenció i el
moment de la mort. Mentre que uns quants ferits d’en Gras moren al cap de quatre,
cinc o fins a deu dies després de ser operats, tots el morts d’en Pulido ho fan gairebé
dins de les primeres 24 - 48 hores del postoperatori (excepte els ferits d’abdomen,
alguns dels quals ho van fer quatre o cinc dies després). De tot això podem deduir
que Pulido evacuava els seus pacients molt ràpidament després de la intervenció
(afavorit per la seva proximitat als combois que s’enduien els operats), excepte els
operats d’abdomen, als quals el trasllat immediat podia empitjorar l’evolució del
curs postoperatori. Per aquesta raó, la seva mortalitat global és més baixa. En canvi,
l’evacuació dels ferits d’en Gras, allunyat dels punts d’evacuació com les estacions
de Guiamets o Pradell, sempre fou més lenta ja que depenia de la disponibilitat
d’ambulàncies o altres mitjans més lents i de l’estat de camins i carreteres. Això
l’obligava a quedar-se els ferits uns quants dies després de la intervenció i en aquest
període de temps es produïa la majoria de les defuncions.

En relació amb les vies d’evacuació dels ferits de l’equip de Gras, sabem per
les seves anotacions que els primers dies des de La Bisbal de Falset alguns ferits van

TAULA 4

 LOCALITZACIÓ DE LES FERIDES
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anar a l’hospital del Soleràs; després els de la Venta de Camposines eren enviats a
l’estació de Pradell-La Torre de Fontaubella via Móra; i els de l’hospital d’El Molar
eren dirigits a l’estació dels Guiamets, el mateix destí d’alguns procedents de l’hospital
de Bovera. Des d’aquest punt, segurament molts ferits foren traslladats a l’Hospital
de Vilafranca del Penedès, on hem trobat entre la llista dels que moriren al centre el
nom d’un soldat que havia estat atès per l’equip de Gras a El Molar. Es tractava de
Manuel Prieto Trenaro, de 22 anys, que havia estat ferit a la Fatarella el dia 17
d’octubre de 1938 i intervingut el mateix dia. Presentava un traumatisme cranial i el
24 del mateix mes fou evacuat als Guiamets.

Un altre aspecte rellevant de les notes de Gras fa referència a l’ús de transfusions.
Durant el temps que va durar la batalla de l’Ebre, 39 dels seus ferits van rebre una
transfusió, el 15 per cent de tots els operats. I l’equip de Pulido, excepte en un cas, en
tots es va utilitzar sang conservada procedent del Banc de Sang instal·lat a Barcelona
i dirigit pel doctor Frederic Duran Jordà. Una mostra més de l’eficàcia d’aquest servei
que tant de benefici va procurar a les víctimes dels fronts.

ANTONI PORTA ESCAYOLA

(BARCELONA, 1909 - BELL-LLOC, 1961)

Antoni Porta estudià Medicina a Barcelona i es llicencià l’any 1935. L’any
següent guanya una plaça de metge intern de cirurgia a l’Hospital Clínic. Al mateix
temps obté el títol d’Inspector Municipal de Sanitat.

Figura 7. El Dr. Antoni Porta Escayola durant la guerra civil (Arxiu família Dr. Porta).
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 L’esclat de la guerra civil sorprèn Antoni Porta en el seu lloc de treball  a
l’Hospital Clínic, on restarà, com tots els metges interns, «de guardia permanente»
per ordre del cap del servei d’urgències, el catedràtic Gregorio Vidal Jordana, fins que
l’arribada de ferits disminueixi i ja no sigui necessària la seva presència.

L’octubre de 1936 fou mobilitzat (Fig. 7) i conegué diferents destins: l’hospital
de Monzón (desembre de 1936); l’hospital de Sarinyena de l’XI Cos d’Exèrcit, del que
fou director (gener de 1938); cap d’un equip quirúrgic a Almacelles (març de 1938);
els hospitals de Montclar i Sanaüja, a Can Cumelles (abril de 1938); l’hospital de
l’Albagés del XII Cos d’Exèrcit, on substitueix l’equip del doctor Gonzalo Aguiló Merca-
der (maig de 1938) i, finalment, l’hospital del Soleràs, on arriba el juliol de 1938. Aquí
farà la seva estada més prolongada i, encara que de forma marginal, es veurà implicat
en la batalla de l’Ebre.

El desembre de 1938, un cop acabats els combats de l’Ebre i el Segre, i per
ordre del cap de Sanitat del XII Cos d’Exèrcit, el major metge Eloy Torán Rodríguez,
Porta inicia la retirada cap a l’hospital de Granyena de les Garrigues. Després passarà
per l’hospital instal·lat al Mas de les Moreres (Cornudella), on per indicació del
Director dels Serveis Sanitaris de l’Exèrcit de l’Ebre, el metge Fernando Priego López,
restarà fins a ser rellevat per l’equip del doctor Roselló el 2 de gener de 1939. El llarg
periple encara el portarà per Vallfogona de Riucorb, Sant Hilari Sacalm i altres
poblacions, fins acabar al poble francès del Voló, després de travessar la frontera el
dia 7 de febrer de 1939.

El fons del doctor Antoni Porta Escayola és més reduït i conté menys informació
que els dos anteriors. Entre els documents conservats n’hi ha dos que ens mostren
aspectes marginals en relació a la batalla de l’Ebre.

El primer és una petició que fa el major Fritz Jensen, Cap de Sanitat de la
Divisió 42a, pertanyent al XVè Cos d’Exèrcit, al director de l’hospital de Soleràs, el
doctor Porta. Amb data 4 d’agost de 1938, li prega «se sirva admitir nuestros heridos

debido (a) que el Hospital de La Bisbal de Falset se encuentra completamente lle-

no». Aquesta nota ens aporta una imatge del que van ser aquells primers dies del
començament de la batalla a l’hospital establert a la Cova de Santa Llúcia, amb
l’arribada constant de ferits que van acabar desbordant la capacitat d’aquella
instal·lació. Recordem que, segons explica el cirurgià anglès ja citat Douglas W. Jolly,
dels sis equips quirúrgics que s’havien situat previament dins la cova, tres van travessar
el riu el quart dia després de l’inici de l’ofensiva i es van dirigir a les proximitats de la
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Venta de Camposines, al Mas de Santa Magdalena, on van muntar un petit hospital.
De manera que a la cova només van quedar tres equips. Un era el de Miquel Gras,
que entre el 25 i el 29 de juliol va atendre 25 ferits (entre ells, 6 presoners del bàndol
franquista), dels quals en van morir 9. Si analitzem les anotacions d’aquest cirurgià,
veurem que l’arribada va ser constant (9 el primer dia, 4 el segon, 9 el tercer i 3 el
quart), fet que provocà una certa aglomeració i un retard considerable en el temps
per rebre atenció, fins al punt que alguns d’ells van haver d’esperar més de quaranta
hores a ser intervinguts.

L’altre document correspon a l’etapa final de la batalla i recull una petita esta-
dística de ferits atesos en el marc de les operacions que es van dur a terme a principis
de novembre de 1938 amb la intenció de creuar el riu Segre per part de l’Exèrcit de la
República  i establir uns caps de pont a Seròs i Soses. Entre els dies 7 i 19 de novembre,
Antoni Porta va atendre 55 ferits a l’hospital del Soleràs. Un dels quadres estadístics
que lliurà a la superioritat mostra la distribució dels ingressats segons el temps
transcorregut entre l’instant de caure ferits i el moment de la intervenció (Taula 5).

Hores 6 h 9 h 12 h 18 h 24 h 36 h (s.h.) TOTAL

Operats 3 7 12 12 10 8 3 55
Morts - - 2 2 5 7 2 18
Evacuats 3 7 10 9 5 1 10 36

Resten hospitalitzats - - - 1 - - - 1

Malgrat que la mostra és molt curta, els resultats confirmarien la teoria segons
la qual el pronòstic dels ferits era millor quan la cura es realitzava dins de les primeres
hores i empitjorava a mesura que aquest període s’allargava.

CONCLUSIONS

Aquests tres metges, Pulido, Gras i Porta, dels quals hem pogut estudiar el seu
fons documental, comparteixen alguns trets comuns que podem resumir en les
següents conclusions:

TAULA 5

INTERVAL TRANSCORREGUT ENTRE LA FERIDA I LA INTERVENCIÓ



GIMBERNAT, 2021; 75: 125-148 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Carles Hervás i Puyal

146

1.- Nascuts entre 1909 i 1911, tots tres pertanyen pràcticament a la
mateixa generació. Eren metges joves, amb poca experiència però que
es van haver d’enfrontar a situacions d’extrema dificultat les quals van
saber resoldre amb una notable eficàcia.

2.- Ni llavors, ni ara, la cirurgia de guerra entra dins el currÍculum de la
carrera de Medicina. Creiem que el seu pas pels serveis d’urgències
de l’Hospital Clínic els va permetre formar-se en aquesta branca de la
patologia quirúrgica, agafant experiència amb els traumatismes
freqüents a la vida civil (accidents de circulació, ferides per arma de foc
o arma blanca, cremats, fractures obertes, etc.) i aprenent tècniques
que després aplicarien en els hospitals de campanya.

3.- Els tres metges van treballar en condicions diferents. Mentre que
Pulido disposava d’uns mitjans equiparables als d’un hospital estable,
Gras i Porta es van moure constantment per diferents escenaris, amb
instal·lacions precàries i un material semblant però més reduït que el
de l’equip del Tren núm. 20.

4.- Malgrat tots els inconvenients, els resultats obtinguts per aquests
equips es poden considerar molt acceptables si els comparem amb
altres sèries publicades en la bibliografia mèdica de l’època.

5.- Entre les fitxes i les anotacions d’aquests cirurgians hi ha exemples
que proven a bastament  que en el curs de la seva actuació van atendre
tots els ferits que van passar per les seves mans amb la mateixa
diligència, sense cap distinció per raons ideològiques o de bàndol. En
aquest sentit, el seu comportament va ser en tot moment estrictament
professional.

6.- El seu treball va ser reconegut per les mateixes autoritats en un full
que amb data 20 d’octubre de 1938 el cap de Sanitat del XV Cos
d’Exèrcit, Enrique Bassadone, i el comisari M.Tejedor van dirigir a tot el
personal sanitari:

“Jamás han olvidado su condición de españoles y antifascistas nues-

tros médicos y demás personal sanitario, y, con su sacrificio y esfuerzo,

han contribuído magníficamente a salvar decenas de vidas de nues-

tros camaradas combatientes, los que, una vez curados de sus heridas
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y recuperados en sus respectivas Unidades, han superado su moral

combativa, sabiendo que, al caer heridos, son atendidos con la máxi-

ma rapidez y asistidos con todo esmero y entusiasmo, desde nuestros

camilleros hasta los equipos quirúrgicos y enfermeras, que últimamen-

te han de atenderles.

A vosotros, los que prestáis servicios en Sanidad, en los puestos

de socorro, evacuación y clasificación de las 3, 35 y 42 Divisiones,

como asimismo a todo el  personal de los Hospitales de primera y

segunda urgencias, Hospital Base y Enfermerías, van dirigidas es-

tas líneas de salutación y felicitación que os  dedican vuestros Jefe

y Comisario, por vuestra magnífica actuación y sacrificio demostrado

palpablemente”.14

NOTES

1. Aquest article és la versió ampliada d’una ponència presentada al Congrés Internacional 80
Anys de la Batalla de l’Ebre (Tortosa, 2018).

2. Sobre l’organització de la sanitat a la batalla de l’Ebre, vegis: HERVÁS PUYAL, Carles.
“Organització de la sanitat militar a l’exèrcit de la República”. A: SÁNCHEZ CERVELLÓ,
Josep, CLUA MICOLA, Pere. La Batalla de l’Ebre: Un riu de sang. Edició especial 80è
aniversari. Campredó (Tortosa): Espais de la Batalla de l’Ebre, 2018.

3. Signatura: SM 4778/1,2 Doc. 1-6.

4. Per conèixer l’activitat del Tren núm. 20, vegis: HERVÁS PUYAL, Carles. “De Belchite a l’Ebre.
El Dr. Rafael Pulido Cuchí i l’activitat quirúrgica al tren-hospital núm. 20 (1937-1939)”. A:
Afers, 2016; 84: 391-427.

5. Abans de la guerra, Lydia Mas Cabrol pertanyia als Serveis d’Higiene del Parlament de
Catalunya. L’octubre de 1936 marxà cap a Madrid enrolada a la columna “Tierra y

Libertad” i treballà al front d’Àvila (Arxiu Nacional de Catalunya, Signatura: SM 4778/1,8
Doc. 9). Es jubilà el 16 de maig de 1978 com auxiliar especialitzada i per una Ordre de 4
de març de 1983 li foren aplicats els beneficis de l’amnistia als funcionaris de la
Generalitat de Catalunya (B.O.E. núm. 64, 16/3/1983, p. 7647) (Agraïm la informació
facilitada per la investigadora Noemí Riudor García).

6. HERVÁS PUYAL, Carles. «Inici i desenvolupament de les transfusions a Catalunya: la guerra
civil». A: Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2017; 32 (2): 70-73.

7. JACKSON, Angela . Els brigadistes entre nosaltres. Valls: Cossetània, 2008, p. 159-163.



GIMBERNAT, 2021; 75: 125-148 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Carles Hervás i Puyal

148

8. Informació facilitada per la investigadora Noemí Riudor García.

9. Es tracta sens dubte d’un error: l’ordre es referia a La Bisbal de Falset (Priorat).

10. JOLLY, Douglas W. Field Surgery in Total War. New York: Paul B. Hoeber, (s.d.), p. 233-235.

11. Probablement es tractava d’Àngel Manuel Ruiz Fernández-Alonso, que havia estat metge de
l’Hospital Militar de Barcelona. Vegis: CARRAU, Ida. L’Hospital Militar de Barcelona

(Segles XIX i XX). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2018 (Col·lecció PAHCS; 23), p. 117.

12. Segons el document del fons Gras, l’equip de Curtó es traslladaria des de Móra fins al Mas
de Santa Magdalena amb un vehicle que li proporcionaria el capità Kuba. Podria tractar-
se del capità metge anglés Jacob Bacharach, dit «Kuba». Consultable a: <http://
sidbrint.ub.edu/es/node/25638>. [Consulta: 10 setembre 2020].

13. La llista de morts s’ha completat comparant les anotacions de Gras amb altres dos llistats.
Sobre els morts a la Cova de Santa Llúcia, vegis:“El cementiri. Això va passar”.
Consultable a: <http://www.xn—aix-va-passar-ykb.eu/sobre-nosaltres/el-cementiri/>.
[Consulta: 10 setembre 2020].

Sobre els morts a El Molar, vegis: Miquel Martorell.“El Molar: L’hospital M-2 durant la
batalla de l’Ebre”. Consultable a: <http://www.cornudellablog.cat/el-molar-lhospital-m-
2-durant-la-batalla-de-lebre-miquel-martorell/>. [Consulta: 10 setembre 2020].

14. Arxiu Dr. Carles Hervás.
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RESUM: L’article analitza la història professional dels setanta-vuit
metges catalans de naixement o formats a Catalunya, que es van
instal·lar al llarg del segle XX als Estats Units d’Amèrica o al Canadà
per exercir la seva professió. Dotze es van exiliar com a
conseqüència de la guerra civil i seixanta-sis ho feren per raons
professionals, majoritàriament a partir dels anys seixanta.

LA EMIGRACIÓN PROFESIONAL DE MÉDICOS CATALANES A LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y AL CANADÁ. RESUMEN: El artí-
culo examina la historia profesional de setenta y ocho médicos,
nacidos o con formación médica efectuada en Cataluña, que se
instalaron  a lo largo del siglo XX en Estados Unidos de América o
Canadá para ejercer su profesión. Doce se exiliaron como conse-
cuencia de la guerra civil y sesenta y seis lo hicieron por razones
profesionales, mayoritariamente a partir de los años sesenta.

PROFESSIONAL EMIGRATION OF CATALAN PHYSICIANS TO UNITED
STATES OF AMERICA AND CANADA. ABSTRACT: The article
analyses the professional history of  seventy-eight physicians,
Catalan born or trained in Catalonia, who settled in the United
States of America or Canada throughout the 20th century to practice
medicine. Twelve went into exile as a result of the Spanish Civil
War and sixty-six did so for professional reasons, mostly from the
1960s onwards.
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INTRODUCCIÓ

Els Estats Units d’Amèrica (EUA) i el Canadà no van ser països atractius per a
l’emigració catalana, ni per a l’espanyola, a finals del segle XIX i principis del XX,
època en què es van produir les grans emigracions europees a Amèrica del Nord. En
general, semblava més atractiu pels espanyols buscar oportunitats de treball a
l’Amèrica Llatina per raons de l’idioma i d’uns  costums socials més pròxims. En
aquest període, l’emigració per raons científiques o simplement professionals era
molt modesta, perquè els Estats Units no s’havien convertit encara en la potencia
científica que van ser després de la Segona Guerra Mundial.

La gran diàspora espanyola que es produeix al final de la guerra civil també
escull preferentment l’Amèrica Llatina com a lloc per instal·lar-se i començar una
nova vida, tot i que ja comencen a haver-hi metges que emigren als Estats Units.

És a partir dels anys cinquanta i seixanta del segle XX que el gran
desenvolupament científic dels Estats Units actua com un focus d’atracció  molt
intens pels joves científics espanyols, metges i d’altres disciplines científiques, que fan
estades de formació de postgrau als Estats Units durant un o més anys. Una estada als
Estats Units en una institució acadèmica o en un gran hospital permet, a la tornada a
Espanya, gaudir d’un notable prestigi i la possibilitat d’obtenir un bon lloc de treball.
Alguns d’aquests joves no tornen i opten per quedar-se definitivament a Amèrica quan
sospiten que amb el retorn mai podran tenir les oportunitats de progrés que els ofereix
la residència als Estats Units o al Canadà, ja que hi tenen una feina econòmicament
ben retribuïda i atractiva des del punt de vista professional. Potser en alguns casos
l’allargament de l’estada als Estats Units hagi estat determinada per alguna
circumstància més personal, com el matrimoni amb algun nadiu o nadiua.

OBJECTIUS

En aquest treball aportem informació sobre els metges i metgesses que van
fer la seva carrera professional als Estats Units i al Canadà i que han tingut una vida
professional destacada, amb els següents objectius: 1) determinar la magnitud
d’aquesta emigració professional de metges, 2) conèixer les característiques de la
seva vida professional i acadèmica i 3) examinar quines poden ser las raons que
justifiquen aquesta emigració. Alguns d’aquests metges van morir als Estats Units,
perfectament integrats en el país que els va acollir, altres van tornar al final de la seva
activitat professional i molts encara hi són.
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MATERIAL I MÈTODE

La cerca de metges emigrats s’ha fet d’acord  al següent procediment: a)
consulta a la pàgina web “Metges catalans a l’exili” (www. metgesalexili.cat) per
detectar els que es van instal·lar als Estats Units o al Canadà després de la guerra
civil espanyola; b) consulta de l’article d’Ugalde i Homedes La diàspora catalana als

Estats Units en el segle XX: el procés migratori i la contribució dels científics catalans

en el camp de la salut, publicat a Gimbernat, 2003; 39: 237-257; c) consulta personal
de l’autor a tots els acadèmics de número i corresponents de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya i als caps de servei actuals, i als ja jubilats, de l’Hospital
Clínic, sol·licitant noms de companys, deixebles o simplement coneguts que haguessin
fet la seva carrera professional als Estats Units o al Canadà i d) casos coneguts arran
de biografiar metges per a la Galeria de Metges Catalans.

S’ha considerat en aquest estudi que eren metges catalans els nascuts a
Catalunya (n = 67), o eren naturals d’algun territori de parla catalana: País Valencià
(n = 5) o Illes Balears (n = 3), i havien  estudiat a la Universitat de Barcelona o a la
Universitat Autònoma de Barcelona. S’hi ha afegit un cas natural de Múrcia, però que
se’l considera un metge de formació mèdica catalana, que va exercir a Barcelona i va
tenir un càrrec en el Govern de la Generalitat republicana (Dr. Félix Martí Ibañez), un
de l’Aragó (Dr. Àngel Castañer) i un de Galícia (Dr. Juan González Abraldés). Els dos
últims van estudiar la carrera a Barcelona, von fer la residència a Catalunya i van
treballar en un hospital català.

En el cas dels metges que van tornar a Espanya després d’una estada a
l’estranger, només s’han considerat els que van fer-hi una estada superior a 15
anys, excloent, per tant, tots els que van fer estades de caràcter formatiu, en
general de pocs anys. Sí que hem inclòs dos metges que van simultaniejar la
seva activitat professional entre Barcelona i els Estats Units durant un llarg
període de temps.

En alguns dels casos identificats, l’autor s’ha posat en contacte amb
ells per correu electrònic per obtenir dades complementàries de la seva carre-
ra professional i rebre algunes opinions personals dels motius per establir-se
a Amèrica.
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RESULTATS

Característiques generals de l’emigració professional dels metges catalans que

van fer la seva carrera als EUA o al Canadà

Hem identificat 78 metges, 71 homes i 7 dones (Taula 1). Dotze (15%) van
emigrar per raons polítiques al final de la guerra civil, 65 (83,3%) per raons professionals
en moments posteriors i 1 (1,3%) molt abans de la Guerra Civil, en busca de fortuna. El
nombre de metges homes, 71 (90%), supera àmpliament al de les metgesses, 7 (10%).

Els metges que s’exiliaren a l’acabament de la guerra civil eren de notable
categoria professional, amb experiència en recerca, que va ser l’activitat a la que van
dedicar-se molt especialment, i marxaren d’Espanya als EUAquan tenien la seva vida
professional orientada. Tots van desenvolupar una activitat acadèmica de relleu, com
la de professor universitari o director de recerca, en universitats de primera línia (Taula
2). Dels que van marxar per raons professionals 5 emigren al Canadà (Drs. Besora,
Flez Abraldés, Madernás, Rodes i Trias) i la resta als EUA.

La majoria dels que emigraren per raons professionals ho van fer joves, molts
després d’acabar la residència en una especialitat mèdica o quirúrgica en un hospi-
tal català; altres marxen fins i tot abans per fer la residència en algun país americà.

 Els que fan la residència, i després un fellowship en algun aspecte de la seva
especialitat, aspiren al títol d’especialista americà i, per tant, ja mostren una intenció
de seguir fent de metge lluny del seu país. Quedar-se als EUA o al Canadà és
relativament fàcil disposant del títol d’especialista, ja que son contractats fàcilment
per hospitals associats a una universitat, la qual cosa permet tenir un càrrec
assistencial i alhora un de professor universitari.

TAULA 1. DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE DELS METGES QUE HAN FET LA SEVA
CARRERA PROFESSIONALS ALS EUA O AL CANADÀ

 L’EMIGRACIÓ TOTAL HOMES DONES

Exili 12 11 1
Raons professionals 65 59 6
Fer fortuna 1 1 0

Total 78 71 7
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TAULA 2. METGES CATALANS QUE VAN TENIR LA SEVA VIDA PROFESSIONAL ALS
EUA O AL CANADÀ,  ON ARRIBAREN COM EXILIATS DESPRÈS DE LA GUERRA CIVIL

NOM ESPECIALITAT CENTRE

Dolors Canals Farriols puericultora Inwod Child Center, NY
Jordi Casals Ariet viròleg Yale University
Frederic Duran Reynals bioquímic Yale Uniersity
Jordi Folch i Pi fisiòleg McLean Hosp. Barnes
Antoni Griñó Garriga neurocirurgià Wayne Med. School. Detroit
Fèlix Martí Ibáñez historiador New York Medical College
Andreu Molina Ravello indústria Abbott Laboratories
Jaume Pi-Sunyer Bayo fisiòleg Winthrop Products
Francesc X. Pi-Sunyer Díaz endocrinòleg Columbia University
Ignasi Ponsetí Vives ortopeda Iowa University
Antoni Trias Rubiès traumatòleg Sherbrooke University
Jordi Vallès Ventura pediatre Houston Vet. Hospiotal

Els primers metges que marxen a fer carrera als EUA o al Canadà ho fan els
anys 1950, però el bloc majoritari de l’emigració professional es dona a la segona
meitat de la dècada de 1960 (Taula 3).

TAULA 3.  DÈCADA EN QUÈ S’EFECTUA L’EMIGRACIÓ ALS EUA O AL CANADÀ,
PER RAONS PROFESSIONALS DELS CASOS ANALITZATS EN AQUEST ESTUDI,

DELS QUE ES DISPOSA D’AQUESTA INFORMACIÓ

DÈCADA NÚMERO

1950-1959 10
1960-1969 16
1970-1979 11
1980-1989 8
1990-1999 8
2000-2009 2
2010-2020 3

Hi va haver un metge que va anar als EUA a mitjans del segle XIX a buscar
fortuna i allà hi va fer la seva carrera professional, el Dr. Narcís Hereu i Matas, pare
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del famós cirurgià vascular nord-americà Rudolph Matas. Va marxar de Sant Feliu de
Guíxols el 1856 i es va establir a Nova Orleans.

Especialitat

Totes les especialitats estan representades en el tipus d’activitat
professional que exerciran als EUA o al Canadà els metges catalans emigrats (Taula
4), essent les més nombroses l’anatomia patològica en les seves diverses varietats
de dermatopatologia, neuropatologia, hematopatologia o ginecopatologia, segui-
da de la cirurgia. Les altres especialitats hi estan representades en una proporció
menor.

TAULA 4. ESPECIALITATS QUE EXERCIREN ELS METGES CATALANS
EMIGRATS ALS EUA O AL CANADÀ PER MOTIUS PROFESSIONALS

ANY D’ARRIBADA               SUBESPECIALITAT
Patòlegs
Josep Costa 1968 Oncopatòleg
Carles Cordon 1985 Oncopatòleg
Javier Domingo 1969 Patòleg general
David Domínguez Solà 1999 Hematopatòleg
Lorenzo Galindo 1950 Patòleg general
Joan Guitart 1984 Dermatopatòleg
Prometeu Madernàs 1962 Patòleg general
Esther Oliva                         — Ginecopatòloga
Víctor Prieto 1991 Dermatopatòleg
Josep Manel Segarra 1953 Neuropatòleg
Antoni Subietas 1963 Patòleg general
Carmen Tornos 1983 Patòleg general

Cirurgians
Francesc Badosa 1967 Transplantaments
Jordi Basora — Ortopèdia
Jordy Cox 1998 Cardiotoràcica
Lluís Navarro 1967 Vascular
Lluís Oppenheimer 1970 General
Roc Pifarré 1955 Cardiaca
Joaquim Rosés 1975 General
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Joan Surós 1966 Cardiovascular
Jaume Torner 1955 Cardiovascular

Oncòlegs
Josep Baselga 2010
Domingo Domènech 2007
Pere Gascón 1975
Román Pérez-Soler 1982
Antoni Ribas 1996

Cardiòlegs
Ramon Brugada 1992
Àngel Castañer 1970
Valentí Fuster 1971
Bernat Nadal 1972 ?
Josep Rodés Cabau —

Salut Pública
Núria Homedes 1990
Jordi Delclòs —
Vicente Navarro 1968
Montserrat Vera 1989

Pediatres
Salvador Castells 1964
Carlos Rodríguez Galindo 1994
Tomàs Rubio 1964

Indústria farmacèutica
Blai Coll —
Joan C. López Talavera 1999
Pere Santabàrbara —

Hepatòlegs
Ramon Bataller 2011
Juan González Abraldés 2013
Josep M. Llovet 2003

Anestesiòlegs
Lluïsa Casals 1960
Margarita Puig 1968
Marc Viguera 1960
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Psiquiatria
Joaquim Fuster 1957
Joaquim Puig Antich 1970

Immunòlegs
Manel Jordana 1981
Pere Santamaria 1988
Gabriel Virella 1975

Nefròlegs
Joan Oliver 1967
Vicens Torres 1972

Radiòlegs
Ricard Abelló —
Lluís Delclòs 1960

Miscel·ània
Carles Cardús 1957 Rehabilitador
Josep Dalmau 1988 Neuròleg
Narcís Hereu 1956 Medicina general i Oftalmòleg
Josep Llauradó 1958 Enginyer biomèdic
Joan Ramon Malagelada 1967 Digestòleg
Javier Magriñà 1977 Obstetra
Àngel Pellicer 1976 Genetista
Joan Sabaté 1982 Nutricionista
Francesc Segarra 1955 Pneumòleg
Carles Vallbona 1953 Medicina comunitària

Alguns, pocs, fan als Estats Units la residència en alguna especialitat diferent
a la que havien pensat dedicar-se quan van acabar la carrera, com es pot deduir
veient que, la que fan als EUA i  els donarà el títol d’especialista amb dret a exercir en
aquell país, és diferent de la que van fer a Espanya en la seva residència (MIR)  abans
de marxar. Ignorem la raó d’aquesta variació.

Raons per decidir quedar-se als EUA o al Canadà

En el cas dels metges que hagueren d’exiliar-se al final de la guerra civil la raó
per quedar-se era prou òbvia. Per molts d’ells, la il·lusió no era viure als Estats Units
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o al Canadà, sinó tornar a la seva terra, cosa que només van poder fer alguns,  molts
anys després de marxar.

En el cas dels que  emigren per raons professionals, no podem donar dades
rigoroses sobre les raons d’una decisió tan complexa amb tantes conseqüències
com la de no tornar al lloc on un hi té les arrels i la família. Tots els metges que han
respost a l’enquesta que se’ls ha facilitat coincideixen en què la decisió es pren per
una suma d’aspiracions, com poder fer una carrera professional brillant, la de poder
tenir un lloc de treball amb recursos per fer investigació i docència d’un nivell molt
superior al que podrien tenir a Catalunya, l’expectativa d’una bona retribució per fer
una feina que els complau i la de treballar en un medi rodejat de ments brillants que
estimulen i exigeixen. En cada cas, el pes de les possibles motivacions es lògicament
variable.

A aquest conjunt de sensacions que t’empenyen a marxar s’ha de sumar, en
alguns casos,  la frustració viscuda en els primers anys de metge a casa nostra, per la
falta de mitjans, els pocs recursos assignats a la recerca i, sobre tot, la comprovació
que els mèrits no són els que determinen la promoció professional. Per algun d’ells
també va comptar la falta de motivació per la docència que van veure en metges del
servei on els hi havia tocat per formar-se.

En alguns dels metges que han emigrat, també pot haver contribuït en la
manca d’interès per tornar, el fet d’haver creat una família nord-americana, esposa
i fills o filles, nets o netes casats amb nord-americans, que tenien la voluntat de
seguir vivint al seu país. Finalment, una raó complementària i de força pes per que-
dar-se a Amèrica va ser el fet que no els hi sorgís cap oportunitat prou bona de trobar
una feina a Catalunya

El retorn a Catalunya per exercir

De tots els metges i metgesses que han fet una estada prolongada als
EUA o al Canadà, només una petita proporció ha tornat per exercir a Catalunya,
després de 15 o més anys d’autoexili. Tots ho van fer perquè havien rebut una
invitació per incorporar-se a un lloc de treball que van considerar atractiu o
perquè van guanyar una oposició per dirigir un servei hospitalari. A la taula 5 es
detallen els noms, el nombre d’anys d’estada fora de Catalunya i el càrrec que
van ocupar a la tornada.
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NOM                               ANYS FORA DE CATALUNYA                 CÀRREC AL TORNAR

Ramon Brugada 16 Degà Medicina Universitat de Girona
Dolors Canals 35 Jubilació
Josep Dalmau 25 Neuròleg, Hospital Clínic
Lorenzo Galindo 22 Cap Servei Anatomia Patològica,

Hospital de Sant Pau
Pere Gascón 24 Cap Servei Oncologia,

Hospital Clínic
Josep R. Malagelada 20 Cap Servei Digestiu,

Hospital Vall d’Hebron
Vicens Navarro 39 Jubilació
Margarita Puig 20 Cap Servei Anestèsia,

Hopital del Mar
Jaume Torné 21 Jubilació
Antoni Trias > 20 Mutua Metalúrgica

Ignorem  quants dels que no van tornar havien fet intents infructuosos per
trobar  una fórmula per poder tornar amb garanties. No obstant això, coneixem alguns
metges que van venir a Barcelona a fer algunes entrevistes de feina, que no van
quallar, i se’n van tornar.

Vinculació amb Catalunya dels metges que exerceixen als EUA o al Canadà

Alguns dels metges emigrats van mantenir una relació amb Catalunya limitada
als seus contactes amb la família, que justificaven viatges ocasionals per veure’s,
especialment en els primers anys de l’estada a Amèrica, quan encara vivien els pares.
Altres han mantingut una connexió, més o menys intensa o contínua, amb col·legues i
amb els centres en què havien treballat, fet que  justifica desplaçaments a Catalunya
per participar en activitats acadèmiques o científiques o per rebre premis o altres
distincions. Exemples d’aquests casos son David Cardús, Carles Vallbona, Valentí Fuster,
Àngel Pellicer, Roc Pifarré, Pere Santamaria i Lluís Delclòs, que han rebut distincions de
la Generalitat de Catalunya, com la Creu de Sant Jordi, o les medalles Josep Trueta o
Narcís Monturiol, d’institucions catalanes, com l’Acadèmia de Ciències Mèdiques o la
Reial Acadèmia de Medicina, o han sigut nomenats doctors honoris causa per la
Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona.

TAULA 5. METGES QUE TORNEN PER EXERCIR A CATALUNYA
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Alguns van exercir accions patriòtiques als EUA, com és el cas de Josep G.  Llauradó,
impulsor de la creació del Casal dels catalans de Califòrnia, del que fou president de 1989
a 1991, o David Cardús, que creà The American Institute for Catalan Studies.

COMENTARIS

El nombre de metges catalans que han fet la seva carrera professional
als Estats Units és curt, però la seva aportació al coneixement científic en
l’especialitat que han desenvolupat ha estat notable, com demostren les seves
publicacions i els càrrecs acadèmics que han assolit. La part majoritària dels
metges catalans que fan una estada formativa als Estats Units d’una durada
d’entre un i tres o quatre anys, és molt superior al llistat que presentem en
aquest article. A l’hospital en què ha exercit l’autor d’aquest treball, la gran
majoria dels metges contractats han fet una estada llarga en algun hospital
nord-americà. Tots havien marxat amb la intenció de tornar per instal·lar-se
definitivament en el país on van nàixer.

Els que es queden als Estats Units o al Canadà formen part d’una minoria de
metges amb molta autoexigència en fer una carrera científica brillant o que se senten
atrapats per les ofertes que reben en aquell país per fer una carrera professional
atractiva, amb molts menys obstacles dels que es trobarien a Espanya, on la
meritocràcia no és el criteri més estès per determinar un ascens professional o
acadèmic.

També s’ha de tenir en compte que quan s’ha iniciat una carrera professional
atractiva per les seves possibilitats de promoció, de remuneració i de gratificació
intel·lectual, es fa molt difícil deixar-la  per tornar a un país burocratitzat, amb molt
poques possibilitats de promoció i d’independència en la gestió del propi treball.
Quan es veu que les possibilitats de trobar una bona feina al país d’origen no estan
garantides, la decisió de quedar-se als Estats Units o al Canadà és òbvia.

Dels 66 metges i metgesses que van establir-se als Estats Units per raons
professionals només 10 van tornar a Catalunya a treballar, perquè se’ls va fer un
oferiment professional que els va convenir. Aquests  casos són poc més del 20% dels
que van marxar, la qual cosa és una proporció força baixa. Aquesta dada es pot
interpretar considerant que en el sistema públic i funcionarial de la sanitat catalana
les  institucions sanitàries no poden fer oferiments de treball suficientment atractius
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des del punt de vista econòmic i de condicions de treball per atraure metges de
prestigi que treballen als Estats Units. Aquesta és una reflexió que haurien de fer-se
els responsables polítics de la sanitat catalana. Deixar escapar els més preparats és
un gran error.

Un fet que m’ha cridat l’atenció mentre preparava aquest treball és el gran
desconeixement que tenim dels companys i companyes que exerceixen als països
més avançats, fins i tot dels nostres companys de curs o que han sigut en algun
moment companys d’estudis o de feina. Deixar constància d’aquest període i d’aquests
professionals i lluitar contra el seu oblit ha estat una de les raons per escriure’l.
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GLOSSA  �  Antoni Trias i Pujol

La vessant com a docent
i com a ideòleg universitari
del Dr. Antoni Trias i Pujol li
dona una significació molt
destacada. En paraules del
Dr. Josep Alsina i Bofill,1

Antoni Trias fou “un
abrandat apòstol de la
renovació de la docència
mèdica”. La seva tasca
única i diferenciada es
mereix una anàlisi individual
i separada de la trajectòria
del seu germà Joaquim,
per bé que ambdós foren
figures rellevants en el món
universitari català.

Antoni Trias es
llicencià a la Universitat
de Barcelona l’any 1914.

Antoni Trias i Pujol (Barcelona, 1891-Santa Cristina d’Aro, 1970)
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Va comentar les conclusions del Segon Congrés Universitari Català de l’any 1918,
publicades el 27 de gener de 1919. En plena joventut va guanyar la càtedra de patologia
quirúrgica de la Universitat de Salamanca el 1920. Al cap de 7 anys tornà a la Universitat
de Barcelona com a catedràtic en substitució del Dr. Ramon Torres Casanovas.2

L’experiència de Salamanca el devia marcar en les seves concepcions sobre
la docència mèdica. Segons recordava Alsina i Bofill, “un dia em deia que quan, a 27
anys, guanyades les oposicions, es troba al davant de la Càtedra de Patologia
Quirúrgica de Salamanca, s’adona que no sabia operar.” Evidentment, Trias volia dir
que no tenia tots els coneixements pràctics que ell idealment desitjaria que tingués
un catedràtic de cirurgia. Però, en canvi, tenia tots els coneixements teòrics perquè
havia guanyat la càtedra.

Amb l’adveniment de la Segona República Espanyola, neix la idea tant d’un
Estatut d’Autonomia per a Catalunya com d’una autonomia real de la Universitat de
Barcelona, deslligada del centralisme existent aleshores. Sembla ser que en les
negociacions preliminars, el govern central va dir que acceptaria una proposta formal
provinent de Catalunya.

Antoni Trias aportà el seu bagatge a la proposta elaborada pel Consell de
Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 1931. El document “projecte d’Estatut
de la Universitat Catalana”, signat per diversos professors i catedràtics destacats
(entre ells Antoni Trias) constava de 7 títols, 93 articles i altres articles complementaris.3

Malgrat aquesta proposta primerenca, calgué encara esperar l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a les Corts el 2 d’agost de 1932. En l’article setè
d’aquest Estatut es podia encabir l’autonomia de la universitat catalana. Deu mesos
més tard, el dia 1 de juny de 1933, es publicà a la Gaceta de Madrid el decret del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que aprovava l’estatut de la nova
Universitat Autònoma de Barcelona.

La Universitat Autònoma de què parlem no té res a veure amb l’actual
Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra i creada el 1968. Es refereix
a unes innovadores funcions que li van ser concedides en aquest Estatut que he
mencionat, i que eren insòlites: tenia competències per contractar professorat al
marge del sistema tradicional del cos de funcionaris de l’Estat; per establir els plans

Nota. Aquest treball és una adaptació de la conferència realitzada amb motiu de l’Any Antoni Trias i Pujol del
Col·legi de Metges de Barcelona el 26 de novembre de 2020.
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d’estudi; per conferir el títol de doctor —el doctorat s’impartia exclusivament a la
Universitat de Madrid, situació que durà fins a l’any 1955—, o per crear instituts de
recerca, entre d’altres.4

Antoni Trias va ser un dels membres més actius del Patronat d’aquesta
Universitat Autònoma, que va ser el motor de la reforma universitària. El seu pensament
respecte la Universitat el va expressar en un article escrit al Butlletí de l’Agrupament
Escolar de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya l’any 1933:5

“És autonomia trencar els lligams directes que la feien sotmesa a la tutela directa de
l’Estat, i no passar, tampoc, a la tutela directa de la Generalitat, sinó restar en un
règim d’autonomia respecte als poders polítics”.

Com he dit, l’estiu de 1933 comença realment el període de la Universitat
Autònoma. Un període que serà curt, intens i trasbalsat, i que deixarà un record
inesborrable en els qui van tenir la sort de viure’l.

Parlem del primer trasbals: el primer curs acadèmic de la Universitat Autònoma
va ser el de 1933–1934. Tot just començar el segon curs s’esdevingueren el que es
coneix avui dia pels “fets del 6 d’octubre” (de 1934). El Govern Central de la República
va considerar que el Dr. Antoni Trias, políticament membre d’Acció Catalana, havia
donat suport al que considerà una insurgència. I, com a patró de la Universitat
Autònoma, juntament amb altres destacats membres de la Universitat va ser detingut
i empresonat al vaixell–presó anomenat Uruguay. En la meva investigació no he
pogut precisar quant de temps hi va ser tancat.

Però, la conseqüència dels fets del 6 d’octubre no va ser només
l’empresonament de destacats personatges, sinó també la suspensió de l’autonomia
(i, per tant, la recentralització) de la Universitat de Barcelona. Així, el curs 1934–1935
començà amb la pèrdua de l’autonomia i el curs 1935–1936 acabà amb el
restabliment de l’autonomia, després de les eleccions generals de febrer de 1936.

L’altre gran trasbals per la Universitat Autònoma de Barcelona va ser l’esclat
de la guerra civil. I, enmig de les tribulacions pròpies de la guerra, la Universitat
Autònoma continuà els cursos 1936–1937, 1937–1938 i 1938–1939, essent aquest
el darrer curs del període: amb la derrota del Govern de la República, la Universitat
Autònoma va ser abolida i gairebé la meitat del professorat va ser expulsat.

Malgrat els trasbalsos, la Universitat Autònoma va ser pionera en la
modernització de l’ensenyament universitari, i la Facultat de Medicina especialment.
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Un dels grans canvis, tal com ja he mencionat, va ser el règim de nomenament del
professorat més enllà del tradicional concurs–oposició. Més encara, es va ampliar la
llista de docents a metges destacats que no formaven encara part del cos de
professors, incorporant així el talent a la docència universitària i millorant notablement
el nivell de l’ensenyament. Així, la Facultat de Medicina incorporà com a docents els
metges de l’altre gran hospital de Barcelona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
i també de l’Hospital del Sagrat Cor.

Així doncs, el Patronat de la Universitat Autònoma, amb la participació d’Antoni
Trias, va resoldre d’una manera magistral les categories dels professors per tal d’evitar
els conflictes. Malgrat que a efectes pràctics la categoria era la mateixa, es va crear
una nomenclatura diferenciada d’acord amb el grau de vinculació acadèmica. En el
nivell més alt es mantenien els catedràtics, que eren els antics professors numeraris
universitaris. Els professors nomenats directament per la facultat s’anomenaren
“professor agregat”. Els caps de servei dels altres hospitals, que no eren del Clínic,
reberen el nom de “professor lliure”. Es mantenien els “professors auxiliars”, que ja
existien al Clínic, i en els altres hospitals es digueren “professor ajudant lliure”.6

L’ensenyament era eminentment pràctic, a la capçalera del malalt. Els estudiants
passaven moltes més hores a l’hospital i el nombre total d’exàmens es va reduir.

Els canvis en el pla d’estudis van significar la introducció de matèries noves,
especialment en un nou tipus d’assignatures: les optatives. Les optatives permetien
que els nous professors, escollits per posseir una habilitat clínica concreta que no
formava part del pla d’estudis, poguessin transmetre els seus coneixements als
estudiants. Així es van fer optatives durant el sisè curs del que s’anomenava
“especialitats noves”: la urologia, amb el Dr. Salvador Gil Vernet; la tisiologia, amb
els Drs. Lluís Sayé i Jacint Reventós (cap d’aquests dos pertanyia a l’Hospital Clínic); la
terapèutica física, amb el Dr. Vicenç Carulla i Riera; la neurologia, amb el Dr. Bel·larmí
Rodríguez Arias; les malalties de la nutrició, amb el Dr. Rossend Carrasco i Formiguera;
i, finalment la terapèutica i tècnica quirúrgiques, amb el Dr. Joan Puig Sureda.7

També va ser una novetat l’oferta de “Cursos superiors monogràfics”, que
permetien la realització del doctorat (fins el naixement de la Universitat Autònoma, el
doctorat només es podia fer a Madrid). En aquests cursos superiors monogràfics,
Antoni Trias tingué un paper destacat i generós com a docent, compartint la direcció
del curs amb el Dr. Màrius Cortès i Lladó, metge del dispensari de patologia digestiva
de l’Hospital Clínic. Cal destacar en aquests cursos la presència de professors
forasters convidats, tant d’universitats espanyoles com europees i americanes. Per
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citar-ne alguns noms, Archibald V. Hill i Otto F. Meyerhof, premis Nobel de Medicina el
1922; Severo Ochoa, futur premi Nobel el 1959, Pío del Río Hortega, Carlos Jiménez
Díaz, Gregorio Marañón i molts d’altres.8

Pel que fa a l’ensenyament de la cirurgia, els tres catedràtics eren Antoni
Trias, Joaquim Trias i Josep Maria Bartrina. Antoni Trias afavorí la incorporació de dos
serveis quirúrgics de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la contractació com
a professors lliures dels Drs. Manuel Corachan i García i Enric Ribas i Ribas. Tots dos
van ser grans figures de la medicina catalana.

Alguns esdeveniments de la història estronquen de manera definitiva algunes
institucions  prometedores. I així s’esdevingué amb la Universitat Autònoma, i també
amb l’Institut de Fisiologia, i amb altres entitats i persones de Catalunya al final de la
guerra civil, amb la derrota republicana i la instauració del nou règim franquista. A les
persones, a algunes els costà l’exili, a les altres la presó i la repressió, i a les altres la
vida. A la Universitat Autònoma li costà la fi de la seva existència: la fi d’aquell pla
d’estudis basat en la pràctica i no pas en la teoria, de menys exàmens i més clínica,
de professors contractats, d’assignatures innovadores; en definitiva, la re-
centralització i l’acomiadament de tots els professors independentment de les seves
idees polítiques.

En el cas concret d’Antoni Trias, el 1939 s’exilià a Bogotà (Colòmbia).
Malauradament no pogué tornar a treballar com a docent de la Universitat de
Barcelona, però ens deixà un interessant escrit titulat “Deures de les escoles de
medicina envers el país on radiquen”,9 en el qual explica els seus ideals respecte
l’ensenyament universitari.

En síntesi, Antoni Trias pensava que la medicina havia avançat
espectacularment a partir de la dècada de 1930, realitzant canvis més substancials
que no pas des d’Hipòcrates fins aleshores. Avenços mèdics lligats també a
desenvolupament i canvis econòmics i socials a nivell mundial. Per això, creia que
calia formar metges especialistes no només en la curació individual, sinó també en la
medicina preventiva, social i col·lectiva.

Creia que tots els estudiants havien de sortir ben formats com a metges
generals. I les dues vessants, la curativa i la preventiva, havien de ser garantides.
Deia, textualment, que “cal formar homes de cultura integral, d’un gran valor humà
que ara, més que mai, han d’intervenir en tots els problemes socials, econòmics i
sanitaris que els volten”.
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Proposava canvis docents que afectaven el batxillerat: en lloc de quatre o cinc
mesos de vacances, treballar durant 5 mesos i fer un mes de descans. En lloc de
classes magistrals, fomentar l’autoaprenentatge i les pràctiques.

Un cop els alumnes ingressen a la facultat de medicina, recomanava com a
innovacions:

— Afavorir classes de diàleg entre el mestre i els alumnes.

— Entrenar els estudiants perquè siguin capaços de completar, en el
futur, els coneixements que els manquen cercant-los per si mateixos.

— La facultat ha d’estar al corrent dels problemes de salut de la regió
on és ubicada, per tal de formar adequadament els estudiants.

Ja parlava del Pla de Salut i de la necessitat de diàleg entre la facultat de
medicina i les institucions de salut pública. Ensems, en el si de la facultat, del diàleg
entre càtedres afins i l’organització en departaments. Parlava d’“integració vertical
de l’ensenyament”, atenent més a una funció o procés vital que no pas a una
estructura anatòmica concreta.

Recomanava que els estudiants havien de fer des del primer dia estudis de
“medicina social”, i fins que acabessin els estudis, analitzant no només el pacient
individual sinó també les seves circumstàncies econòmiques i socials tant familiars
com del grup al qual pertany, des del punt de vista de la medicina preventiva.

Trias admirava i coneixia els canvis que es produïen a nivell mundial des del
punt de vista tant sanitari com polític. I, sobre les facultats, pensava que apareixerien
facultats de medicina privada i que tots els hospitals i institucions sanitàries que
tinguessin un nivell científic adient s’haurien d’integrar d’alguna manera a alguna
universitat. En definitiva, apostava per la seva experiència de la Universitat Autònoma.

També defensava que els professors havien de ser contractats per la pròpia
universitat i no pas pel Ministeri d’Educació. Per tant, refermava la necessitat d’una
autonomia universitària de totes totes.

Alhora, defensava posar límit al nombre d’alumnes per facultat per tal de garantir
un ensenyament de qualitat. Si calia admetre més alumnes, calia augmentar el nombre
de facultats. I propugnava que els professors havien de tenir llibertat pedagògica.
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I pel que fa a l’organització universitària, imaginava un rector assessorat per
un consell directiu en el qual hi intervinguin tots els factors que representen una
força intel·lectual i econòmica del país.

Unes idees que el Dr. Antoni Trias va aplicar quan era patró i catedràtic de la
Universitat Autònoma i que, a causa del resultat de la guerra civil, van quedar com un
testament per a les generacions futures.
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ART I MEDICINA

EL RETAULE DE SANT ANTONI ABAT,

L’ERGOTISME I ELS ANTONIANS

Figura 1. Retaule de Sant Antoni Abat, del mestre de Rubió. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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 A les sales d’art gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) es troba el
retaule de Sant Antoni Abat, del mestre de Rubió. L’autor és un anònim i enigmàtic
artista, actiu a Catalunya al darrer terç del s. XIV, a qui s’atorga aquest nom per la seva
obra més destacada: el retaule de Santa Maria de Rubió.

El retaule de Sant Antoni, datat entre els anys 1360 i 1375, és una obra d’estil
italogòtic, de procedència desconeguda, que fou adquirit pel museu l’any 1948. Té unes
dimensions de 173,5 x 176,3 x 11,5 cm i està pintat al tremp i daurat de pa d’or sobre fusta.
Només es conserva el cos del retaule; la predel·la i el guardapols s’han perdut.

L’obra està dedicada a Sant Antoni, representat a la casella central i a escala
major en comparació amb la resta de caselles. El sant apareix dret, tonsurat i amb
una llarga barba, vesteix amb l’hàbit negre (probable referència a l’hàbit de l’orde
dels antonians) i sosté un llibre amb una mà. A l’altra mà duu el bàcul abacial, símbol
de la seva dignitat eclesiàstica. A sobre d’aquest compartiment central hi ha una
casella amb una escena de la crucifixió. Les caselles dels carrers laterals fan referència
a diversos episodis de la vida del sant; hi podem veure un jove Sant Antoni donant
almoina als necessitats, les temptacions a les quals va ser sotmès durant el seu retir
al desert de la Tebaida, els dimonis colpejant-lo, Jesús indicant-li el camí a seguir o
l’oració conjunta amb Sant Pau ermità. Però la que més ens interessa és la casella
inferior del carrer de la dreta, en la qual hi ha representat un capellà (tonsurat i
revestit amb roba litúrgica) atenent els malalts de l’anomenat mal o foc de Sant
Antoni, a la qual dedicarem aquest comentari. Un dels que espera ser atès porta
crosses, que indiquen que té afectats dels membres inferiors.

El mal de Sant Anton era el nom que es donava a l’Edat Mitjana a l’ergotisme,1

una intoxicació deguda al sègol banyut, un fong paràsit d’aquest cereal (Claviceps

purpurea), que va ser una patologia molt freqüent a l’Edat Mitjana. El mot ergotisme
deriva del mot francès ergot, que s’usa per designar l’esperó del gall, i indica una
forma llarga i cònica, com una banya. Les espigues del sègol parasitat presenten una
petita banya negra. El pa negre, de sègol o barrejat amb altres cereals o glans, era el
principal aliment de les classes populars; el pa blanc era privatiu de les classes altes.
En moldre el sègol banyut s’obté una pols vermellosa fosca que passa desapercebuda
quan es barreja amb la farina fosca del cereal. L’alcaloide que causa la intoxicació
és l’ergotamina (de la qual en deriva l’àcid lisèrgic) i que causava al·lucinacions,
convulsions i vasoconstricció arterial que podia comportar la necrosi dels teixits i
l’aparició de gangrena a les extremitats, amb la consegüent amputació dels membres.
Des de temps antics el sègol banyut era usat, també, per provocar avortaments. A
mitjans del s. XIX, es van començar a conèixer els alcaloides actius del fong i es va
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Figura 2. La casella inferior dreta del retaule de Sant Antoni Abat del mestre de Rubió. A
l’esquerre es veu el sepulcre del sant, damunt d’un altar. Un clergue cura les nafres d’un malalt

mentre d’altres esperen el seu torn.

observar que podien ser usats farmacològicament, ja que, degut a la vasoconstricció,
es podien aturar les hemorràgies del part. Dudley i Moir van aïllar l’ergometrina l’any
1932 i van demostrar que tenia una acció uterotònica.2 També altres alcaloides, com
la dihidroergocristina, que actua com inhibidora dels receptors de serotonina i provoca
una vasoconstricció, s’han indicat pel tractament de patologies com les migranyes o
la síndrome de Raynaud.3

Hi ha constància documental de diverses epidèmies d’ergotisme,
documentades des del s. IX fins al s. XVII, que van coincidir, en general, amb males
collites i amb períodes de fam. En aquestes circumstàncies, els pagesos tenien una
alimentació molt deficitària, que probablement es limitava, en molts casos, a alguns
crostons de pa negre contaminat. La darrera gran epidèmia d’ergotisme a Europa va
tenir lloc a França l’any 1951.

Clínicament es poden distingir dues formes d’ergotisme:

Ergotisme agut. Es caracteritza per fortes convulsions espasmòdiques
en extremitats amb parestèsies. S’ha contemplat la possibilitat que la
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causa recaigui en una sobreestimulació serotonèrgica del Sistema Nerviós
Central.4 Aquesta forma està més documentada al Nord d’Europa.

Ergotisme crònic. L’aspecte dominant és una intensa vasoconstricció
perifèrica. La malaltia començava amb una sensació de fred intens i
sobtat a les extremitats que, més endavant, esdevenia una sensació
de cremor urent. És per aquesta raó que també se l’anomenava mal
dels ardents o foc de l’infern. La isquèmia de les cames podia conduir
a la gangrena seca amb trombosi o a vasculopaties a les zones acres,
com les orelles, el nas o els dits. La necrosi de la zona afectada
generalment es sobreinfectava i podia comportar l’amputació.

En tots els casos, l’ergotisme s’acompanyava de febre alta, complementada
d’estranyes visions i al·lucinacions. Entre els alcaloides de Claviceps purpurea s’han
aïllat substàncies afins a la dietilamida de l’àcid lisèrgic (LSD), fet que explica aquest
trastorn.5 Altres símptomes que es poden observar en alguns casos d’ergotisme són
sedació, hipotensió, hipotonia, vòmits, cefalees, paraplegia i, ocasionalment, infart
de miocardi. La mort es produeix en el 10-20% dels casos.6

Moltes altres obres d’art representen casos d’ergotisme. En altres retaules
dedicats a Sant Antoni Abat, com, per exemple, el de Pedro García de Benabarre, del
s. XV (Col·lecció Harding de Chicago), hi trobem personatges mutilats amb pròtesis
de cama (probable referència a l’ergotisme).7

Les contraccions pròpies d’aquesta patologia han estat també representades en
diverses obres d’art. Entre elles, cal citar el Crist crucificat de Mathis Grünewald, del
convent dels antonians d’Issenheim, on es poden apreciar les lesions cutànies i la distonia
característica en un dels personatges.8  Per altra banda, la figura de Crist, retorçada com
els malalts d’ergotisme i amb una terrible expressió de dolor, probablement està inspirada
en els malalts que eren acollits a l’hospital dels antonians.

La pintura del Hieronymus Bosch ha estat repetidament estudiada per
representar casos d’ergotisme; hi apareixen diverses mutilacions i l’ús de crosses.9

També trobem al·lusions a l’ergotisme a les Cantigas de Santa María d’Alfons X de
Castella (on se’l denomina mal de Sant Marçal)10-11-12 i a les miniatures que il·lustren
aquest text al Còdex Rico.13 A l’època romànica també podem veure simbolitzat
l’ergotisme en els modillons d’algunes esglésies romàniques com la de Javierrelatre,
que fan al·lusió als membres amputats com conseqüència d’aquesta patologia.
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L’ORDE DELS ANTONIANS

Tornant al retaule de Sant Antoni i a l’escena del capellà que està curant un
malalt del mal de Sant Anton, cal comentar quelcom sobre l’orde dels antonians, els
clergues que es dedicaven a la cura dels efectes de l’ergotisme.

És per aquesta raó que cal remuntar-se a l’arribada del cos de Sant Antoni a
Europa. Les despulles del sant van ser traslladades, en primer lloc, a Alexandria des
de la Tebaida (lloc on va viure i morir el sant) a la darreria del s. VI i, aproximadament
un segle més tard, a Constantinoble.14 L’any 1070, Jocelyn de Châteauneuf i el seu
cunyat Guigues Disdier, naturals del Delfinat, les van portar al seu poble natal, un
llogarret que llavors es deia “La Motte-au-Bois”, a mig camí entre Grenoble i
Valence.15 Aviat començaren a arribar pelegrins a la tomba del sant, seguint el costum
d’aquell temps d’anar a fer pelegrinatge als llocs en els quals es veneraven relíquies
de sants per demanar ser guarit taumatúrgicament. Es va difondre que el sant guaria
el que a França anomenaven el mal dels ardents o foc de Sant Antoni. Tanta va ser
l’afluència de malalts d’aquest mal que els benedictins del monestir de Montmajor
(prop d’Arles) van rebre l’encàrrec de fundar una abadia al poble, que des de llavors
va canviar el seu nom i es va anomenar Saint-Antoine-l’Abbaye.

L’any 1095, el jove noble francès Guérin de Valloire, que patia el mal dels
ardents, va fer la promesa de dedicar-se a la cura dels malalts si aconseguia guarir-
se. Un cop obtinguda la miraculosa gràcia, ell i el seu pare Gaston van fundar una
petita comunitat de laics, “la companyia dels germans de l’almoina”, sota la protecció
de Sant Antoni. Agrupats en un hospital, tenien cura dels malalts d’aquest mal.

L’orde va ser aprovat aquell mateix any pel papa Urbà II, prenent el nom
d’Orde dels Cavallers de Sant Antoni (Canonici Regulares Sancti Agustini Ordinis

Sancti Antonii Abbatis), popularment coneguts com els antonians o antonites. El
seu hàbit era negre amb la lletra tau blava al pit; i alguns autors creuen que, aquesta
lletra, que apareix arreu com a símbol del sant, feia referència a les crosses que
usaven els malalts d’ergotisme.

Així doncs, els primers antonians van ser una comunitat de seglars i van estar
vinculats al monestir benedictí de Saint-Antoine-l’Abbaye fins que l’any 1218 van ser
reconeguts com a orde monàstic pel papa Honori III. L’any 1248 van adoptar la regla
de Sant Agustí i l’any 1297 Bonifaci VIII els va reconèixer cànons propis, per la butlla
Ad apostolicae dignitatis. A partir d’aquest moment, la comunitat pren el nom d’Orde

dels Canonges Regulars de Sant Antoni de Viena.16 Però les relacions entre els
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Figura 3. Hàbit dels canonges regulars de Sant Antoni de Viena.
Figura 4. Xilografia alemanya acolorida representant una amputació pel mètode de la “serratura”.

benedictins del santuari i els antonians s’havien enterbolit i eren sovint conflictives,
de manera que el papa va decidir resoldre les diferències expulsant els benedictins
del monestir, obligant-los a establir-se a l’abadia de Montmajor i atorgant l’exclusiva
custòdia del santuari i les relíquies als antonians, que havien de pagar una renda a
l’abat de Montmajor de 1.300 lliures anuals com a indemnització.17

I això és justament el que representa el retaule del mestre de Rubió: un canonge
antonià que, amb l’ajuda d’un escolà, renta i cura les ferides a un malalt del foc de Sant
Antoni, durant el curs d’un ritual davant la tomba del sant, que apareix a l’esquerra, en
referència a les relíquies de la casa mare de l’orde, a Saint-Antoine-l’Abbaye.

EXPANSIÓ DE L’ORDE DELS ANTONIANS

Poc després, la comunitat va expandir-se i va obrir més hospitals a diversos llocs
de França, Itàlia i, sobretot, a Flandes i Alemanya. També van obrir cases a Suècia, Xipre,
Constantinoble i Atenes. La congregació va tenir un gran impuls durant el s. XIV, quan



GIMBERNAT, 2021; 75: 169-180 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 175

El retaule de Sant Antoni Abat, l’ergotisme i els antonians

també va haver d’atendre els malalts de pesta negra, ja que la comunitat, a banda dels
casos d’ergotisme, atenia moltes altres malalties, especialment l’erisipela, que sovint es
confonia amb l’ergotisme. Cap al segle XV van arribar a tenir 370 hospitals i comandes,
amb més de 10.000 monjos, i de l’orde van sortir algunes destacades personalitats
eclesiàstiques. Entre els seus privilegis hi havia l’atenció als malalts de la Cúria Pontifícia.

Els hospitals dels antonians eren molt austers. Normalment tenien una cuina
amb refetor o un lloc per fer-hi els àpats, un dormitori, la capella i alguns locals de
servei. Servien per a hostatjar-hi els pelegrins i els malalts, però, amb el temps, la
cura de malalts va acabar essent la tasca primordial dels establiments.

A la Península Ibèrica van establir-se ja des del s. XII en diverses poblacions
dels regnes de Castella i de Navarra i al llarg del Camí de Sant Jaume de Compostel·la,
destacant el de Castrojeriz (1146), que va ser atorgat per privilegi d’Alfons VIII als
pelegrins, i que va ésser la seu del comanador major i preceptor general per a la
Corona de Castella, Portugal i, més tard, de les Índies Occidentals. Progressivament,
es van obrir hospitals a moltes altres ciutats del regne de Castella.

A Navarra, l’any 1274 s’obrí la comanda d’Olite, el convent-hospital que fou la
seu de la Comanda General dels regnes de Navarra i de la Corona d’Aragó. A les terres
catalanes els antonians van fundar hospitals a Cervera, on van arribar l’any 1215, i, més
endavant, a Lleida (1271), Tàrrega, Valls (1313) i Perpinyà (1319). El darrer establiment va
ser el de Barcelona, l’any 1430. També van fundar hospitals a València i Oriola. La comunitat
de Mallorca es va establir a la ciutat el mateix any de la conquesta, ja que el rei Jaume I els
va cedir unes cases del carrer Sant Miquel i d’altres possessions a Inca.18 El s. XV, l’església
de Sant Antoniet de sa Porta (anomenada així per estar situada al costat d’una de les
portes de la muralla) va passar a dependre de la comunitat d’antonians.

Els antonians, no van arribar a Barcelona fins el s. XV, i van establir-se a prop del
portal de la muralla de ponent, on van bastir-hi un hospital, una església i un convent l’any
1430. S’encarregaven del control sanitari dels forasters que arribaven a la ciutat. El de
Barcelona va ser el darrer convent en funcionament de la Península com a conseqüència
d’un retrocés en l’orde, a partir del segle XVII, quan es va començar a relacionar l’origen de
l’ergotisme amb el sègol banyut.19 Als regnes hispànics, l’orde havia desaparegut l’any
1791, quan Pius VI la va dissoldre a petició de Carles III: els béns i rendes de l’orde van
passar a ser dels hospitals, de les esglésies i dels ajuntaments dels llocs on radicaven les
fundacions. El papa Pius VII va integrar posteriorment els antonians a l’Orde de Malta.
Tot i així, alguns antonians van seguir al convent de Barcelona fins l’any 1806.
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Figura 6. Llinda de l’hospital antonià de Barcelona.
(Font: Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya).

Figura 5. Portalada de l’antiga església de Sant Antoni Abat de Barcelona, després de
l’incendi de 1909. (Foto: Àngel Toldrà Viazo).
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LA CURA DELS MALALTS DEL FOC

DE SANT ANTONI

Quan un malalt era acollit en un dels hospitals, els antonians procedien a
diversos rituals i tractaments.

El primer que es practicava era un rentat ritual i, a continuació, la untura de les
ferides amb llard de porc. Aquesta és, probablement, l’escena que representa el
retaule del mestre de Rubió. L’escolà sosté un recipient amb llard de porc, amb el
qual l’antonià ungeix les ferides d’un malalt. Aquesta cura higiènica actuava com a
emol·lient i reduïa el risc de sobreinfecció de les zones necròtiques. L’ús del llard de
porc va vincular-se de tal manera amb les pràctiques dels antonians, que aviat el porc
va convertir-se en un animal emblemàtic del sant, que figurà a la iconografia,
acompanyat sempre per aquest animal, i d’aquí en derivà també el nom de Sant
Antoni del Porquet, molt viu encara a casa nostra.

A les representacions de Sant Antoni, a part del porc, s’hi poden trobar altres atributs
al·lusius a l’ergotisme, com membres amputats o flames (en referència al dolor urent causat
per la malaltia) i, sobretot, la tau o el bastó en forma de tau, convertit en el símbol per
antonomàsia del sant. Un altre atribut era la campaneta, que a vegades trobem penjada del
bàcul del sant, i que era una mena d’amulet usat per allunyar els dimonis.

Un aspecte fonamental del tractament era la dieta. Els antonians donaven als malalts
pa elaborat únicament amb farina de blat. Com s’alimentaven amb pa de blat, que no podia
estar contaminat pel paràsit del sègol, els malalts milloraven. Tenim notícia dels pans de
Sant Antoni, marcats sempre amb el símbol de la tau des del s. XI. Encara avui es distribueixen
ritualment a moltes esglésies el dia de Sant Antoni Abat, el 17 de gener.

Els malalts rebien també el sant vi, que es guardava als cellers dels hospitals.
Era un vi que havia estat en contacte amb les relíquies del sant el dia de l’Ascensió.
Tots els establiments antonians posseïen algunes d’aquestes relíquies. El sant vi era
d’alta graduació alcohòlica i contenia, a més, costosos i exòtics ingredients afegits,
com mirra, or o sucre. A més de ser ingerit, el vi s’usava tòpicament per a les lesions
cutànies dels malalts i devia tenir una certa acció antisèptica i epitelitzant.20

Finalment, els hospitals de Sant Antoni disposaven d’experts cirurgians que hi
col·laboraven. Els monjos antonites, però, no podien realitzar aquestes intervencions
directament, ja que per disposició del Concili de Tours (1163), els clergues no podien exercir la
medicina i, encara menys, la cirurgia i els actes cruents. Una de les tècniques usades
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Figura 7. Gravat que representa Sant Antoni Abat amb els seus atributs: membres amputats,
penjats a la part superior; malalts d’ergotisme mutilats o amb crosses; la tau

del bàcul i de l’hàbit; campanetes (al bàcul o portades pels malalts). A la part de baix es
representen esquemàticament les flames (referència al dolor urent del “foc de Sant Antoni”)

i el porc. Alguns malalts porten ofrenes o exvots. Xilografia alemanya del segle XV.
(Font: “Santos sanadores”. Barcelona: Laboratorios Ciba, 1948).
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habitualment era el mètode de la serradura, que es realitzava amb una serra calenta sobre
el membre afectat. Els membres amputats eren dessecats i exhibits a les portes dels hospitals,
fet que els va atribuir el nom d’”hospitals dels desmembrats”, amb el que sovint es coneixien.
L’Hospital de l’Ordre de Sant Antoni a Viena, ja ben avançat el s. XVII, disposava d’una
abundant col·lecció de membres, uns blanquejats i altres ennegrits per la necrosi, com a
exvot dels malalts que havien rebut assistència. Com que els membres necrosats —que
també podien ser usats pel malalts amputats— estaven afectats per una gangrena seca, no
es corrompien, i és per aquesta raó que els captaires, que quan abandonaven l’hospital es
trobaven abocats a la mendicitat, els exhibien per commoure la gent i aconseguir, així, més
almoines. Això es pot veure representat en algunes obres d’art com el Jardí de les Delícies

del Hieronymus Bosch,21 o en el tapís de la Marxa de Sant Martí (s. XVI) conservat a l’Escorial.22

En definitiva, el retaule de Sant Antoni del mestre de Rubió ens il·lustra sobre
un interessant capítol de la història d’una malaltia, l’ergotisme, que causà estralls
durant molts segles, i constitueix un document visual, artístic i històric del paper dels
antonians en el tractament dels que patien la intoxicació per sègol banyut.
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INTRODUCCIÓ

Els llibres expliquen històries i alguns d’ells guarden registres importants.
Però no només el seu contingut és el que ens parla; els seus dissenys i els diferents
elements que el configuren també relaten fets. El cas de l’enquadernació no és una
excepció, ja que és la carta de presentació del text, el vestit de l’artista, tot i que la
seva principal funció és la conservació del text escrit. Existeixen infinitat d’estils i de
tècniques d’enquadernació; des de les més senzilles fins a les de gran luxe, i cada
època ha relligat les seves obres segons els patrons del moment. Tot i així, hi ha un
element vertebrador que es repeteix al llarg dels segles: la pell, el material per
excel·lència per embellir una enquadernació. Un altre fet important que gravita al
voltant de l’enquadernador és la bibliofília, l’amor d’una persona pels llibres,
especialment si són valuosos, rars o curiosos. Aquest terme, en el sentit específic
que avui atribuïm a aquesta paraula, l’amor al llibre com a objecte de col·lecció,
sorgeix pròpiament amb el Renaixement, època en què els humanistes, reis, prínceps
i grans senyors es van dedicar directament o mitjançant agents especials a recórrer
els països europeus cercant manuscrits, cartes, autògrafs, incunables i altres tipus
de llibres rars. És en aquest àmbit que volem centrar aquesta nota sobre la bibliopègia
antropodèrmica.

A la Biblioteca de Houghton, propietat de Harvard, s’hi troba el llibre titulat
“Des destinées de l’ame” (1880), una obra del novel·lista francès Arsène Houssaye.
L’enquadernació del volum, segons creuen els treballadors de la biblioteca, fou
realitzada amb la pell d’una malalta mental, que sembla que va morir per causes
naturals. Aquest llibre fou entregat pel seu autor a un amic, el Dr. Ludovic Bouland,
que fou la persona encarregada de relligar-lo.

Una de les primeres referències a un llibre enquadernat amb pell humana es
troba en el llibre de viatges de Zacarias Conrad von Uffenbach.1 Aquest autor va
escriure la següent reflexió sobre la seva visita a Bremen, l’any 1710:

“... També varem veure un exemplar en dotzè de Martin Moller, Manuale

praeparationis ad mortem. No sembla haver-hi res d’extraordinari en això, i
no podia entendre perquè vaig ser aquí, fins que vaig llegir al front que estava
enquadernat en pell humana. Aquesta unió inusual, com la que mai abans
havia vist, semblava especialment ben adaptada a aquest llibre dedicat a la
meditació sobre la mort, i a més es podria donar per pell de porc”. (Traducció
de Lawrence S. Thompson. “Religatum de Pelle Humana”).
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La pràctica d’enquadernar llibres amb pell humana es coneix amb el nom de
bibliopègia antropodèrmica. Aquesta expressió s’ha utilitzat des que Lawrence S.
Thompson la va emprar per primera vegada en un article sobre aquesta temàtica
publicat l’any 1946.2 De fet, d’aquest tipus d’enquadernacions se’n té notícia com a
mínim des del segle XVI. Una pràctica real, tot i que de forma esporàdica, que va tenir
el seu moment més àlgid durant el segle XIX.3

Segons Lindsey Fitzharris, historiadora mèdica que actualment és investiga-
dora postdoctoral de Wellcome Trust a la Queen Mary University de Londres, hi havia
tres motius pels quals algú relligava un volum amb pell humana. El primer era,
segurament, el desig d’estranyesa i de raresa que animava, tant ahir com avui, als
bibliòfils. Tenir en el seu poder un llibre relligat amb pell humana era sens dubte un
motiu de vanitat i gran satisfacció per part dels col·leccionistes que podien fer
ostentació d’un objecte tan particular.

Un altre motiu va ser l’ús de la pell de l’extingit estimat per recordar-lo sempre.
La pràctica de crear jocs i joies amb pèl i pell del difunt era un fet generalitzat a
l’època victoriana.

El tercer motiu pel qual es van crear llibres relligats amb pell humana va ser la
humiliació dels cadàvers dels condemnats a mort. De fet, entre els segles XVIII i XIX,
una llei anglesa va prohibir l’enterrament dels cossos dels condemnats a mort i,
sempre que no es donaven a la ciència, es desmembraven i es penjaven de grans
cadenes per mostrar-los a la ciutat. El desig de fer que el condemnat pagués pels
seus delictes, fins i tot després de la mort, va fer que la seva pell s’utilitzés per obtenir
enquadernacions precioses. De fet, en aquells temps, les confessions dels criminals
eren sovint enquadernades amb la pell del mateix convicte, o també eren fruit d’una
petició individual per ser recordat per la família o pels amants dels llibres.

Durant la Revolució Francesa, hi va haver rumors sobre una adoberia de pell
humana que sembla que s’havia establert a Meudon, als afores de París. El Museu
Carnavalet posseeix un volum que conté la Constitució francesa de 1793 i un altre
sobre La Declaració dels Drets de l’Home, descrits com a “exemplars que passen per
haver estat fets amb pell humana imitant la d’una vedella”. Tot i així, a dia d’avui
encara no s’han verificat.4

També el Royal College of Surgeons d’Edimburg conserva un quadern amb
la pell de l’assassí William Burke, relligat després de la seva execució i posterior
dissecció publica, l’any 1829, pel Dr. Alexander Monro, professor d’anatomia a la
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Medical School de la Universitat d’Edimburg (Figura 1).5 Entre els seus estudiants hi
havia Charles Darwin que va afirmar que Monro “va fer les seves conferències sobre
anatomia tan tontes com ell mateix”.

Però el què Lawrance S. Thompson defineix com “el més famós de tots els
enllaços antropodèrmics” s’exhibeix al Boston Athenaeum. Es tracta del llibre titulat
“Narració de la vida de James Allen: àlies George Walton, àlies Jonas Pierci, àlies

James H. York, àlies Burley Grove, l’autorista: sent la meva confessió en el llit de mort

al director de la presó de l’estat de Massachusetts”, una obra autobiogràfica de James
Allen, publicada a Boston per Harrigton & Co., Publishers, l’any 1837. Es tracta d’un volum
de 34 pàgines, del qual un dels exemplars de l’obra està enquadernat amb la pell del propi
autor. La història explica que James Allen va demanar dues còpies de la seva confessió:
una la va donar a John A. Fenno, un home admirat per la seva valentia, que una vegada va
voler robar i es va resistir i l’altra al seu metge. Una vegada mort, un retall de la pell de
l’esquena es va portar a l’adoberia i s’utilitzà per relligar l’exemplar. Aquesta còpia va
estar custodiada a la biblioteca familiar de John A. Fenno fins l’any 1905, moment en què
fou donada al Boston Athenaeum. A la coberta frontal hi ha inscrita la famosa frase “Hic

Liber Waltonis cute compactus est” (Aquest llibre està unit a la pell de Walton). George
Walton fou un dels molts àlies de l’autor (Figura 2).6

Sembla que aquesta pràctica va acabar a finals del segle XIX. De fet, si bé hi
han moltes notícies de llibres relligats amb pell humana fins a les darreries
d’aquesta centúria, no se’n té cap notícia a partir del segle XX, amb l’excepció del
trist parèntesi del nazisme, on al judici de Nüremberg, els criminals nazis Mengele
i Rascher van presentar als jutges dues còpies del “Mein Kampf” que afirmaven
estar enquadernades amb la pell de presoners.7

Tal com escriu Umberto Eco en la seva obra El nom de la rosa, les “biblioteques
atresoren més misteris del que un es pot pensar”.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

La identificació dels enllaços amb pell humana s’ha fet mitjançant
l’examen dels patrons dels folículs pilosos, per diferenciar la pell humana de la
dels altres animals utilitzada habitualment en l’enquadernació de llibres, com
ara la de vedella, d’ovella, de cabra o de porc. Una altra tècnica és l’anàlisi de
l’ADN, que en principi pot ser vàlida, malgrat que és un mètode d’identificació
que té un cost econòmic més elevat.
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Darrerament, l’empremta peptídica (PMF) i la desorció per làser assistida per
matriu/ionització (MALDI-TOF o ESI-TOF) s’han utilitzat per identificar el material de
les enquadernacions.8  S’extreu una petita mostra de la coberta del llibre i el
col·lagen s’analitza per espectrometria de masses per identificar la varietat de
proteïnes que són característiques de les diferents espècies. Tot i que la PFM pot
identificar una pell com a pertanyent a un primat, aquesta circumstància no es va donar mai
en una enquadernació, cosa que implica que la pell és humana. Actualment, l’Anthropodermic

Book Project, format per l’antropòloga física i forense, Anna Dhody, el doctor en espectrometria
de massa analítica, Daniel P. Kirby, i el doctor en química Richard R. Hark, a data de maig de
2019, han examinat 31 dels 50 llibres identificats que es pensa que tenen fixacions
antropodèrmiques, dels quals 18 han estat verificats com a enquadernacions amb pell
humana i 13 s’ha comprovat que la pell és d’animals. Aquest equip ha desenvolupat un
mètode fàcil, barat i veritablement autoritari per analitzar si els presumptes llibres
antropodèrmics són o no d’origen humà, amb l’objectiu de crear un cens i cercar el
coneixement de les veritats històriques que hi ha al darrera de cada exemplar.

La Biblioteca Mèdica Històrica del Col·legi de Metges de Filadèlfia té cinc llibres
antropodèrmics, confirmats l’any 2015 per l’empremta peptídica, dels quals tres foren
relligats a partir de la pell d’una mateixa dona (tres textos històrics que tracten sobre la
salut, la concepció i la reproducció femenina). Això fa que sigui la major col·lecció
d’aquest tipus de llibres en una sola institució. Els llibres es poden veure al Museu Mütter.

La Biblioteca John Hay de la Universitat de Brown té quatre llibres antropodèrmics,
també confirmats per PMF: “De humani corporis fabrica” de Vesal; dues edicions del segle XIX
de la “Dansa de la mort” (1816 i 1898) i “La senyoreta Giraud, la meva muller” d’Adolphe Belot.

Tres llibres de la Biblioteca de Harvard tenen fama d’haver estat enquadernats
amb pell humana, tot i que l’empremta peptídica només n’ha confirmat un: “Des

destinées de l’ame” de Arsène Houssaye.

RELACIÓ D’OBRES MÈDIQUES O RELACIONADES

AMB LA MEDICINA AMB ENQUADERNACIÓ

ANTROPODÈRMICA

— “De humani corporis fabrica”, d’Andreas Vesal. Es tracta d’un exemplar de
la quarta edició de 1568 estampada a Venècia i il·lustrada pel gravador Giovanni
Chrieger. Es desconeix el donant del teixit humà que es va fer servir per enquadernar
l’obra magna d’Andreas Vesal (1514-1564). Fou relligat l’any 1867 sobre taules de
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fusta de 32x22 cm. per Josse Schaveye de Brussel·les per a l’Exposició Internacional de
París. Posteriorment fou venut al metge i bibliòfil belga André Uytterhoeven (1799-1868).
Sembla que, en morir aquest darrer propietari, fou revenut. Es desconeix com va arribar a
les mans d’un alumne de la universitat nord-americana de Brown (Rhode Island), que el va
regalar a la Biblioteca John Hay d’aquesta institució educativa cap a finals del segle XIX. El
que sí que s’ha pogut verificar, després de realitzar diverses anàlisis d’ADN i PMF, és que
l’enquadernació realment és antropodèrmica. Actualment es conserva a la John Hay

Library de la Universitat de Brown. Registre: RARE 1-SIZE QM21.V37 1569 (Figura 3).9

— “Les nouvelles decouvertes sur toutes les parties principales de l’homme et de

la Femme...” de Louis Barles. El museu Mütter de Filadèlfia conserva tres llibres
enquadernats amb la pell de les cuixes de la mateixa dona: Mary Lynch, que va morir de
tuberculosi i triquinosi a la Casa de Beneficència Blockley de l’Hospital General de Filadèlfia
on treballava un metge amb malaltisses aficions, el Dr. John Stockton Hough, resident de
23 anys. L’obra fou enquadernada per J. Stockton l’any 1887, vint anys després, i va
utilitzar la pell de la difunta Lynch, després d’adobar-la amb suc de llima, per confeccionar
les cobertes d’aquest exemplar. Registre: GGA 53b.10

— “The dance of death” (El ball de la mort) de Hans Holbein. Es conserven
dues edicions a la John Hay Library de la Universitat de Brown. Una de 1816 relligada
amb pell humana per l’enquadernador Joseph Zaehnsdorf de Londres (registre:
N7720.H6 A43 1816) i l’altra, de 1898, relligada entre 1898 i 1903 per Alferd J. Cox de
Chicago i propietat de Harry Selfridge. Està decorat amb fletxes, una calavera i ossos
(registre: N7720.H6 D5x 1898).11

— “Mademoiselle Giraud, ma femme” (La senyoreta Giraud, la meva muller)

d’Adolphe Belot. Es tracta d’una novel·la singular on l’argumentari de l’obra gira
entorn d’un jove ingenu i la seva muller homònima que es nega a consumar el
matrimoni. El volum està relligat amb mitja pell. En un full volant hi consta l’expressió
“genuïna pell humana”. Conservat a la John Hay Library de la Universitat de Brown.
Registre: PQ2193.B7 M313 1891.12

— “De conceptione adversaria” de Charles Drelincourt (1686). Relligat pel Dr.
John Stockton amb la pell tatuada del canell d’un home que va morir a l’Hospital de
Filadèlfia l’any 1869. Es conserva a la Biblioteca Mèdica Històrica del Col·legi de
Metges de Filadèlfia. Registre: GGC 15.1.13

— “Speculations on the mode and appearances of impregnation in the human

female” (Especulacions sobre el mode i aparences d’impregnació en la dona humana)
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de Robert Couper (1789). Enquadernat l’any 1887 pel Dr. John Stockton Hough, amb la
pell que s’havia retirat de la cuixa de Maria Lunch. Es conserva a la Historic Medical

Library del Col·legi de Metges de Filadèlfia. Registre: GGa 33 (Figura 4).14

— “Recueil des secrets” de Louise Bourgeois Boursier (1635). Es tracta d’un dels
primers llibres d’obstetrícia escrit per una llevadora. Relligat l’any 1887 pel Dr. John Stockton
Hough amb la pell de la cuixa de Maria Lunch, citada anteriorment. Conservat a la Historic

Medical Library del Col·legi de Metges de Filadèlfia. Registre: Ga 168.15

— “Elementary treatise on human anatomy” (Tractat elemental sobre anatomia

humana) de Joseph Leidy (1861). És la còpia personal del metge Joseph Leidy amb la
seva nota manuscrita: “La pell amb la què està enllaçat aquest llibre es la pell huma-

na d’un soldat que va morir durant la gran rebelió del sud”. Es conserva a la Historic

Medical Library del Col·legi de Metges de Filadèlfia. Registre: Ad 14.16

— “Essai sur les lieux et les dangers des sépultures” (Assaig sobre els llocs i
els perills dels enterraments) de Félix Vicq d’Azyr (1778). Conservat a la Biblioteca
Reial de Bèlgica. Registre: WBS VI 21.433 A LP (RP). Es tracta d’una obra sobre el
perill dels enterraments a l’interior de les ciutats. Confirmada l’enquadernació
antropodèrmica l’octubre de 2018 per l’anàlisi PMF. Enquadernació decorada amb
cranis i ossos creuats. Relligat per Josse Schavye de Brussel·les a finals del segle XIX
i venut al govern belga el 1896 (Figura 5).17

ALTRES OBRES DOCUMENTADES AMB

ENQUADERNACIÓ ANTROPODÈRMICA

A més a més de les obres descrites anteriorment i que d’alguna manera tenen
vincles amb el món mèdic, a continuació en relacionem d’altres que formen part de
diverses col·leccions de les que s’ha verificat la seva enquadernació antropodèrmica.

— “De integritatis et corruptiones virginum notis” de S. Pinaeus. Volum relligat
pel Dr. Ludovic Bouland d’Estrasburg. La pell d’aquest volum, actualment a la col·lecció
de la Biblioteca Wellcome de Londres, està adobada amb sumac i tint natural.18

— “La traicté de peyne” (1868). Relligat per Kauffmann-Petit (i signat per [Leon]
Maillard). Exemplar de Samuel Putnam Avery. Actualment conservat a la Biblioteca del
Club Grolier (Nova York). Referència: 56.3f/Kauf/1868. Està decorat amb ferros. De
color negre les cobertes i columna vertebral; cantells daurats i fons de marbrejat.
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— “Des destinées de l’ame” d’Arsène Houssaye (1880). Conservat a la Houghton

Library de la Universitat de Harvard (Cambridge, Masachussets). Registre:
FC8.H8177.879dc. Donació d’Arsène Houssaye al bibliòfil Dr. Ludovic Bouland
d’Estrasburg, que el va lligar amb la pell que havia extret de la part posterior del cos no
reclamat d’una pacient que va morir sobtadament d’apoplexia en un hospital mental
francès (Figura 6).19

— Poemes sobre diversos temes, religiosos i morals de Phillis Wheatley (1773).
Conservat a la Universitat de Cincinnati (Ohio). Biblioteca d’Arxius i Llibres Rars.
Registre: PS866. W5 1773. De mig cuir marró fosc sobre el pergamí, aparentment
relligat per Zaehnsdorf, el mateix enquadernador que la còpia consevada a la Biblio-
teca Pública de Cincinnati. Donació de Bert Smith, d’Acres of Books, al Departament
de Rare Books Universitat de Cinncinati a la dècada de 1950.

— Poemes sobre diversos temes, religiosos i morals de Phillis Wheatley (1773).
Conservat a la Biblioteca pública de Cincinnati i Comtat de Hamilton (Ohio). Registre:
811 W557. Cuir sencer de color marró fosc aparentment relligat pel mateix
enquadernador que la còpia conservada a la Universitat de Cinncinati, és a dir,
Zaehnsdorf.

— “Le Scarabée d’or” d’Edgar Allan Poe (Edició francesa de 1892 de “The

Gold-Bug”). Conservat en una col·lecció privada de França. Taules de marbre amb
dorsos de cuir marrons, faixes aixecades, decoració d’una bestiola descendent per
davant de la connexió d’un crani i per sobre d’una falç creuada. Decoració de pala a
la columna vertebral. Fons marbrejat.

— “Narrative of the Life of James Allen...” (Boston, Harrington & Co. 1837).
Conservat al l’Boston Atheneaum. Registre: $65.AI57. Relligat per Peter Low amb la
pell del propi Allen. Tractat per semblar una pell de cérvol gris. Porta el títol de
portada “Hic liber Waltonis cute compactus est” estampat en or sobre un rectangle
de cuir negre (Figura 6).

Finalment, cal anotar que avui, amb l’anàlisi PMF, s’ha pogut demostrar que la
còpia de l’obra “Libri IV de intellectu humanu” del metge i filòsof anglès John Locke
—molt influent entre els pensadors de la Revolució Francesa—, conservat al Col·legi
de Metges de Filadèlfia, està relligat amb pell de bestiar, contrariament a la inscripció
d’un Ethel Barnett que afirmava que “aquest llibre antic té el llatí dins i està lligat en
un bonic trosset de la meva pell”.
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COMENTARI FINAL

Es té notícia de la pràctica de relligar llibres amb pell humana, l’anomenada
bibliopègia antropodèrmica, des del segle XVI. Les noves tècniques d’identificació
dels materials que s’han utilitzat per analitzar aquestes enquadernacions, han
facilitat l’autentificació d’alguns dels exemplars que suposadament estaven
relligats amb antropodèrmia i ha permès, també, descartar altres volums que,
inicialment, s’havia suposat que també havien estat relligats amb aquest mate-
rial. El llistat complet de volums enquadernats amb pell humana només s’ha fet
públic parcialment, ja que molts propietaris d’aquestes enquadernacions volen
mantenir-se a l’anonimat. Amb el pas del temps, serà possible esbrinar una mica
més la història que amaguen aquests peculiars volums, els propietaris que els
han custodiat i els relligadors que els han elaborat.

Les 18 d’obres verificades amb enquadernació antropodèrmica, n’hi a tres que
el seu contingut fa referència a temes mèdics; tres estan escrites per professionals
sanitaris; sis han estat o són propietat d’un metge i/o una institució sanitària i sis són
de temes, autors o propietaris diversos que no tenen cap vincle amb el món mèdic.20

NOTES

1. CONRAD VON UFFENBACH, Zacaries. (1683-1734) fou un erudit alemany, bibliòfil, col·leccionista
de llibres, viatger, paleògraf i cònsol a Frankfurt del Main. Avui, és més conegut pels
seus llibres de viatges publicats. Uffenbach va descriure armaris i col·leccions científiques
del segle XVII que més tard es van convertir en la base de museus, com la col·lecció
privada de Hans Sloane, que posteriorment es va absorbir en el que avui és el British
Museum.

2. El Dr. Lawrence SIDNEY THOMPSON (1816-1898) va treballar a la Universitat de Kentucky com
a director de biblioteques i com a membre de la facultat en el departament de clàssics.
Va escriure extensament sobre processos d’impressió i de publicació i també va inves-
tigar sobre materials de catalogació. Fou director de la Biblioteca Reina Margaret I, a la
Universitat de Kentucky entre 1843 i 1863. És autor de “Tanned human skin” (Pell
humana adobada), un document on s’utilitza per primera vegada el terme bibliopègia
antropodèrmica. Vegeu: THOMPSON S., Lawrence. “Tanned human skin”. A: Bull Med

Libr Assoc. [Baltimore], 1946; 34(2): 93-102. Des del punt de vista etimològic, el mot
bibliopègia o bibliopèxia prové del grec biblion (paper, escrit o llibre) i pegma (cosa
fixada, unida) o pexis (unit o engalzat); és a dir, papers units (enquadernats). De fet, a la
literatura es pot trobar escrit de les dues formes, tot i que majoritàriament s’utilitza la
grafia bibliopègia.



GIMBERNAT, 2021; 75: 181-196 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Joan Pujol i Ros

190

3. Sobre aquest projecte d’identificació de llibres antropodèrmics, vegeu: <https://
anthropodermicbooks.org> [Consulta: 12 maig 2020].

4. El Museu Carnavalet de París està dedicat a la història de la ciutat. Ocupa dues mansions
veïnes: l’Hôtel Carnavalet i l’antic Hôtel Le Peletier de Sant Fargueau. En aquests
moment l’equip de l’“Athropodermic Book Project” està a l’espera d’obtenir els
permisos necessaris per analitzar la pell dels llibres.

5. Es tracta d’una llibreta de butxaca feta amb la pell de William Burke després que el seu
cadàver fos públicament dissecat pel professor Alexander Monro tertius a la
Universitat d’Edimburg. A la portada hi figura d’inscripció “BURKES SKIN  / POCKET
BOOK”. A la part posterior hi ha una inscripció que diu: “EXECUTED / 28 JANY 1829”.
El seu interior conté, a més a més, un llapis. Vegeu: <http://museum.rcsed.ac.uk/
the-collection/key-collections/key-object-page/pochet-made-from-burkes-skin> [Con-
sulta: 14 maig 2020].

6. L’exemplar fou relligat per Peter Low, que segons sembla va patir molts malsons durant
aquest procés. Es pot consultar l ’obra a: <http://archive.org/detai l/
narrativeoflifeo00alle/page/n6/mode/2up>. [Consulta: 13 maig 2020].

7. Adolf Hitler va escriure el primer volum de “Mein Kampf” (La meva lluita) a la presó de
Landsberg, l’estiu de 1924, i el va publicar l’any 1925. Al contrari del que diu la
llegenda, no va ser dictat per Rudolf Hess, company de presó, sinó que el va
mecanografiar ell mateix. El segon volum va aparèixer a finals de 1926. Segons una
enquesta de l’exèrcit dels EUA., a la tardor de 1945, almenys 12 milions d’alemanys
havien llegit totalment o parcial aquesta obra, que va reportar a Hitler més d’un
milió de marcs de beneficis.

Darrerament, a principis de l’any 2020, el Museu Estatal Auschwitz-Birkenau de
Polònia, va incloure en la seva col·lecció un àlbum de fotografies enquadernat amb
pell humana, que mostra instantànies de la Segona Guerra Mundial, una altra
“prova d’un crim contra la humanitat” que va cometre l’Alemanya nazi, segons
detallen els seus responsables. Pawel Krzaczkowski va comprar aquest article en
un mercat i, quan va veure que a les seves pàgines hi havia cabell humà i un
tatuatge, es va adonar amb quin material estava elaborat i va donar l’objecte al
museu. En aquest museu ja tenien un àlbum similar, així que els seus especialistes
van realitzar una investigació comparativa de les dues portades i van concloure que
la pell d’aquest objecte havia estat d’una víctima del camp de concentració de
Buchenwald, a Alemanya. Alguns informes fets a partir de relats de diferents presos
que van estar tancats en aquest camp de concentració certifiquen que els nazis
utilitzaven pell humana en objectes d’ús quotidià, des d’enquadernar llibres a
fabricar carteres. És molt probable que les dues enquadernacions, a causa de la
seva tecnologia i composició, provinguin del mateix taller d’enquadernació. Elzbieta
Cajzer, directora de les col·leccions del Museu Estatal Auschwitz-Birkenau destaca
que l’ús de pell humana com a material de producció està directament associat a la
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figura d’Ilse Kock, coneguda com “La bruixa de Buchenwald”, que era l’esposa del
Karl Koch, coronel de les Schutzstaffel (SS) i comandant del camp de concentració
de Buchenwald. Membres del museu van concloure que l’àlbum i la portada van ser un
regal que algun empleat de Buchenwald va donar a una família de Baviera que va dirigir
una casa d’hostes en una ciutat balneari durant la Segona Guerra Mundial. Tot i això,
cap d’aquestes dues enquadernacions han estat verificades per l’Anthropodermic Book

Project. Vegeu: <http://rbdnoticias.com/2020/03/08/compro-un-album-de-fotos-y-
descubrio-que-se-hizo-con-piel-humana>. [Consulta: 3 juny 2020].

8. L’empremta peptídica o PMF (de l’anglès peptide mass fingerprinting) és una tècnica
analítica d’identificació de proteïnes desenvolupada l’any 1993 per diversos equips
d’investigació de forma independent. Mitjançant aquest mètode, la proteïna
desconeguda s’hidrolitza en petits pèptids, les masses absolutes dels quals es
poden determinar per espectrometria de masses. Les masses obtingudes són
comparades amb una base de dades biològica.

— GORDON, Jacob. “In the flesh? Anthropodermic bibliopegy verification and its
implications”. A: RBM: a Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage

[Chicago], 2016;  17(2): 118-133. DOI: https://10.5860/rbm.17.2.9664.

9. SCHAVEYE, Josse-Corneille-Eugène (1822-1905). Enquadernador belga. Membre d’una
llarga nissaga de relligadors establerts a la ciutat de Brussel·les. Autor d’Histoire

de la reliure, una col·lecció d’enquadernacions sortides del seu taller, on plasma la
història de l’enquadernació a Europa. Fill de l‘enquadernador Pierre Schaveye.
Vegeu: SORGELOOS, Claude. “L’histoire de la reliure de Josse Schavye”. A: In Monte

Artium [Turnhout], 2012; 5: 119-166. DOI: https://doi.org/10.1484/J.IMA.1.103005.

— A tots els registres bibliogràfics dels llibres antropodèrmics de la John Hay
Library de la Universitat de Brown hi consta la següent nota: “Aquest volum es

considera restes humanes i l’accés queda restringit per tractar-lo amb cura, res-

pecte i dignitat”.

10. BARLES, Louis. Metge i hàbil pràctic francès del segle XVII. Autor de deu tractats sobre
els òrgans reproductors masculins i femenins els títols de dos dels quals són
pràcticament idèntics. Una edició completa de l’obra, en quatre volums, es va
publicar a Lió, l’any 1860. Vegeu: DELON, Michael. “Le pretexte anatomique” A: Dix-

huitième Siècle, 1980; 12:35-48. DOI: https://doi.org/10.3406/dhs.1980.1267;
Biographie Universale ou Dictionaire Historique. París: Furne Librairie-Éditor, 1833,
vol. 1, p. 182.

11. HOLBEIN, Hans el jove. (c. Augsburgo, 1497-Londres, 1543). Fou pintor, gravador i
impressor alemany, enquadrat dins del Renaixement nòrdic. És conegut com un
dels mestres del retrat del segle XVI i va fer una significativa contribució a la
història del disseny gràfic de llibres. Va exercir sobretot a Basilea. Entre 1523 i
1526 va treballar per l’editor Johann Frober per a qui realitzà una sèrie de 51
gravats (65x48 mm) sobre el tema al·legòric medieval de la dansa macabra (dansa
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de la mort), on va haver d’ocultar la seva autoria per eludir represàlies per les
seves sarcàstiques al·lusions a l’Església. El llibre es va publicar a Lió, l’any 1538,
amb el títol “Les simulachres et historiées faces de la mort” i només es menciona
com a autor Lützelburger. L’any 1526, amb una recomanació d’Erasme, viatjà a
Anglaterra. L’any 1535, Enric VIII el nomenà pintor del Rey. Va morir a Londres, l’any
1543, durant una epidèmia de pesta. Vegeu: HUATUCO. Rocio. “La danza de la

Muerte, de Hans Holbein el Joven (1 i 2)”. A: Cuadernos del hontanar [Lima], 2018.
Consultable a: <https://cuadernosdelhontanar.com/2018/08/23 /la-danza-de-la-
muerte-de-hans-holbein-el-joven-parte-1#_ftn1> [Consulta: 13 maig 2020]

— ZAEHNSDORF, Joseph. (1816-1886). Als quinze anys entra d’aprenent al taller de Herr
Knipe, un enquadernador de Stuttgart, amb qui va romandre cinc anys. Posteriorment es
formà a Viena, Zuric, Friburg, Baden-Baden i París. Cap a 1837 es va establir a Londres,
on va treballar en diferents obradors fins que va obrir el seu propi taller, l’any 1844. Va
participar en l’Exposició Internacional de Londres de 1862, on va rebre una menció
honorífica. El va succeir en els negocis familiars el seu fill, Joseph William Zaehnsdorf,
que va publicar l’obra “The art of bookbinding: a practical traitise” (Londres, 1880).

— COX, Alfred John. (1835-1909). Fou un enquadernador i col·leccionista de Chicago.
Durant la segona meitat del segle XIX, les enquadernacions de Cox van ser les més
destacades de l’Oest Mitjà. Estava allotjat en el famós empori editorial de Chicago,
l’edifici Lakeside. Va treballar per a la Biblioteca Pública de Chicago. És autor de l’obra
“The making of the book: a sketch of the bookbinding”, editada l’any 1878, de la qual se’n
van publicar 15 edicions.

— SELFRIDGE, Harry Gordon (Ripon, Wisconsin, 1858-Londres, 1947). Magnat de negocis
nord-americà que residia a Londres, on hi va fer fortuna.

12. BELOT, Adolphe (Pointe-à-Pitre, 1829-París, 1890). Dramaturg i novelista francès. Llicenciat a
la Facultat de Dret de París. Belot va escriure la novel·la Mademoiselle Giraud, ma

femme l’any 1870, aconseguint un èxit immens, venent almenys 66.000 exemplars de la
qual s’han publicat 33 edicions arreu del món.

13. DRELINCOURT, Charles (1633-1697). Metge francès, nascut a París i mort a Leiden. Estudià
a París i posteriorment a Montpeller, on es doctorà l’any 1654. L’any 1659 era el primer
metge del rei Lluís XIV. Autor de més d’una vintena de treballs, entre els que destaquem
l’obra citada “...De conceptione adversaria: disce, homo, de tenui constructus pulvere,

qua te editit in lucem conditi one deus”. Boutesteyn, 1685. 58 p.

14. COUPER, Robert (1750-1818). Metge i escriptor escocès. Nascut a Sorbie. Va començar a
estudiar teologia a la Universitat de Glasgow. En morir els seus pares abans que es
pogués graduar, va asumir el paper de tutor d’una família de Virgínia. En esclatar la
Guerra Revolucionària dels Estats Units, va tornar a Escòcia i va estudiar medicina a
Glasgow, exercint inicialment a Newton Stewart (Wigtownshire). L’any 1788 es va traslladar
a Fochabers (Banffshire) i es va convertir en metge del duc de Gordon. Es va fer conegut
per la seva poesia en llengua escocesa. Va morir a Wigton (Cumbria) el 1818. A més a
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més de l’obra citada és autor de: Consideracions sobre l’embaràs i diferents sistemes

de generació amb traducció de Chistian Fiedrich Michaellis (Leipzig, 1791) i Poesia

principalment en llengua escocesa editada en dos volums amb una extensió de prop de
mil pàgines (Invernes, 1804).

— STOCKTON HOUGH, John (1845-1900). Nascut a Bucks (Pennsylvania) i mort a Ewing
Mercer (New Jersey). Metge, bibliòfil i bibliògraf mèdic. És autor de vàries obres sobre
temes relacionats amb el món del llibre. Vegeu: ROGERS, F. B.; HORROCKS, T. A. “Dr.
John Stockton Hough: medical bibliophile and bibliographer”. A: Transactions & Etudies

of the College of Physicians of Philadelphia [Filadèlfia], 1989; 11(4): 355-361.

15. BOURGEOIS, Louise (1563-1636). Coneguda amb el sobrenom de “La Boursier”, fou una
llevadora reconeguda per haver donat a llum a la reina Marie de Mèdici i per haver escrit
el primer llibre d’obstetrícia que inclou dades d’anatomia. Obté el diploma de llevadora
amb èxit l’any 1598, tot i l’oposició de Madame Depuis, llevadora de Gabielle d’Estrées.
Va innovar en la literatura mèdica amb un enfocament basat sobretot en les causes més
que en els símptomes. Casada amb el mestre cirurgià Martin Boursier, deixeble
d’Ambroise Paré. Va morir a París l’any 1636. Hem consultat una edició de 1653 de
“Recueil des secrets de Louyse Bourgeois dite Boursier, sage-femme de la Royne Mere

de Roy”. París: Chez Jean Dehoury,  [s.d.] (1653). 164 p.

16. MELLICK LEIDY, Joseph (1823-1891). Paleontòleg, parasitòleg i anatomista. Fou catedràtic
d’Anatomia de la Universitat de Pensilvànnia, i més tard catedràtic d’Història Natural al
Swarthmore College. El seu llibre “Extinct fauna of Dakota and Nebraska” (1869) contenia
multitud d’espècies no descrites fins aquell moment, moltes de les quals eren
desconegudes en el continent americà. És autor de més de cinc-cents treballs.

17. VICQ D’AZYR, Félix (1748-1794). Metge i anatomista francès, creador de l’anatomia compa-
rada i descobridor de la teoria de l’homologia en biologia. Fou un dels primers socis
íntims estrangers de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona (avui Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya), on ingressà l’any 1790. Fou l’últim metge de la reina Maria
Antonieta. És autor, entre d’altres d’un Essai sur les lieux et les dangers des sépultures,

París: P. Fr. Didot, 1778. Vegeu: CORBELLA i CORBELLA, Jacint. La Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica. Barcelona: PPU, 2010. (Publicacions
del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona; 142), p. 24;

18. CONNOR, Steven. The book of skin. Londres: Reaktion Books Ltd, 2004.

19. BOULAND, Ludovic (1839-1932). Metge francès i bibliòfil. Natural de Metz. Va exercir a
Estrasburg.

20. Pel que fa a la possibilitat d’identificar enquadernacions antropodèrmiques a casa nostra,
hem consultat la Biblioteca Nacional de Catalunya, la Biblioteca de Reserva de la
Universitat de Barcelona i la Biblioteca Nacional de Madrid. En cap d’aquestes institucions
es té constància de l’existència d’algun exemplar amb aquest tipus de fixacions.



GIMBERNAT, 2021; 75: 181-196 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Joan Pujol i Ros

194

Figura 1. Llibreta de butxaca de William Burke.

(Foto: Surgeon’s Hall Museums, Edimburg).

Figura 2. Coberta del llibre “Narrativa de la
vida de James Allen...” on s’aprecia el teixell

de la portada amb la inscripció “Hic Liber
Waltonis cute compactus est”.

(Foto: Boston Athenaeum. Digital Collections).

Figura 3. Enquadernació de Josse Schavye

d’un exemplar d’Andreas Vesal, “De humani
corporis fabrica”. Venècia, 1568.

(Foto: Brown University, James Hay Library).

1 2

3
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Figura 4. Enquadernació en mitja pell de

l’obra “Speculations on the mode and
appearances of impregnation in the human
famele” de Robert Couper. Edimburg, 1789.

(Foto: Royal College Surgeons d’Edimburg).

Figura 5. Contracoberta i llom del l’obra del

metge Félix Vicq d’Azyr “Essai sur les lieux et
les dangers des sépultures” (Paris, 1778),

amb decoració gofrada i daurada.

(Foto: Brown University, James Hay Library).

Figura 6. Exemplar de “Des destinées de
l’ame” escrit per Arsène Houssaye i relligat

a pergamí de pell humana, que es conserva

a la Biblioteca Houghton de la Universitat de

Harvard. (Foto: Universitat de Harvard).

4 5
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Figura 7. Col·lecció d’enquadernacions antropodèrmiques que es conserven al Museu Mütter

de Filadèlfia, propietat del Col·legi de Metges d’aquesta ciutat. (Foto: Museu Mütter).

Figura 8. Nota manuscrita del Dr. John Stockton Hough on descriu l’origen

de la pell utilitzada per a l’enquadernació del llibre.



GIMBERNAT, 2021; 75: 197-204 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 197

El cementiri de la Sagrada Família

PARAULES CLAU:

� Basílica Sagrada Família

� Cementiri urbà

� Polèmica higienista

� Salut pública

� Barcelona 1916

PALABRAS CLAVE:
� Basílica Sagrada FamIlia

� Cementerio urbano

� Polémica higienista

� Salud pública

� Barcelona 1916

Rebut: 6 de març de 2020

Acceptat: 12 de maig de 2020

KEYWORDS:
� Basílica Sagrada Familia

� Urban Cemetery

� Hygienist controversy

� Public Health

� Barcelona 1916

CITACIÓ DE L’ARTICLE: CALBET i CAMARASA, Josep M. “El cementiri de la Sagrada Família”. A: Gimbernat

[Barcelona], 2021; 75: 197-204. https://doi.org/10.1344/gimbernat2021.75.11

Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons

© Josep M. Calbet i Camarasa, 2021 DOI:10.1344/gimbernat2021.75.11

RESUM:  Malgrat el corpus legislatiu sobre enterraments a les

poblacions i policia sanitària i mortuòria, l’any 1916 la Junta d’Obra

de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb l’objectiu

de tenir més ingressos, presenta un projecte de cementiri urbà

vinculat al temple, que ocasiona una polèmica higienista en què a

més de veïns i ciutadans hi participen metges i sanitaris coneguts

d’aquella època i, finalment, es desestima.

EL CEMENTERIO DE LA SAGRADA FAMILIA. RESUMEN: A pesar del

corpus legislativo sobre sepulturas en las poblaciones y temas de

policía sanitaria y mortuoria, en 1916 la Junta de Obras de la

basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, con objeto de atraer

mayores ingresos, presenta un proyecto de cementerio urbano

vinculado, al templo, que origina una polémica higienista con par-

ticipación de vecinos, ciudadanos y médicos y sanitarios del mo-

mento; finalmente, se desestima.

THE CEMETERY OF THE SAGRADA FAMÍLIA. ABSTRACT: Despite

the legislative corpus on burials in towns and health and mortuary

police issues, in 1916 the Board of Works (Junta de Obras) of the

basilica of the Sagrada Familia in Barcelona presented an urban

cemetery project with the aim to attract greater income. It was linked

to the temple and originated a hygienist controversy with the

participation of contemporary neighbours, citizens and doctors and

health workers. Finally, the project was dismissed.

EL CEMENTIRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

CALBET i CAMARASA, Josep M.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.Barcelona (Barcelonès). jmcalbet@gmail.com
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 INTRODUCCIÓ

Ja és ben sabut que hi havia una llarga tradició per enterrar la gent benestant

o políticament significativa a l’interior dels temples. Però la majoria eren sebollits als

cementiris adjacents a les esglésies.1 Hi havia però l’inconvenient que, en obrir una

sepultura a l’interior de les esglésies per posar-hi un nou cadàver, s’omplia l’atmosfera

d’un aire nauseabund i corromput,2 que ocasionava insuficiències agudes  respiratòries

i algun síncope. Per aquesta raó, els metges van aconsellar no assistir a les funcions

religioses quan s’incorporava un nou cadàver a les sepultures interiors. Així doncs,

des d’un punt de vista de la higiene, foren seriosament criticades des de les darreries

del segle XVIII les sepultures a l’interior de les esglésies, la inhumació a l’entorn de

les parròquies, el reg de les hortes amb aigua i excrements, la insalubritat de certes

indústries, etc. per cada vegada una més àmplia opinió pública.

De fet, quan hi havia greus epidèmies, els cadàvers eren enterrats sense cap

protocol administratiu i el més ràpidament possible en qualsevol lloc.

La ciutat de Barcelona disposà d’un cementiri que era utilitzat durant els

episodis epidèmics a la zona que actualment ocupa la confluència del Passeig de

Gràcia amb els carrers València i Aragó.

Ara bé, a la capital catalana, el primer cementiri civil va ser creat el 1775 i fou

conegut com cementiri de Poble Nou,3 amb el beneplàcit del bisbe Josep Climent i Avinent.

Però aquest cementiri, durant la Guerra del Francès, va ser ocupat per les

tropes napoleòniques i finalment va ser enderrocat. Posteriorment es va reconstruir

en una zona pròxima, però una mica més a prop de la ciutat. El seu arquitecte fou

Antoni Ginesi, que va ser escollit pel bisbe Pau de Sitjar. Té l’accés per l’Avinguda

Icària, i al seu interior hi ha un monument en record dels 6.000 morts per l’epidèmia

de febre groga que sofrí Barcelona el 1821. La porta principal la construí el 1840

Josep Mas i Vila. El 1880 s’hi va fer en una zona a part, el cementiri dels protestants,

que avui ja no hi és.

Al principi només s’hi enterraven les despulles que periòdicament es retiraven

de l’anterior i també les restes que resultaven d’escurar les sepultures urbanes quan

estaven saturades. Tot amb tot, cal recordar que hi hagué una gran resistència dels

barcelonins en ser enterrats en un lloc tan llunyà i separat de les esglésies. Aleshores

es va utilitzar una estratègia per dominar i reconduir l’opinió pública contrària al



GIMBERNAT, 2021; 75: 197-204 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 199

El cementiri de la Sagrada Família

cementiri. Es va fer una virtual parcel·lació que corresponia a cadascuna de les

parròquies barcelonines. Amb aquesta decisió va semblar que els cadàvers quedaven

a redós i més o menys relacionats amb la parròquia corresponent.

Doncs bé, després de tan llarga lluita per treure els cementiris de l’interior de

les poblacions, arribem al 1916, quan es va intentar anar en sentit contrari.

La Junta de l’obra responsable de construir el temple de la Sagrada Família es

va trobar que no disposava dels recursos pecuniaris per continuar la seva edificació.

En aquesta situació el bisbat de Barcelona4 va suggerir de fer un cementiri a la

basílica de la Sagrada Família, i així amb els ingressos obtinguts es podria donar

continuïtat a la seva construcció.5

La qüestió plantejada va passar a la Junta Provincial de Sanitat que, després

d’una discussió laboriosa, va acordar autoritzar dit cementiri per quinze vots a favor

i set en contra.

Van votar en contra l’advocat Josep Mir i Miró, Andrés Martínez Vargas, els

farmacèutics Pere Genové Soler i Francesc Puigpiqué Raurich, Isidre Calvet Nava,

director del Laboratori Químic municipal, i el subdelegat de medicina Agustí Farriols

Anglada. També l’alcalde, marquès d’Olèrdola, va donar la seva opinió contrària a

aquest cementiri.6

En canvi, entre els que van donar el seu vot favorable trobem el rector de la

Universitat Valentí Carulla Margenat, el metge Quirze Espadaler Arimany i l’inspector

d’Higiene municipal, Miquel Trallero Sanz. Fins i tot es va calcular que hi cabrien

3.000 cadàvers.7 Martínez Vargas, que tenia una clínica a la Travessera de Gràcia, va

explicar el seu vot.8

Com ja hem dit, Miquel Trallero, que era inspector provincial de Sanitat, va

votar a favor. Segons ell, la cripta tenia esplèndides condicions higièniques tot

considerant que tenia una acceptable capacitat així com una bona ventilació natural

i artificial. Però va matisar la seva opinió afirmant que havien de ser cossos

embalsamats i els sepulcres impermeabilitzats. En el cas que no fossin embalsamats,

només s’hi podrien posar restes de més de cinc anys i amb autorització mèdica. Per

altra part, limitava el nombre de cadàvers, que no podrien ser més de deu per any.

També va dir que el sepulcre no es podia transmetre ni heretar-lo.9
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Josep A. Mir i Miró encetà una campanya contra el projecte. Destacava la

lluita centenària que hi hagué per posar els cementiris fora de la població i que, per

tant, no es podia permetre aquesta renúncia. Els enterraments a la Sagrada Família

podrien ser un privilegi, però també funestes conseqüències per a la salut pública.

Insistí en aplicar la llei que obligava a fer els cementiris a més de 500 metres de la

població, cosa que era una conquesta de la higiene i de la democràcia. Seguí dient

que amb el projecte es volien obtenir uns ingressos, però seria un mal exemple per a

altres corporacions civils i religioses.10

En canvi, com a principal defensor del projecte hem de situar Jaume Bofill i

Mates,11 que estava ben relacionat amb el bisbat. De fet es convertí en el paladí de la

instal·lació funerària. Jaume Bofill, que tingué diferents enganxades amb els

lerrouxistes, aconsellava fer un esforç col·lectiu per construir i acabar el temple. Com

a efecte col·lateral, la polèmica higienista es convertí en un enfrontament polític

entre dretes i esquerres.12

En conseqüència, el Centre Fraterna, del segon districte barceloní, organitzà

un míting contra la idea funerària. El va presidir Ramon Tubau. Un dels oradors, Jesús

Ulled, va fer greus acusacions al clergat, mentre que el regidor Lluís Callen, aportava

dades legals i científiques contra el cementiri.13

També al Poble Sec, Fraternitat Republicana Radical va celebrar un altre míting,

que presidí l’exprimer tinent Josep M. Serraclara.14

I en aquestes circumstàncies el Centre Radical de Poblet,15 en una nova

protesta contra el projecte presidida per l’exregidor Joan Arola, es va pronunciar

contra els designis del bisbat.16

Amb tot aquest enrenou es va crear la “Lliga de defensa del veïnat” contra el

cementiri de la Sagrada Família i van organitzar un altre míting al “Centre Obrer

Radical” de Poblet.17 Hi assistí molta gent i va ser presidit pel mateix Arola. Hi van

parlar Rodríguez Soriano, Sáenz de Esquerra, Lluís Callen i Dessy Martos. Els dos

últims van aportar noves dades legals i científiques contra el projecte. Els regidors

Borrull i Vila Marieges s’hi van adherir. Tots ho van considerar com un menyspreu de

la higiene, una amenaça a la salut dels veïns i un escarni al progrés.18

La resposta a aquesta ofensiva la va donar la Cambra de la Propietat, on es

van reunir els propietaris de la zona de la Sagrada Família. A aquesta reunió presidida
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per l’advocat i historiador Francesc Carreras Candi, hi van acudir uns cinquanta

propietaris. Van fer una votació en què dinou vots van ser favorables a la construcció

del cementiri i onze en contra. Sembla, doncs, que la resta no va participar en la

votació. Però van posar una condició: cada enterrament costaria 20.000 duros.19

Serien uns enterraments totalment selectius.

Però l’ofensiva contra el cementiri no va parar. En un nou míting celebrat a

Gràcia hi van parlar Rodríguez Soriano i l’advocat Josep Puig d’Asprer. Només van

acceptar que hi poguessin ser enterrats els fundadors del temple i també l’autor

del projecte. Van dir que tot i que els cementiris s’havien municipalitzat, encara

era el clergat qui ho dominava, cosa que va provocar campanyes anticlericals.

L’arquitecte Castelló digué que calia defensar la higiene i que, en els codis romans,

ja s’establia que els cementiris havien de construir-se fora de les ciutats i dels

pobles. També el metge Manuel Mer i Güell va dir que seria un perill per tot

Barcelona, i que solament es podria autoritzar després de la cremació del cadàver.

Aquesta condició va ser rebutjada per l’Església, que veia en la cremació una

proposta de la maçoneria.20

Diverses societats mèdiques i polítiques també s’hi van pronunciar.21 Així,

l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya va establir dos condicions per acceptar el

cementiri:

– Cremar el cadàver.

– Que la putrefacció cadavèrica es fes en un cementiri civil i, després

d’un temps es podria traslladar a la Sagrada Família.22

Però el Cercle Artístic opinà que si es podien fer enterraments a la catedral

també es podria autoritzar a la Sagrada Família i d’aquesta manera es facilitaria la

continuació de les obres.23

Altres associacions en van ser favorables, com la “Societat Econòmica del

País”, ja que, segons van dir, l’acabament de les obres era responsabilitat de tots els

barcelonins. I els seus contraris van dir que s’hi hi havia una responsabilitat seria

només dels catòlics militants. L’Ateneu Barcelonès es va declarar partidari de només

poder enterrar-hi els ossos un cop acabada la putrefacció. Altres sectors van afirmar

que aquest cementiri ocasionaria perjudicis a l’Ajuntament, que es veuria obligat a

posar nous impostos.24
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Sota aquestes pressions, l’Ajuntament donà una pròrroga per a les discussions.

Al Centre Obrer del districte desè hi hagué una nova reunió que presidí el senyor

Arola, que una vegada més va dir que calia lluitar contra els enterraments a la barriada

de Poblet, i per tal de fer-ho era necessari:

— Recollir signatures en contra del projecte per superar la llista dels

que en són favorables.

— Fer una sèrie de mítings fins el dia 31 de gener en tots els districtes.

— Que el vicepresident Sr. Vinaixa vagi a Madrid i parli amb el president

del Consell de Ministres i amb el ministre de Governació Ruiz Jiménez.

— Lamentar que el ministre de Governació no hagués donat resposta

al telegrama que se li va enviar.

— Delegar al doctor Mer i Güell per a entrevistar-se amb els metges

regidors de l’Ajuntament i demanar un dictamen a la Reial Acadèmia

de Medicina.

— Sol·licitar a la premsa que informi els ciutadans que seran rebuts els

dimarts, dijous i dissabtes a aquesta comissió on seran informats amb

detall dels perills del projecte.

— La junta vol agrair als diaris “El Progreso”, “El Poble Català” i “El

Liberal” per la cooperació que hi han donat.

En un míting al “Centre Republicà Obrer”, radicat a la dreta de Gràcia, M. Mer

i Güell elogià Antoni Gaudí i Cornet i la seva obra. Recordà que la caritat cristiana no

havia reportat suficient capital per a les obres i que aleshores es va considerar

dedicar la cripta a enterraments de persones riques. I això seria un atemptat a la

higiene, però no ho seria si cremessin els cadàvers. Les cendres no són perilloses i

els morts no han d’establir diferències socials, ja que tots han de tenir els mateixos

drets. I seguí dient que calia evitar que el clericalisme converteixi les esglésies i

convents en cementiris. Joan Arola insistí en declarar-se contrari a la petició del

bisbe i contra el Cos Mèdic Municipal que recolza la idea. Puig d’Asprer recriminà al

rector de la Universitat, Valentí Carulla i al veterinari Ramon Turró i Darder que no

havien trobat inconvenient a la petició del Patronat de la Sagrada Família. I ho resumí

amb la frase l’església vol fomentar la vanitat dels rics.

I tot té un final. Davant la generalitzada oposició del projecte, la idea va ser

oblidada.
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NOTES

1. Com, per exemple, en el cas de Barcelona, el fossar de les moreres tocant la parròquia de

Santa Maria del Mar.

2. En deien aire “miasmàtic”.

3. Més tard seria conegut com cementiri de l’Est, i cementiri vell, quan es va construir el de

Montjuïc.

4. En aquell moment n’era bisbe Enric Reig i Casanova, que posteriorment passaria com

arquebisbe a València i més tard a Toledo, on seria proclamat primat.

5. El Liberal (4 novembre 1916), p. 3.

6. El Liberal (6 desembre 1916), p. 1.

7. El Liberal (4 desembre 1916), p. 1.

8. El Liberal (5 desembre 1916), p. 1.

9. El Liberal (7 desembre 1916), p. 1.

10. El Liberal (8 desembre 1916), p. 1.

11. Jaume Bofill era escriptor, poeta i polític. En aquell moment era administrador de l’Hospital

Clínic. Utilitzà el pseudònim Guerau de Liost.

12. El Liberal (9 desembre 1916), p. 1.

13. El Liberal (11 desembre 1916), p. 1.

14. El Liberal (15 desembre 1916), p. 3.

15. Era coneguda com a Poblet la zona urbana més pròxima a la Sagrada Família.

16. El Liberal (23 desembre 1916), p. 1.

17. Estava situat al carrer Sicília i molt a prop de la Sagrada Família.

18. El Liberal (8 gener 1917), p. 2.

19. El Liberal (13 gener 1817), p. 2.

20. Gaceta Médica Catalana (15 gener 1887).

21. El Liberal (14 gener 1917), p. 1.

22. El Liberal (14 gener 1917), p. 2.

23. El Liberal (10 gener 1917), p. 2.

24. El Liberal (19 gener 1917), p. 2.
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Figura 1. La Sagrada Família en construcció, voltada d’erms.

Figura 2. El creixement de Barcelona encercla la Sagrada Família.
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RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

COMELLES, Josep M.; CONEJO, Antoni; BARCELÓ-
PRATS, Josep. Imago civitatis. Hospitales y manico-

mios en Occidente. Tarragona-Barcelona: Publicacions
URV i Universitat de Barcelona Edicions, 2018. 269 p.
ISBN: 9788491681809. http://llibres.urv.cat/index.php/
purv/catalog/book/342

Per què un llibre que aborda qüestions relacionades
amb els hospitals i la bogeria rep el nom d’Imago civitatis?
Què té a veure la gestió i l’administració d’una institució
assistencial o les seves condicions de funcionament amb
la ciutat i el concepte que tenim d’aquesta? La resposta
rau en un dels principis bàsics que estructuren el caràcter

holista de l’antropologia i la història. Tota realitat social és, en si mateixa,
calidoscòpica, atès que es tracta d’una complexa amalgama relacional
entre diverses projeccions i plans, tan ideològics com materials. D’aquesta
manera, qualsevol anàlisi d’un fenomen social no es pot restringir,
exclusivament, a un sol àmbit explicatiu, ja que les seves lògiques i funcions
es deuen a qüestions que travessen i transiten múltiples esferes. Tenint
en compte això, la compilació de textos que formen el llibre són exemples
paradigmàtics de com la projecció física i la gestió dels recursos
assistencials repercuteixen no només en aquells que hi treballen o els fan
servir, sinó en el conjunt de l’espai i la realitat social de la trama urbana;
esdevenint elements “densos” —en el sentit més geertzià—  de
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representació, configuració, significació i (re)producció de la cultura i les
seves múltiples realitats (econòmica, política, ideològica, legislativa...).

El llibre, que va néixer a partir de la celebració, l’any 2016, del V Simposi
Internacional “Els Abrils de l’Hospital”, està vertebrat per dos blocs.
D’una banda, els espais hospitalaris i, de l’altra, els de la bogeria. Tots
dos aglutinen, a partir de casos locals, una mena de genealogia
històricoetnogràfica de l’evolució d’aquests “espais” en la nostra cul-
tura —sobretot en l’àmbit catalanovalencià i italià—, en el quals es
descriuen, gràcies a un magnífic treball d’arxiu i  de consulta
historiogràfica, les particularitats i les dinàmiques que configuren
cadascun dels contextos analitzats. Metodològicament, la suma de
tots els capítols dona com a resultat un interessant abordatge macro-
estructural dels espais d’assistència. Per això, com addueixen els seus
editors, el llibre és una valenta proposta interdisciplinària, en la qual
la retroalimentació entre la historiografia i l’antropologia dona lloc a
un fecund i rigorós resultat final que ajuda a resseguir l’evolució, “en
Occidente, de instituciones privadas o públicas para garantizar la tute-
la y la atención de aquellas personas a las que los grupos primarios ya
no podían atender” (pàg. 10).

La primera part destaca per tot allò relacionat amb la gestació i les
funcions dels espais hospitalaris. És a dir, del pas d’un locus on prima la
cura espiritual fonamentada en els principis morals de l’hospitalitas,
així com en els religiosos relacionats amb la caritas, cap al concepte de
recurs —o si es vol «dispositiu» en el sentit més foucaultià del terme—
com a signe paradigmàtic d’un incipient municipalisme que, a l’Europa
medieval, comença a posar en valor el bonum commune i la utilitas
publica d’aquests espais. També s’hi destaca l’emergència d’una infra-
estructura mèdica i de la seva gestió i burocratització —assumptes polítics,
econòmics, jurídics, materials, etc.—, fins a la seva total medicalització
com a mecanisme disciplinari i de control. En aquesta primera part també
es poden trobar múltiples exemples sobre el funcionament intern dels
hospitals, que posen en relleu les dificultats de gestió a partir, per
exemple, dels inventaris de material —principalment roba de llit i estris
bàsics de la pràctica— o dels rols i les jerarquies dels diferents actors
que configuraven la realitat hospitalària de l’època. Especialment
interessant és observar com la figura del metge, actor central en la nostra
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concepció contemporània de l’hospital, és relegada a la d’agent ocasio-
nal, en tot cas en una posició subalterna a la dels administradors, els
quals en alguns casos —sobretot en relació amb els leprosos— eren els
que dictaven i imposaven els criteris d’ingrés o sortida de la institució.

En síntesi, els continguts d’aquest primer bloc aborden l’hospital com un
“espacio de significados y de producción simbólica e identitaria” (p. 21).
Aquest és el cas, en primer lloc, del capítol de Frederic Aparisi i Carmel
Ferragud, els quals analitzen l’hospital rural de Santa Llúcia d’Alzira per
posar en relleu com aquesta petita institució és clau per a la producció
d’identitat local de l’esmentada vila. De la mateixa manera, el text de
Coral Cuadrada revisa l’evolució d’aquests petits hospitals rurals a
l’arxidiòcesi de Tarragona fins al segle XIX i, en tercer lloc, el capítol de
Marta Sancho realitza una aproximació similar pel que fa als hospitals de
muntanya del Pirineu durant el període medieval.

Gràcies també a la feina d’arxiu, el llibre fa possible el debat sobre certs
axiomes que s’han incorporat a les ciències socials. Aquest és el cas del
“model d’exclusió” del leprós que Foucault  va definir i que sustenta la
seva teoria del pas del model punitiu al de vigilància. En aquest sentit, tot
i que la rèplica a aquest model no es pot portar a línies de discussió més
generals —atès el caràcter local i contextual de la informació que apareix
en el text de Clara Jáuregui—, sí refuta, en part, el fet del subjecte leprós
com un element sempre extramurs. De la mateixa manera, també s’apunta
cap a les funcions socials del malalt —de nou en el cas del leprós—, no
tant i en exclusiva, com un element liminar, el qual no només serveix com
a simbolització i projecció moral del pecat i el càstig, sinó també com un
agent dipositari de les donacions caritatives. Aquesta funció, que l’investeix
com un «element econòmic», també el situa com a peça necessària per a
la sustentació material de la institució.

Aquest primer bloc acaba amb els capítols de Pol Bridgewater i Laura Davi.
El primer reflecteix la interacció, a la Barcelona del segle XV, entre els
administradors de l’Hospital de la Santa Creu, el Consell de Cent de la
ciutat i el Capítol de la Catedral. El segon, en canvi, es centra en la descripció
d’un retaule, que va pertànyer a un petit hospital de Barcelona, dedicat a
mossens malalts i que, dissortadament, va ser destruït durant la Guerra
Civil de 1936-1939.
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El segon bloc del llibre, dedicat als espais de la bogeria, analitza un
ampli ventall de casuístiques que orbiten al voltant de l’experiència de
l’alienació, sempre clar guardant, encara que sigui de fons, aquesta
dimensió “espacial“ que la relaciona amb la ubicació dins del teixit del
“fet social” urbà. D’aquesta manera, malgrat varien en els seus
abordatges, tots els textos que s’hi reuneixen esbossen un mateix relat,
el qual parteix dels condicionants històrics de la reclusió a les institucions
asilars durant l’Edat Mitjana per, finalment, desembocar en la
contemporaneïtat a través de la mostra de les conseqüències de la seva
desarticulació. En aquest bloc, en realitat, es valora si el règim de
tancament i vigilància aplicat a la figura del “boig” ha desaparegut o,
simplement, ha patit una transformació. En el seu conjunt, aquest
segon bloc s’estructura a partir d’uns capítols molt cuidats, els quals
condensen la fertilitat informativa i reflexiva que, tot i dient alguna
cosa del que ja s’ha escrit amb anterioritat, no deixen d’aportar noves
i particulars dades.

S’ha d’esmentar, també, el vincle que es genera entre la concepció de l’alienat
i el simbolisme lligat a l’espai físic —i social— en què se’ls relega. És a dir, el
manicomi com a “dispositiu” no és més que la transposició arquitectònica de
la por o desconfiança cap un «altre» que es concep com a imprevisible. En
aquest cas, la por no recau en allò desconegut, sinó en alguna cosa molt pitjor
per al sistema: allò que és incontrolable. La bogeria, per tant, és representada
com l’última frontera de la raó en un projecte de subjecte que, històricament,
va acabar essent segregat —en la nostra cultura— de la resta de la societat, a
més de ser relacionat amb l’execrable. Aquesta característica ontològica que
constitueix al boig, malgrat la promulgació de Ley General de Sanidad de 1986,
fa que actualment encara persisteixin dinàmiques similars a les que funcionaven
en temps pretèrits.  Per exemple, el capítol d’Elisa Alegre analitza la llar com un
dels nous espais on resideix l’aflicció mental, la qual és transformada per a
reproduir els mateixos plantejaments repressius i de vigilància que hi havia a
les antigues institucions manicomials. Sense variar la seva lògica, la bogeria es
transmuta físicament per acabar tancant-se en els espais domèstics, fet que
implica tot un seguit de dificultats i problemàtiques relacionades amb la cura
de la persona que pateix un trastorn mental i la gestió per part d’una família
inexperta en aquestes funcions. Amb totes les distàncies i matisos, aquesta
situació dona lloc a un escenari semblant al què succeí amb la Ley de Autono-
mía i Dependencia de 2006. Així doncs, després de la vindicació del
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desmantellament del dispositiu manicomial, la tendència lògica i les mesures
sociopolítiques varen tendir a centrifugar el problema. És a dir, el simple
tancament —o emmascarament en alguns casos— dels centres, sense oferir
altres recursos i mitjans pràctics per a la gestió i la cura quotidiana d’aquelles
persones que pateixen algun patiment mental, no només va representar l’oblit
i la desatenció de l’Estat sinó, també, la reproducció dels mateixos rols i
jerarquies dins de la institució familiar. L’espai canvia, però no l’estatus identitari
de la persona.

Òbviament, aquests canvis repercuteixen en l’orografia de la ciutat,
constituint una nova forma de projectar-la i resimbolitzar-la. El paisatge
urbà modern va lligat a un discurs polític i estètic “progressista”, en el qual es
proclama que ja no hi ha lloc per a certs dispositius de custòdia. No obstant
això, el que realment passa és que torna a produir-se una ocultació o una
expulsió al marge dels marges, fent-los fins i tot més íntims i porosos. Per tant,
l’essència més bàsica de l’higienisme vuitcentista segueix vigent a les
dinàmiques modernes. El discurs políticosanitari nega els espais manicomials
per a empènyer la vella lògica cap a nous llocs de confinament. Aquests,
disfressats en l’àmbit domèstic, deixen de ser visibles i, per tant, no reconeguts
—i oblidats— en el perfil lògic-espacial de la urbs. Tot i això, segueixen existint
institucions que no han pogut ser “reubicades”, com ho són les presons, els
reformatoris, els “cottolengos” ... arquitectures —no només físiques— on en-
cara habiten els «altres» de la no-normalitat.

De fet, el debat sobre els espais en els que s’albergaren o encara hi ha els
malalts mentals és un dels eixos que travessa la resta de capítols que
conformen el segon bloc. Cecilia Tasca i Mariagenla Rapetti l’aborden,
entre la Edat Mitjana i l’Edat Moderna, a partir de l’Hospital del Gloriós
Sant Antoni de Cagliari. El capítol d’Ivan Sánchez, Alícia Fernández, Cristi-
na Schubert i Alba Vilardell transporta l’esmentat debat al segle XIX
mitjançant l’anàlisi del Proyecto médico razonado para la construcción del
Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona elaborat per Emili Pi i Molist.
D’altra banda, l’aportació de Ciro Tarantino amplia el debat amb la
descripció dels manicomis italians destinats a «bojos judicials». Mentre
que el text de Ciro Pizzo desgrana la Legge Basaglia de 1978 per fer visi-
bles els seus efectes en la reinserció social dels malalts mentals. El segon
bloc conclou amb l’aportació d’Ilaria Cover en què es descriu el problema
de la implicació de l’etnògraf en el medi manicomial a partir de la seva
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experiència de camp amb dones internes en un hospital mental
d’Alexandria (Egipte).

El llibre conclou amb un capítol que té aires d’epíleg. Es tracta del text
d’Ester Diana que, a partir d’exemples relacionats amb institucions
assistencials de la Toscana italiana, sintetitza les singularitats i
particularitats d’aquests edificis, tant des del punt de vista urbanístic com
arquitectònic, com un punt de partida necessari, si se’n vol preservar la
seva memòria històrica, abans d’inserir-los nous usos alternatius.

En conclusió, Imago civitatis és un viatge profund vers la relació existent
entre els dispositius assistencials i la concepció de la ciutat. Una
aproximació que és interessant per com els primers participen i acaben
constituint-se com a peces clau, no només de l’espai físic, sinó també del
simbòlic i identitari de la urbs. En definitiva, es tracta d’un llibre que ens
parla de la configuració i funcionament de les institucions d’assistència
com a projeccions dels trets més característics de la nostra cultura.

Cristian Salvador Cantarero

HERVÀS i PUYAL, Carles. La Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya i el progressos de l’anestèsia

al llarg dels segles XIX i XX: la visió de l’historiador.
Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, 2019. 52 p.

El 16 de juny de 2019, el Dr. Carles Hervás i Puyal va
llegir el discurs d’ingrés com a acadèmic numerari
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(RAMC). Aquest discurs va ser publicat amb aquella
data per la RAMC.

Es tracta d’un text en el qual l’autor fa un repàs del que
ha estat el cultiu de la història de la medicina a casa nostra, entenent-la
com una àrea de coneixement multidisciplinari i un punt de confluència de
metges, historiadors, antropòlegs, epidemiòlegs, sociòlegs, etc. amb
l’objectiu d’explicar el passat, per entendre el present i assenyalar el camí
que ens du cap al futur. Considera que no es tracta d’una simple aportació
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cultural, sinó que s’ha d’utilitzar per llançar missatges sobre quins són els
principals problemes sanitaris, les estratègies actuals i futures per solu-
cionar-los i quina és també la responsabilitat del ciutadà en el manteniment
de la seva salut: una història de la medicina no centrada necessàriament
sobre el passat de la malaltia sinó oberta a tota la cultura.

Més endavant, i abans de passar al tema central, recorda breument la
biografia dels anestesiòlegs que han estat o són acadèmics: Dionís Monton
i Raspall, Margarita Puig i Riera de Conias, José Miguel i Martínez, Miguel
Ángel Nalda i Felipe, Carmen Gomar i Sancho i Antonio Montero i Matamala.
Partint del fet que el descobriment de l’anestèsia quirúrgica es considera
un dels fets més transcendentals en la història de la humanitat, Hervàs fa
un repàs del descobriment de les propietats anestèsiques de l’èter (1846)
i de l’arribada a Europa —a través de Londres— d’aquest descobriment i,
uns mesos més tard, a Espanya, així com de quan va començar a ser usada
l’anestèsia a Catalunya.

Una part important està dedicada a presentar els resultats de la recerca
duta a terme per l’autor, en què analitza els progressos de l’anestèsia a
través de les sessions, les publicacions, els premis, etc. de la RAMC durant
els segles XIX i XX. Es tracta d’una recerca detallada i acurada, així com
ben resumida i redactada, que després de situar l’arribada de l’anestèsia
a casa nostra en mig d’un entorn agitat i conflictiu socialment i política, va
referint i explicant cronològicament tot el que ha estat documentat en
relació amb aquest tema.

Així, el gener de 1847, dos acadèmics numeraris de la RAMC, Josep Castells
i Comas i Antonio Mendoza i Rueda (home clau en la introducció de
l’anestèsia quirúrgica a Catalunya) van començar a fer experiències en
animals —que van donar a conèixer de forma oficial a través de la RAMC,
abans de la seva publicació a la premsa mèdica— i, el febrer d’aquell any,
Mendoza va fer una amputació emprant aquesta anestèsia i la va presen-
tar pocs dies després a la RAMC. Va ser també Mendoza qui el desembre
del mateix any utilitzà per primer cop un nou agent anestèsic, el cloroform.

L’autor descriu altres comunicacions dutes a terme per Simó Bruguera i
Ribas, Pere Casellas i Coll, Antonio de Gracia i Álvarez i Vicenç Grasset, així
com la inclusió de temes anestesiològics als programes de premis de la
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RAMC. També recull l’activitat de la RAMC com a òrgan consultiu i assessor,
que donà resposta a qüestions puntuals mitjançant comissions
específiques. També hi ha referències a l’ús de l’èter sulfúric i s’explica
el discurs inaugural de la RAMC llegit per Antonio Morales Pérez sobre el
mètode denominat “termoeterización” i la proposta de José de
Letamendi d’un procediment personal com un pas cap a la resolució del
problema de l’anestèsia local. Quan comença a experimentar-se l’ús de
la cocaïna per anestesiar la còrnia en intervencions de cataractes, Lluís
Carreras i Aragó dona a conèixer els resultats de la cocaïna dins de la
seva pràctica professional i un treball d’August Pi i Sunyer i Antoni
Raventós i Avinyó presenta la seva aplicació com anestèsic local al raquis.
Són aquests alguns dels exemples dels casos que Hervás exposa en
aquesta obra.

Segueixen diferents comunicacions sobre el part sense dolor (Felip
Proubasta i, després de la Guerra Civil, Pere Nubiola, Víctor Conill, Martí
Garriga i Francesc Carreras) i diverses revisions, així com aportacions de
professors estrangers i alguns treballs de casa nostra.

L’autor revisa també els articles publicats a la Revista de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, així com el discursos d’ingrés dels acadèmics
Miguel Ángel Nalda i Carmen Gomar, que parlaren de temes
d’anestesiologia.

Els resultats d’aquesta recerca porten l’autor a una sèrie de conclusions
i a diferenciar tres diferents èpoques, que es reflecteixen de manera
diferent a la RAMC. Inclou, a més, una interessant bibliografia.

Aquesta monografia inclou també el discurs de benvinguda i resposta, a
càrrec del Dr. Jacint Corbella i Corbella.

Es tracta d’un text interessant i amè, que, a més de l’edició impresa compta
amb una edició que es pot consultar a través de la pàgina web de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya <http://ramc.cat/wp-content/
uploads/2019/06/Carles_Hervàs_i_Puyal.pdf>

Elena Guardiola i Pereira
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MAURY, Serge. Une secte janséniste convulsionnaire

sous la Révolution française. Les Fareinistes (1783-1805).
Paris: L’Harmattan; 2019 (Chemins de la Mémoire.
Série: XVIII siècle). 482 p. ISBN: 9782343143248.

L’èxtasi i altres fenòmens corporals del misticisme han
interessat tradicionalment la medicina, la psiquiatria i
la psicoanàlisi, que els han contemplat especialment
des del punt de vista patològic, si bé cal ser molt curós i
analizar-los sempre en el seu context històric. En canvi,
els antropòlegs solen ser contraris a la psiquiatrització
del misticisme i de la posessió.

Serge Maury es decanta, en general, per criteris
antropològics, si bé no descarta assajar una visió mèdica retrospectiva.
Maury reconeix que intenta fer una anàlisi híbrida entre història,
psiquiatria i antropologia, de la secta francesa dels fareinistes (1783-
1805), seguidors dels convulsionaris jansenistes del segle XVIII, i que
es caracteritzaven per les seves profecies, acompanyades de
convulsions i d’èxtasis. L’autor centra el seu interès en la visionària
soeur Élisée, de qui malgrat l’escassa notícia biogràfica que ens ha
arribat d’ella, conservem totes les seves prèdiques i discursos (18.000
pàgines). Basant-se en alguns d’aquests textos, el llibre analitza les
visions i l’estat corporal i psíquic de la seva autora i les seves possibles
implicacions psicosomàtiques.

Maury presenta una obra erudita i ben treballada, que recull el seu
minuciós treball de tesi doctoral (Université Lyon-III). La primera part
del llibre presenta la secta dels fareinistes, seguidors de François
Bonjour, el seu líder, captador de profetisses convulsionàries i màrtirs
(una d’elles fou crucificada pels mateixos seguidors del grup). La
segona part se centra en la figura de soeur Élisée. Aquí s’analitzen
diversos aspectes: el contingut dels discursos, que de vegades són
marcadament anticlericals, la teologia “figurista” i les profecies
mil·lenaristes, on Elisée presenta el fill del profeta François Bonjour
com el “nou Crist”.

L’interés psiquiàtric s’esdevé sobretot quan es contemplen “els estats”
de la visionària. És aquí on l’autor adopta clarament el seu “mètode
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híbrid”, basant-se en l’antropologia de les possessions i l’enfocament
psiquiàtric. Més tard es repassen diferents teories, des de Charcot
fins a Freud, sobre la histèria i el deliri religiós. Ja que soeur Elisée
és anterior en el temps a aquestes teories, Maury, confronta
retrospectivament tant els seus estats emocionals i corporals com
el contingut dels seus escrits. Conscient d’això, Maury recorda al
lector la importància de tenir present sempre el trasfons religiós i
cultural, que ja ha estat analitzat al començament del ll ibre, i
insisteix en què és absolutament imprescindible per comprendre
els estats de soeur Élisée.

L’autor adopta tothora una visió eclèctica, en el què el paradigma
psicopatològic és força interessant, si bé comenta: “il s’agit d’un
instrument de connaissance très utile pour notre recherche, mais qu’il
ne faut pas absolutiser, et qu’il est nécessaire d’articuler avec une
démarche d’historien et d’anthropologue” (p. 416). Reitera que la
seva obra no pretèn doncs resoldre la polèmica entre el punt de vista
antropològic i psiquiàtric al fenòmen de la mística, la possessió o
l’èxtasi. En resum, la metodologia híbrida de Maury és una anàlisi on
es va més lluny de la simple anàlisi històrica i que permet plantejar
diversos punts de vista, advertint de les limitacions, avantatges i
conseqüències de cada una de les perspectives. El llibre així pot
interessar tant a historiadors del misticisme i a antropòlegs, com a
historiadors de la psiquiatria i la psicologia.

Cal posar en valor l’esforç de Serge Maury en enfrontar-se a uns
manuscrits de gran complexitat i extensió com són els discursos de
soeur Elisée, traient-ne unes conclusions polivalents i respectuoses
amb totes les interpretacions. Al final del llibre hi ha un interessant
annex amb una antologia de transcripcions d’aquest extens corpus de
manuscrits, fins ara inèdits i desconeguts per la majoria dels
historiadors de la psiquiatria.

Xavier Sierra i Valentí
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BARCELÓ-PRATS, Josep; COMELLES, Josep M.
L’evolució del dispositiu hospitalari a Catalunya.

(1849-1980). Manresa: Publicacions de l’Arxiu
Històric de les Ciències de la Salut, 2020 (Sèrie
PAHCS; 25). 182 p. ISBN: 9788409221158.

Josep Maria Comelles, professor del Departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), i Josep Barceló, professor del
Departament d’Infermeria, també de la URV, van obtenir
el XXIII Premi d’Història de la Medicina Catalana
‘Oleguer Miró i Borràs’ amb el treball L’evolució del

dispositiu hospitalari a Catalunya (1849-1980) i el Col·legi de Metges de
Barcelona i Mútuacat n’han publicat el llibre.

El llibre descriu l’evolució del sistema hospitalari a Catalunya des de 1849
fins a 1980. Aquest període comença amb l’aprovació de la Ley de
Beneficiencia de 1849 i acaba amb el Mapa Sanitari de la Generalitat
provisional de 1980. El llibre s’estructura en quatre períodes temporals; el
primer és el més llarg, cobreix la segona meitat del segle XIX, des de 1849
fins al segle XX; el segon cobreix des de l’inici del segle XX fins al final de
la Guerra Civil, l’any 1939; el tercer cobreix el primer franquisme (1939-
1959) i el quart el segon franquisme i l’inici de la transició 1959-1980.

En el primer període, la Ley de Beneficiencia de 1849 va regular que l’Estat
es faria responsable de l’atenció als malalts pobres. És la primera vegada
que l’Estat intervé en l’atenció sanitària i aquesta norma serà vigent un
segle i mig fins que serà substituïda per la universalització de la sanitat.
L’estat no va posar diners per fer efectiva la llei, sinó que va expropiar els
pocs recursos que tenien els hospitals del segle XIX, a través de la
desamortització, que va suposar la pèrdua de patrimoni per a molts
hospitals religiosos o assimilats. A més de no posar recursos, va traspassar
“el mort” a una altra administració, en aquest cas a les províncies. Els
hospitals es van classificar en hospitals de beneficència pública i hospitals
de beneficència particular i tots els de beneficència pública passaven a
ser controlats per les províncies. L’Hospital de la Santa Creu es va resistir
a aquesta classificació, ja que suposava no tant sols el control per la
Diputació Provincial, que no hi posava un duro, sinó que podria perdre els
seus béns en la propera desamortització. La Molt Il·lustre Administració va
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barallar-se per tal que l’hospital fos classificat com de beneficència
particular i ho aconseguí. També aconseguiren la reclassificació l’Hospital
de la Santa Creu de Vic i altres hospitals catalans (Berga, Igualada,
Manresa, Mataró, Reus, Vilafranca, Moià, Manlleu, entre altres). Aquesta
resistència a la provincialització va ser clau per a preservar un teixit
hospitalari municipal, mentre que en altres províncies espanyoles les
Diputacions van tancar els hospitals municipals i, amb els seus recursos,
van construir els hospitals provincials.

El segon període del llibre arranca l’any 1913 fins al final de la Guerra Civil.
L’any 1913 es va celebrar el Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana,
on el Dr. Higini Sicart va presentar una ponència sobre els hospitals a
Barcelona en què criticava la situació deplorable dels hospitals a ciutat. El Dr.
Sicart es preguntava quants llits d’hospital hi havia a Barcelona, no hi havia
dades i es preguntava quants n’hi hauria d’haver. L’any següent es creava la
Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba fou elegit president i es va
crear la conselleria de Beneficència i Sanitat, que va intentar posar ordre als
hospitals catalans, fins que va ser desmantellada pel General Primo de Ribera
l’any 1925. La Generalitat Republicana, instaurada l’any 1931, va aprovar la
Llei de Bases per l’organització dels Serveis de Sanitat i Assistència Social a
Catalunya l’any 1934. Aquesta llei establia un model comarcal de xarxa
hospitalària partint dels hospitals municipals existents i de tres hospitals de
referència a Barcelona: Santa Creu i Sant Pau, Clínic i Mar. El bienni negre i la
Guerra Civil van impedir desenvolupar aquesta normativa.

El tercer període cobreix el primer franquisme, 1939-1959. En aquests
vint anys es produeixen dos fets que marquen molt la sanitat actual.
En primer lloc es fan enrere els avenços de la República i en segon lloc
es crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Els autors recullen
una anècdota demostrativa del primer fet, el cas de les infermeres.
Durant la República s’havien graduat infermeres laiques en escoles
d’infermeria. Aquestes infermeres van perdre la seva graduació en
arribar la Dictadura de Franco, que va tornar a les monges com a
personal sanitari. La beneficència va quedar ubicada en la Dirección
General de Sanidad del Ministerio de Gobernación, dominat per una
de les famílies franquistes: els nacionalcatòlics. El Seguro Obligatorio
de Enfermedad va néixer al Ministerio de Trabajo, dominat pels
falangistes. que va optar per construir els seus propis hospitals i, per
diferenciar-los dels hospitals existents, els va denominar Residencias:
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“los operarios del Régimen no serán atendidos ni en hospitales (on
anaven els pobres) ni en clínicas (on anaven els rics)”.

El personal de les Residencias estava regulat per estatuts específics aliens
al marc laboral general, i això és encara vàlid avui dia. Les Residencias
estaven organitzades, no com a hospitals públics sinó com a clíniques
privades, doncs només oferien atenció quirúrgica i obstètrica. Els edificis
de les Residencias eren propietat de la Seguretat Social i encara ho són
ara els hospitals que es van transferir a les Comunitats Autònomes. Durant
tota la Dictadura l’assistència sanitària benèfica i la del Seguro van anar
per camins ben diferents.

El quart període que cobreix el llibre és des de l’any 1959 fins el 1980. Els
autors expliquen el paper institucional que va fer el Col·legi de Metges de
Barcelona, que va crear una secció de medicina hospitalària dirigida pel
Dr. Ignasi Aragó. El Dr. Aragó era un pediatre que els anys 1960 va fer una
tasca memorable per modernitzar els hospitals catalans. El Dr. Aragó va
recuperar el pensament comarcal de la Generalitat Republicana i, al mateix
temps, va aproximar a casa nostra les reformes hospitalàries que hi havia
a Europa i Amèrica. La personalitat del Dr. Aragó era captivadora i la seva
persistència increïble. El seu pensament va tenir un cert ressò en la
Dirección General de Sanidad, que va promoure la Ley de Coordinación
Hospitalaria, que va permetre fer un inventari d’hospitals i uns plans de
regionalització. Però el Instituto Nacional de Previsión anava per una altra
galàxia  i, com que era l’amo dels calers, feia i desfeia. El Col·legi de
Metges de Barcelona va continuar fent una tasca a través del Gabinet
d’Assessoria i Promoció de la Salut (GAPS) creat en la Transició, que va
endegar estudis i formació en salut pública i planificació sanitària. Tècnics
d’aquest Gabinet van participar en l’elaboració del mapa sanitari de l’any
1980. Així va arribar la Transició, l’Estat de les Autonomies i la transferència
sanitària a Catalunya. Per cert, la transferència de la Dirección General de
Sanidad va arribar l’any 1979 mentre que la del Seguro es va fer efectiva
dos anys més tard, l’any 1981.

Val la pena llegir el llibre perquè ens aporta moltes claus per entendre la
situació hospitalària que es va trobar la Generalitat i la planificació que es
va fer a Catalunya, del tot diferent de la resta de l’Estat.

Lluís Bohigas Santasusagna
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NAVARRO COLÁS, Salvador. Historia del páncreas. Casi

un desconocido. Madrid: Ed. ERGON. 2020. 208 p.
ISBN: 9788417844660.

Aquest llibre del  Dr. Salvador Navarro és fruit de
l’experiència i coneixements d’un reconegut expert en
aquest difícil òrgan, al que ha dedicat gran part de la
seva activitat professional al llarg de molts anys.

El Dr. Navarro no només és reconegut com a clínic expert
en el pàncrees sinó que també com una de les perso-
nes que més s’ha distingit per promocionar l’estudi
d’aquest òrgan que, com molt bé assenyala en el mateix

títol, és un gran desconegut. Com descriu, l’interès pel pàncrees va començar
tímidament a partir dels anys 60 del passat segle i, a Espanya, el 1989. Ell, juntament
amb altres companys, van fundar el 1990 la societat espanyola d’aquesta àrea que,
amb diversos canvis de nom, el 2013 es va constituir com a Asociación Española de
Pancreatología. El 2012 es va fundar la Societat Catalana del Pàncrees. També el
2002 va publicar un tractat sobre el pàncrees exocrí.

En el llibre hi traspua, lògicament, la seva experiència professional, però també
s’hi ha afegit una altra característica de la seva personalitat, molt reconeguda pels
seus amics i col·laboradors, com és la seva vessant  humanística.

El llibre és una aportació molt interessant, però no és nomes un llibre d’història,
sinó que, en la seva primera part, és un tractat del pàncrees posat al dia en tots els
aspectes, tant del diagnòstic de les diverses patologies, com dels seus tractaments
mèdics i quirúrgics, passant per les últimes novetats del laboratori molecular i
anatomopatològic. Òbviament, aquests aspectes estan resumits, però són molt útils
per presentar la història dels mateixos procediments i dels seus responsables. Des
d’aquest punt de vista és un llibre molt complet i ben documentat ja que totes
aquestes aportacions estan molt concretament documentades en dates de naixement
i mort dels protagonistes i els seus llocs de treball, al que s’afegeix sovint un petit
currículum i una extensa bibliografia.

La primera part ens mostra el desenvolupament dels coneixements de
l’anatomia i fisiologia pancreàtiques, els avenços en el diagnòstic i tractament i
l’evolució de l’estudi de les diverses malalties que l’afecten.
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La segona i tercera parts corresponen a aspectes humanistes. En la segona
presenta 51 epònims relacionats amb la pancreatologia i la vida dels seus
protagonistes, així com un tema molt interessant relacionant científicament l’òrgan i
la història de 17 premis Nobel, que l’han guanyat per les seves aportacions científiques
sobre el pàncrees o per altres raons. Igualment, en aquesta part fa un desenvolupament
de la tasca de les dones en el seu coneixement, tema sovint molt aparcat, si no
oblidat.

La tercera part aporta dos capítols, jo diria amb una visió més subjectiva, però
molt interessants sobre la relació entre el pàncrees i els músics, per una part, i amb
la pintura, per l’altra.

El llibre no apareix de nou, sinó que dels 16 capítols 11 s’havien publicat
prèviament com articles en diverses publicacions mèdiques de prestigi i s’han ampliat
i actualitzat per a l’ocasió. També s’ha de fer constar que està molt ben editat i amb
una bona quantitat de fotografies de personalitats relacionades amb la història
pancreàtica.

En resum, considero que és un llibre molt interessant, que es llegeix molt
agradablement i que recomanaria a totes les persones que tinguin interès senzillament
en aprendre sobre temes relacionats amb la medicina im lògicamentm a les perso-
nes interessades en aquest desconegut òrgan que anem coneixent cada vegada
més amb aportacions d’experts com aquesta del Dr. Salvador Navarro.

Josep A. Bombí i Latorre

ZARZOSO, Alfons; MORIENTE, Maribel (eds.). Cuerpos

representados. Objetos de ciencia artísticos en

España, siglos XVIII-XX. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil
Ediciones, 2020. (Colección Pigmalión). 378 p. ISBN:
9788412157833.

Les ciències naturals tenen per objecte els cossos
(humans, vegetals, animals) i el seu coneixement passa
forçosament per la captació de la seva morfologia. Això
va suposar la incorporació de les imatges
(bidimensionals o tridimensionals) per facilitar la seva
comprensió i estudi.
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El llibre Cuerpos representados estudia i revisa la incorporació de diverses
tècniques artístiques adreçades a aquest fi, des dels seus inicis per part
dels naturalistes del s. XVIII a les posteriors aplicacions a les ciències de la
salut. L’art, doncs, es converteix en un aliat de la ciència, explicant
mitjançant imatges i amb el suport de diverses tècniques (il·lustració, pin-
tura, escultura, fotografia o cinema) la realitat del cos.

Alguns dels seus capítols es dediquen a l’anatomia, disciplina en què el
cos i les seves estructures són representades tant per dibuixos i gravats
com per escultures de diversos materials, destaca la cera, un material que
per la seva maleabilitat permet una gran precisió, però també el guix, la
porcellana o el vidre. Menció a part mereixen els olis de grans dimensions
usats per Letamendi com a suport gràfic a les seves lliçons. Totes
aquestes representacions van donar lloc a museus anatòmics adscrits a
les facultats de medicina.

Diferents malalties també han estat objecte de representacions gràfiques,
des de les il·lustracions aparegudes a la premsa, al·lusives a la situació
d’una epidèmia i al seu impacte a la població, fins les més pròpiament
científiques, realitzades per il·lustrar llibres o articles.

L’aparició de la fotografia i del cinema va constituir un ferm aliat de les
imatges mèdiques ja des dels seus inicis. La fotografia està representada
sobretot per l’estudi de la producció fotogràfica científica d’Emili Godes.
Quant a la cinematografia, es contempla la filmació en manicomis i les
tècniques quirúrgiques en clíniques oftalmològiques. Capítol a part
mereixen els aspectes científics inclosos en l’obra cinematogràfica de
Luis Buñuel.

Però les aportacions de la fotografia no van desplaçar totalment altres
tècniques com el dibuix o l’aqüarel·la, que permeten sovint més precisió i
centrar la mirada en els aspectes concrets que es volen destacar. Les
obres de dibuixants com Núñez o Alemany al fons Puig-Sureda, avui inclòs
a la col·lecció del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, o les que
van realitzar diversos artistes sota els auspicis de l’uròleg Gil Vernet, en
són proves demostratives d’aquesta vinculació entre art i ciència.

En l’època contemporània, on les imatges tenen un paper predominant,
no podem oblidar el paper que avui en dia tenen els gràfics i les imatges en



GIMBERNAT, 2021; 75: 205-234 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 221

Ressenyes bibliogràfiques

la comunicació científica. Actualment, totes les conferències o
comunicacions a un congrés han d’anar acompanyades d’un suport gràfic
per fer-les més entenedores i contribuir a una millor captació d’allò que
vol transmetre l’orador. Aquest és el darrer capítol del llibre, que analitza
el paper de les animacions a les comunicacions científiques a Catalunya.

En conjunt, el llibre Cuerpos representados ens ofereix un panorama
complet sobre la il·lustració dels cossos, un viatge des de les primeres
il·lustracions dels naturalistes del s. XVIII fins la funció de l’art per a expli-
car la ciència, i també la forma com la ciència influeix en l’art. Una
necessària reflexió sobre el poder de la imatge i la representació dels
coneixements científics entorn del cos.

Xavier Sierra i Valentí

RIUTORD SBERT, Pere; FORTEZA ALBERTI, Josep
Francesc. Evocació del Dr. Miquel Munar Ques.

Palma: Acadèmia Mèdica Balear, 2020. 258 p.
ISBN: 9788409216697

La idea d’aquest llibre neix amb motiu de la Sessió
Necrològica celebrada en memòria del Dr. Miquel Munar
Ques, celebrada al Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears el 29 de maig de 2019, a proposta dels
acadèmics numeraris de la Reial Acadèmia de Medici-
na de les Illes Balears, Drs. Juana María Román Piñana,
Pere Riutord Sbert, Josep Francesc Fortesa Albertí i
Bartomeu Nadal Moncadas.

Aquest llibre es va escriure en ple confinament per la pandèmia de covid-
19. Es va publicar en versió digital l’abril de 2020 mitjançant un PDF
interactiu de 259 pàgines amb imatges, vídeos, publicacions, codis QR i
veus. L’edició en paper va sortir a la llum el mes de gener de 2021, quedant
posposada la seva presentació sine die.

El pròleg és a càrrec del Dr. Miquel Vilardell i Tarrés, catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medi-
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cina de Catalunya, gran coneixedor de l’obra del Dr. Munar. El defineix com
“un bon metge, una excel·lent persona, un extraordinari docent i investiga-
dor i un bon amic que, en la conversa, sabia compartir opinions diverses i no
deixava indiferent. Per a tot això, el seu record estarà present en nosaltres i
la seva obra estudiada i recordada en el món científic”.

Els autors del llibre, juntament amb la Dra. Catalina Munar Bernat, filla del
Dr. Munar, exposen, al capítol principal del llibre Miquel Munar Ques. Una
vida exemplar, la repercussió als mitjans de comunicació de la pèrdua que
va significar per a la medicina balear el decés del Dr. Munar, la seva formació
acadèmica i la formació postgraduada dirigida pel seu mentor, el Prof.
Máximo Soriano Jiménez, per a l’obtenció dels títols d’especialista en
Medicina Interna i en Aparell Digestiu.

El seu exercici professional com a metge internista es va fonamentar en
les ensenyances rebudes, practicant i impartint  la “Medicina  personalista
o integral”, amb els tres objectius bàsics: assistència, docència i
investigació, basada la primera en la història clínica, inicialment en el seu
despatx professional, sense deixar de tenir molt present l’actualització
permanent de coneixements i de dedicar-se a la investigació, presentant
treballs sobre diferents àmbits de la Medicina. Va decidir iniciar la tesi
doctoral l’any 1963, desplaçant-se a Londres l’any 1964 per documentar-
se més a fons. L’any 1965 es presentà a l’oposició per a cap de Servei de
Medicina Interna de la Beneficència Provincial de Balears, exercint a
l’Hospital Provincial de Mallorca.

El curs acadèmic 1965-1966 instaurà les “Sessions Clíniques” a l’Hospital
Provincial de Mallorca, activitats que es prolongaren 16 anys fins a l’any
1982. El Dr. Munar n’organitzà i moderà més de tres-centes, participant-hi
professionals de Balears, a més d’importants especialistes convidats
nacionals i internacionals, com ara els Drs. Miquel Bruguera i Cortada,
Josep Terès Quiles, Jordi Sans i Sabrafen, Josep Maria de Moragas i Viñas
o Josep Laporte i Salas, entre d’altres.

L’any 1965 va iniciar paral·lelament la formació d’internistes i a partir de
1973 instaurà la via d’especialització mitjançant la “residència” dels
metges en formació. Des de 1980, el servei del Dr. Miquel Munar va ser
acreditat per emetre el títol de metge especialista en Medicina Interna,
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com a unitat docent per a la formació mèdica postgraduada. Durant aquest
període formatiu es crearen les beques Dr. Miquel Munar Ques,
patrocinades per Caixa de Balears “Sa Nostra”, destinades a metges post-
graduats per optar a l’especialització de Medicina Interna en el seu servei.
Cal ressenyar també que l’any 1973 es van iniciar els estudis de post-grau
de Medicina a Mallorca com a assignatures de doctorat, dependents de la
Universitat Autònoma de Barcelona i, posteriorment, de la Universitat de
Barcelona. L’activitat docent es duia a terme a l’aula clínica que el Dr.
Munar va crear i que l’any 2001 va rebre el seu nom.

Des del caire assistencial, aquest apartat del llibre assenyala la principal
línia d’investigació del Dr. Munar, la Malaltia de Corino Andrade, la
polineuropatia amiloïdòtica familiar (PAF), des de l’any 1976, quan va diag-
nosticar el primer cas a Mallorca, a més de la creació del Grup d’Estudis
Mallorquí de la PAF l’any 1987, format inicialment pels Drs. Miquel Munar
Ques, Carles Viader Farré,  José María Zabay Becerril i Joana Maria Mulet
Ferrer, i l’impuls de l’Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade
(ABEA), actualment amb una intensa activitat.

Amic personal del Dr. Mário Corino da Costa de Andrade i col·laborador
amb especialistes mundials de la PAF, com ara la Dra. Teresa Coelho, la
Dra. Maria João Saraiva, el Dr. Pedro Costa, el Dr. Pascual Parrilla Paricio,
la Dra. Maria Rosário Almeida i el Dr. Joan Buades Reinés, entre d’altres,
mitjançant investigacions, publicacions i ponències nacionals i
internacionals, això li va permetre la consecució del primer trasplantament
hepàtic espanyol —tercer mundial— l’any 1991 i proposar a la comunitat
científica la realització del trasplantament hepàtic dominó l’any 1993.
Importants experts consideren que la polineuropatia amiloïdòtica familiar
hauria de denominar-se Malaltia d’Andrade-Munar, a causa de les seves
rellevants aportacions en les publicacions i reunions científiques.

Dirigí tres tesis doctorals sobre la malaltia d’Andrade: la realitzada per la
seva filla, la Dra. Catalina Munar Bernat (1989), “Trascendencia del mar-
cador bioquímico TTR(Met30) para el estudio de la polineuropatía
amiloidótica familiar tipo I en Mallorca”, lectura a la qual assistí el Dr.
Corino Andrade; la llegida pel Dr. Josep Francesc Forteza Albertí (1992),
“Alteraciones cardiológicas de la polineuropatía amiloidótica familiar tipo
I en Mallorca” i la realitzada per la Dra. Maria Teresa Bosch Rovira (2008),
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“Investigación molecular aplicada en las familias con polineuropatía
amiloidótica familiar (Enfermedad de Andrade) del foco Balear”.

Seguidament es transcriuen els parlaments a la Solemne sessió
necrològica en memòria del Dr. Miquel Munar Ques, coordinada per la Dra.
Juana María Román Piñana, amb l’obertura de l’acte per part dels
representants de les entitats participants, Drs. Miquel Roca Bennasar,
Jordi Reina Prieto, José Manuel Valverde Rubio, Francesc Albertí Homar i
Mercedes Isern Cerdà, la semblança del Dr. Munar a càrrec del Dr. Pere
Riutord Sbert, les intervencions dels Drs. Oriol Bonnín Gubianas, Joan
Buades Reinés, Josep Francesc Forteza Albertí, Bartomeu Nadal Moncadas,
Javier Garau Alemany, Ramon Vidal Mullor, Maria Teresa Bosch Rovira
Catalina Munar Bernat i la conferència magistral a càrrec de la Dra. Teresa
Coelho, del Centro de Estudo da Paramiloidose de Porto.

El llibre es fa ressò de la Sessió “In memoriam” de l’acadèmic corresponent
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Dr. Miquel Munar Ques,
parlament que pronuncià el Dr. Josep Francesc Forteza Albertí a la seu
acadèmica catalana l’any 2019.

Cal ressenyar els Escrits d’adhesió “In memoriam” del Dr. Miquel Munar
Ques, per part dels Drs. Josep Cerdà Bibiloni, Miquel Morey Sureda, Pascual
Parrilla Paricio, Pablo Ramírez Romero, Antoni Rafecas Renau i Joan
Fabregat Prous.

El llibre recull, a més, els articles científics més rellevants del Dr. Munar a
Medicina Clínica, Amyloid i Medicina Balear i el parlament del Dr. Munar en
la recepció del Premi Jordi Gol i Gurina 1997. Del seu curriculum vitae podríem
destacar qualsevol apartat, però crec que és de justícia conèixer com va
iniciar la seva carrera professional: Premi Extraordinari de l’Examen d’Estat,
la qualificació d’excel·lent en totes les 31 assignatures de la Llicenciatura
de Medicina amb 25 matrícules d’honor; el Premi Extraordinari de la
llicenciatura de Medicina; la qualificació d’excel·lent en les 4 assignatures
de doctorat amb 3 matrícules d’honor, i el doctorat en Medicina i Cirurgia
amb excel·lent cum laude per unanimitat amb la tesi “Estudio anatomoclínico
de la lipoïdosis vesicular alitiásica”, formació acadèmica realitzada a la
Universitat de Barcelona, la qual inscrigué el seu nom en el Llibre d’Honor de
la Institució, com a millor expedient acadèmic.
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L’Índex onomàstic del llibre recull les quatre-centes deu persones citades
al llibre, la majoria d’elles il·lustrades a les cent vuitanta imatges i trenta
vídeos mitjançant enllaços i codis QR.

Aquesta obra ha vist la llum gràcies al patrocini de l’Acadèmia Mèdica
Balear —Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears, dipositària del llibre—, la Facultat de Medicina de la Universitat de
les Illes Balears, l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i
l’Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade, a més de la col·laboració
de l’Hospital General de Mallorca, del Serviço de Saúde de Portugal, de
l’Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de Bellvitge Hospital
Universitari i de l’Asociación Valverdeña de la Enfermedad de Andrade.

Catalina Munar i Bernat

BARONA VILAR, Josep Lluís. Alerta sanitària i sistema

de salut: lliçons de la història. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans - Secció de Ciències Biològiques,
2020. 17 p. ISBN: 9788499655598

El 19 d’octubre de 2020, el Dr. Josep Lluís Barona i Vilar
va llegir el discurs de presentació com a membre
numerari de la Secció de Ciències Biològiques de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La pandèmia de covid-
19 va impedir que la presentació es fes presencialment,
motiu pel qual es va haver de fer telemàticament i a
través de les xarxes socials. L’IEC ha publicat aquest

discurs i, a més de l’edició impresa, es disposa d’una edició que es pot
consultar a través de la pàgina web de l’IEC (https://publicacions.iec.cat/
repository/pdf/00000292/00000050.pdf).

L’autor, partint de la base que “la història no sols amplia perspectives i és
un recurs erudit, sinó que és la clau imprescindible que obre la porta del
coneixement, un camí indispensable per comprendre el present i projectar
el futur” i que la pandèmia de covid-19 és la primera que s’ha seguit en
directe, dia a dia, reflexiona sobre el significat històric de les epidèmies i
dels sistemes de salut.
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El text s’estructura en tres apartats: 1. Sobre les causes de la pandèmia:
del reduccionisme víric a la crisi de l’ecosistema; 2. La resposta social:
importància dels sistemes de salut; i 3. Algunes reflexions finals sobre la
pandèmia actual.

Al primer d’aquests apartats, Barona reflexiona sobre si caldria pre-
guntar-se si el coronavirus és la causa de la malaltia o és l’efecte d’un
ecosistema malalt i d’una societat malaltissa, i planteja si, a més de la
lluita contra la covid-19 i la vaccinació, cal establir programes de salut
global que aturin el deteriorament del planeta. Fa un repàs, des de
l’antiguitat fins a l’actualitat, de les grans catàstrofes sanitàries,
centrant-se, sobretot, en l’epidèmia de grip de 1918 i esmentant les
de la sida, la febre hemorràgica de l’Ebola, la síndrome respiratòria
aguda greu (SARS) i la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS),
per acabar en la de la covid-19.

Al segon apartat, remarca la importància del sistemes de salut. Tira
enrere en la història i, entre d’altres, revisa els principals aspectes
d’aquests sistemes durant la Il·lustració i l’Antic Règim, així com les
iniciatives de principis del segle XX, la Instrucció General de Sanitat,
la creació del Servei d’Intel·ligència Epidemiològica Internacional,
les activitats dutes a terme a Espanya durant la Segona República i
un llarg etcètera, que inclou moltes iniciatives i avenços que van
quedar truncats a l’Estat espanyol pel cop d’estat franquista i la
guerra. Presenta així, de manera resumida, la transició des del model
de caritat al de beneficència i a les polítiques de l’estat providencial,
que precedirien l’era de benestar actual, que es va estendre després
de la Segona Guerra Mundial.

Quant a les reflexions sobre la pandèmia actual, considera que
l’element central  per a la gestió pol ít ica d’una pandèmia és
l’eficiència del sistema sanitari. Revisa l’impuls cap al neoliberalisme
sanitari des de la dècada de 1980, amb la transformació del pacient
en client, i el deteriorament del sistema sanitari públic en molts països
arran de la crisi de 2008.

L’autor conclou que, en el context de la pandèmia actual, cal revertir
el model de globalització neoliberal, prioritzar les polítiques públiques
de recerca i revisar el model de patents i propietat intel·lectual, donat
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que genera desigualtats i mercantilitza la salut. Fa també una crida a
educar en un ús més auster i racional dels recursos i dels fàrmacs i a
“posar en valor la importància de tenir cura del bé comú, la sanitat
pública. La gran catàstrofe fa més important la responsabilitat indi-
vidual per preservar el bé públic”.

El text, molt interessant, s’acompanya de diverses figures —alguna
elaborada pel propi autor—, així com d’una acurada selecció de
bibliografia.

Elena Guardiola i Pereira

SABATÉ i CASELLAS, Ferran. La medicina social a Catalunya

i el Sindicat de Metges. Textos, documents i debats

(1900-1950). La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 2020.
340 p. ISBN: 9788412197815.

La clàssica i tradicional relació entre metge i malalt es va
veure alterada a les darreries del segle XVIII amb l’obra de
Johann Peter Frank, que va fer responsables els governs
de la salut pública, ja que la volia controlada. I un segle
més tard, l’estadista prussià Otto von Bismarck insistia en
la creació de la primera assegurança col·lectiva de salut.
Això comportà l’aparició de polèmiques i aportacions so-

bre els models d’assistència mèdica. Ferran Sabaté acompanya al lector en
les diverses etapes viscudes al nostre país per a obtenir un model autòcton
d’assistència mèdica, de control de la salut pública i, en definitiva, d’una
política sanitària pròpia elaborada pels metges catalans: una medicina so-
cial que respectés sempre la relació metge-malalt. Tot això evolucionaria a
crear una “doctrina mèdica catalana de l’assegurança social de la malaltia”,
que en certa manera va ser frustrada per l’esclat de la guerra del 1936.

També Ferran Sabaté assenyala que en el primer terç del segle XX es van
donar a casa nostra dos fets de capital importància: l’acció sanitària i
social de la Mancomunitat i la creació del Sindicat de Metges de Catalunya.
Sobre la Mancomunitat, a la que va dedicar la seva tesi doctoral, apunta
principalment les propostes d’organització hospitalària i la lluita contra
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la mortalitat infantil, dos problemes socials amb repercussió en l’atenció
sanitària i la demografia catalana.

En relació al Sindicat de Metges de Catalunya, en fa una detallada i àmplia
referència. Ens diu que l’ideòleg i creador del Sindicat va ser Ramon Pla i
Armengol, un personatge que, malgrat la seva rellevància, encara avui ha quedat
entre ombres. No va ser fàcil la creació del Sindicat. D’entrada, els metges
catalans no veien de bon ull la paraula Sindicat que semblava que els
agermanava amb el moviment obrer i amb la lluita de classes. Però una activa
propaganda boca-orella entre els metges catalans, que vivien sota els criteris
arbitraris dels ajuntaments, va fer possible la seva creació el 1920. I per evitar
susceptibilitats, Pla i Armengol va fer un pas enrere per a situar al davant del
Sindicat Hermenegild Puig i Sais, home ben vist pel conservadorisme mèdic.
L’encert del Sindicat de Metges de Catalunya va ser el compaginar la defensa
dels interessos professionals amb els de la societat.

El llibre ha estat prologat pel professor Josep Lluís Barona i consta de quatre
capítols. En el segon capítol dedica un detallat i ampli estudi a les propostes
d’organització sanitària del Sindicat de Metges a la Generalitat republicana
(1931). Aquests documents han desaparegut, espoliats com la resta de
documentació sindical al final de la guerra espanyola.

El tercer capítol presenta les propostes i realitzacions del període bèl·lic per
part de l’anarquisme i els partits d’esquerra. En el quart descriu les propostes
de l’exili sanitari català després de la desfeta ocasionada pel final de la
guerra. Menciona la seva recepció en alguns cercles mèdics de l’interior.

L’obra posa de manifest l’existència, en la primera meitat del segle XX,
d’una línia argumental sostinguda per la majoria de l’estament sanitari
català, basada en la llibertat de relació entre metge i malalt, en l’autonomia
de gestió de les entitats o institucions sanitàries i en la solidaritat en el
finançament de les prestacions.

Les fotografies i els gràfics originals, junt amb les notes de conferències, revistes
o llibres, complementen la línia argumental de l’autor i reforcen la seva tesi.
Finalitza el llibre amb una extensa bibliografia i un índex onomàstic. La
historiografia mèdica catalana es veu enriquida amb aquesta valuosa obra.

Josep M. Calbet i Camarasa
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CAMARASA, Josep M.; CASASSAS, Oriol. Cent anys

de la Societat Catalana de Biologia, la primera

societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Primera part: De la Societat de Biologia de

Barcelona a la Societat Catalana de Biologia (1913-

1963). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Societat Catalana de Biologia, 2020. 274 p. ISBN:
9788499655567.

Les institucions científiques amb transcendència social
són les que participen dels avatars de la societat que les
envolta. Aquesta és l’experiència de la Societat Catala-

na de Biologia, una entitat científica centenària, que en el seu
desenvolupament reflecteix l’evolució de la societat catalana i del
coneixement científic en particular.

Nasqué l’any 1912, fruit de l’entusiasme per l’estudi experimental dels
fenòmens de la vida, dins el corrent científic del Noucentisme —representat
per l’Institut d’Estudis Catalans—, amb la denominació de Societat de
Biologia de Barcelona.

Durant els seus primers cinquanta anys d’activitat, experimentà etapes
brillants, de creixement nominal, del coneixement biològic i del seu prestigi
internacional. Tingué un paper pioner a Europa en la introducció de la
insulina (1922) en el tractament de la diabetis mellitus. I patí etapes fosques
de reprensió i exili en els períodes de dictadura política  a l’Estat espanyol,
que afectaren les persones i les institucions. Els autors ens guien, a través
de cinc capítols, per la història del cinquantenari de la Societat.

El primer capítol exposa el “temps de creixença” (1912-1923), on es
manifesta l’interés pel coneixement de la biologia i el seu estudi experi-
mental al laboratori. Ens mostren l’increment de socis en les diferents
categories, tant nacionals com estrangers; les sessions científiques, els
cursos i les publicacions que recollien els treballs realitzats; així com les
relacions internacionals i les contribucions als congressos de fisiologia.

Durant la Dictadura de Primo de Rivera es veieren afectades amb la
paralització les publicacions de la Societat, els “Treballs de la Societat de
Biologia”; encara que es mantingueren les sessions presencials i les
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relacions nacionals i internacionals.
La dècada dels anys trenta, amb la Generalitat i la República, foren temps
de plenitud científica i de reconeixement internacional, amb increment de
socis, de sessions, de publicacions, de reunions internacionals, etc.

La Dictadura franquista produí la paralització total de les activitats i de les
publicacions de la Societat. Es produí la diàspora dels socis: un terç
emprengué el camí de  l’exili; un altre terç patí la depuració i l’exili interior,
i la resta morí o s’acomodà a les noves circumstàncies. La Societat entrà
en un període d’hibernació.

La preparació de la celebració clandestina del cinquantenari (1962) de la
fundació de la Societat, fou el punt de partença de la refutació, ara amb el
nom  de Societat Catalana de Biologia. Si bé la seva activitat estava molt
limitada per la repressió política i la paràlisi científica local, es posaren les
bases per al seu futur desenvolupament i expansió.

Un llibre farcit de noms i de dades, necessari per a preservar la memòria
històrica de l’“escola biològica catalana” durant la primera meitat del
segle XX.

Ferran Sabaté i Casellas

GUERRERO i SALA, Lluís. La Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. 250 anys (1770-2020).

Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
2021. (Publicacions del Seminari d’Història de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya; 1). 116 p. ISBN:
9788409286669.

El 4 de maig de 1770, ara fa dos-cents cinquanta anys,
amb la creació d’unes conferències mèdiques
adreçades a millorar la pràctica professional sobre les
malalties epidèmiques i salut pública, es va posar la
llavor que constituiria, anys més tard, l’actual Reial
Acadèmia de la Medicina de Catalunya (RAMC).

Avui, quan encara ens trobem immersos en la pandèmia causada per la
covid-19, resulta ser més important que mai la funció de la Institució en ser
el referent de confiança en salut, en promoure l’ensenyament de les disci-
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plines mèdiques, i la millora continuada de la sanitat catalana, mitjançant
un esperit centrat en una col·laboració desinteressada entre totes les figu-
res rellevants de la medicina i ciències mèdiques del nostre país.

Celebrem aquest aniversari amb l’edició d’un llibre que resumeix en detall
les activitats que l’Acadèmia ha dut a terme durant els darrers dos segles
i mig. L’autor d’aquesta obra, el Dr. Lluís Guerrero i Sala, acadèmic numerari
de la RAMC, ha fet una laboriosa feina de recopilació de fets històrics,
nomenaments i vicissituds polítiques i socials que durant els segles han
influït a l’Acadèmia. No us càpiga el menor dubte que haver comptat amb
l’autoria del Dr. Guerrero suposa un gran privilegi per tots els que participem
activament en el creixement de l’Acadèmia. L’objectiu del llibre, no només
és recopilar dades i fer una crònica sobre el succeït, sinó brindar un
homenatge als professionals que amb la seva trajectòria i participació en
la Institució han estat, i són, font d’inspiració per a les darreres generacions
de metges, professionals de la salut, i persones interessades en l’evolució
i creixement de les ciències mèdiques de Catalunya i l’Estat, com a veritable
pal de paller del benestar social.

La història de la Institució, com no podria ser d’altra manera, està lligada al
desenvolupament de la medicina, la seva professionalització al llarg del temps,
i l’impuls del coneixement i docència entre els més joves amb vocacions medico-
científiques; sens dubte, unes competències que varen possibilitar que
l’Acadèmia esdevingués la principal assessora d’un gran nombre d’institucions
en matèria de control d’epidèmies i salut pública en els seus inicis, i en qüestions
també més de caràcter educatiu i social en els anys següents.

L’impuls de la raó il·lustrada i l’esperit crític van transformar totes les
branques del coneixement durant els segles XVII i XVIII. En concret, la
metodologia científica es va centrar en l’observació i la investigació; i sota
aquests criteris i valors, es van anar creant per tot Europa les primeres
acadèmies per gestionar el corpus de coneixement incipient, així com de
l’acumulat al llarg del temps. A tall d’exemple, l’any 1770 es creà l’Acadèmia
Medico Pràctica de Barcelona, embrió de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. El llibre narra de forma fidedigna aquells esdeveniments
culturals, socials, polítics i científics que, d’una manera més rellevant, van
resultar determinants per l’evolució de l’Acadèmia de Medicina. Al llarg
del llibre, es farà referència a totes aquelles iniciatives i fets que resulta-
ran determinants en l’evolució i creixement de la Institució, sempre amb
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l’impecable estil de l’autor traït en part per la passió amb la que viu
l’encàrrec. Precisament aquesta passió, serà sempre una senyal distinti-
va del propi codi genètic compartit per tots aquells que ens sentim part
d’aquesta gran casa, l’Acadèmia de Medicina.

L’obra s’estructura en sis apartats, que excloent-hi la introducció i el
Post Scriptum, inclouen un repàs històric força detallat dels principals
esdeveniments. En els primers capítols, com no podria estar d’altra ma-
nera, es descriuen els fets més importants del període comprés entre
els Segles XVIII i XX, com per exemple la creació de l’Acadèmia Mèdico
Pràctica de Barcelona el 1770 amb la finalitat d’organitzar i millorar
l’ensenyament de la disciplina, encara no homogeneïtzada, i amb
paradigmes desfasats com els de Galè o Paracels. També durant aquest
període, és quan la Institució esdevé Reial, i es crea la càtedra de Medi-
cina Pràctica en el 1797. Per una altra banda, especialment rellevant
per l’època i amb clara vinculació amb l’actualitat, és un fet remarcable
que la Institució fos una gran defensora de la vacunació, arran de la
vacuna per la verola que va desenvolupar Edward Jenner que representà
un gran avenç terapèutic, encara que envoltat d’un bon nombre
d’incerteses i interrogants científics. Al mateix temps, l’Acadèmia també
va patir dificultats de tota mena, molt especialment problemes
econòmics, intrigues i recels propis d’aquells temps, diversos conflictes
bèl·lics que portaven penúries, i que de vegades, fins i tot, l’abocaven a
la inactivitat i risc de tancament. Un altre fet rellevant que descriu el
tarannà de l’Acadèmia a l’època, va ser el seu compromís a promoure
l’excel·lència mèdica i científica, a partir de la dotació de premis i
reconeixements, alhora que també es van impulsar diverses revistes
com, a títol d’exemples, “La Abeja Médica”, “El Compilador Médico” o
“La Independencia Médica. Revista quincenal de Medicina y Farmacia”.

En els darrers capítols, es farà un repàs exhaustiu als esdeveniments que
van ocórrer durant el segle XX, i el que portem del XXI. Durant aquest
període, l’Acadèmia continuà sent crucial per assessorar a les
administracions públiques en termes de salut pública i control d’epidèmies,
precisament els seus àmbits fundacionals.

El segle XX, va ser una etapa especialment intensa, en la que l’Acadèmia
pateix problemes sanitaris, conflictes polítics, la guerra civil i la repressió
franquista. A més, el món va patir l’epidèmia de grip de 1918, la Grip
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Espanyola, que durà fins al 1920; i uns anys més tard, al 1929, ens vàrem
veure immersos en la gran recessió econòmica, coincidint amb l’any que
l’Acadèmia inaugurà la seva nova seu al carrer del Carme de Barcelona.
D’altra banda, els anys trenta van comportar nous i fonamentals reptes
sanitaris pel fet que la població catalana va experimentar un creixement
sense precedents; aquest i d’altres temes de salut de l’època, van con-
fluir en una intensa activitat científica de la Institució. A la mateixa dècada,
es va catalanitzar el nom de l’Acadèmia passant a dir-se “Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Barcelona” i el seu mitja de comunicació, “Annals
de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona”, molt prolífica des de llavors,
esdevingué un referent cabdal per la pràctica mèdica a Catalunya.
Desgraciadament, va esclatar la guerra civil el 1936, la Institució va
romandre tancada fins al 1941 i molts dels seus acadèmics van haver de
marxar a l’exili. Un cop restablerta l’activitat, al voltant de 1945, els
Annals encara van agafar més rellevància, esdevenint a partir d’aquell
moment una publicació de referència al món científic. Als anys vuitanta,
es reprèn la publicació en català de la “Revista de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona”, que gràcies als patrocinis d’empreses
farmacèutiques pren volada i esdevé un òptim referent, ja que en aque-
lla època era palesa la precarietat de recursos de tota mena de la
Institució. A partir de l’any 2002, coincidint amb la incorporació de l’euro
i fent un esforç estratosfèric, amb el suport generalitzat dels simpatitzants
de l’Acadèmia, es fan reformes a l’edifici i es publicà la pàgina web: en
definitiva, un gran pas endavant.

Al voltant de l’any 2020, es va convocar el XXI Congrés d’Història de la Medi-
cina Catalana, per commemorar el 50è aniversari del primer esdeveniment.
Però, malauradament, a primers d’aquell mateix any 2020, s’anuncià en
primera instància el risc d’una possible epidèmia S’havia identificat un
tipus de coronavirus fins aleshores desconegut per la comunitat científica, a
la ciutat de Wuhan a la Xina que, més tard, va esdevenir en pandèmia a
escala mundial, de la que encara avui estem patint les conseqüències i, tot
just, gaudim de recursos terapèutics preventius que probablement permetran
lluitar eficientment per la seva erradicació.

Finalment, i per concloure aquesta ressenya, tal com diu el president de la
RAMC, el Dr. Josep Antoní Bombí, “amb aquestes pàgines acaba una llarga
etapa i, en cloure el llibre, comencem a escriure’n una de nova que, de ben
segur, serà tan digna i plena com la que va iniciar el llunyà 1770”.
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En definitiva, aquest llibre resulta ser una obra imprescindible per conèixer
els primers dos-cents cinquanta anys d’història de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya i, per tant, convidem a la seva lectura, doncs també
esdevé cabdal per remarcar, rememorar, i gaudir dels coneixements assolits
durant la història de l’Acadèmia, i que ens il·luminin en la reflexió sobre el
que el futur ens depara.

Antoni Esteve i Cruella
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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 400 caràcters amb espais (aprox. 4 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, 1981-1983. 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, 1981-1983. 3 v. 772 p.

5.1.2. Capítols de monografies

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o
abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de la part de la monografia”. A:
COGNOM, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número del volum: Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-
2: Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les pàgines en
les quals apareix aquesta part. [En premsa].

Exemple:
BALAGUER PERIGÜELL, Emili. “L’aportació valenciana als Congressos de Metges de
Llengua Catalana”. A: RAMIS, Joaquim. Els congressos de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana: gairebé un segle. 1a ed. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996. (Monografies,
5), p. 367-383.

5.1.3. Publicacions en sèrie

— Títol de la publicació en sèrie [lloc de la publicació], número del volum, número de
l’exemplar (dia mes any), números de les pàgines.

Exemples:
Anales de Medicina y Cirugia [Barcelona], 60, 262 (1982), p. 13-15.
La Medicina Catalana; portantveu de l’Occitania Mèdica [Barcelona], 5, 25 (13 octubre 1935), p. 10.

5.1.4. Articles de revista

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de l’article”.  A: Títol de la publicació en sèrie,
[lloc de publicació], any; número del volum: números de les pàgines en què apareix aquesta part.

Exemples:
CALBET CAMARASA, Josep M.; ALONSO CARNERO, José Ramon. “Iconografia de l’Hospital
Clínic de Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.

CALBET CAMARASA, J. M.; ALONSO CARNERO, J. R. “Iconografia de l’Hospital Clínic de
Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.
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5.1.5. Cita d’un diccionari o enciclopèdia

— COGNOMS, Nom sense abreujar o INSTITUCIÓ. Títol del diccionari o enciclopèdia. Número
d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, any. Nombre de volums,
volum, números de les pàgines.

Exemples:
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed., 2 reimp. Barcelona:
Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 68.

ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma
de Mallorca: Moll, 1978. 10 v.

Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 2013. 10 v., vol.
8, p. 45.

5.1.6. Recursos electrònics o en línia

Documents en línia:
— AUTOR o DESENVOLUPADOR. Títol [En línia]. Edició o versió. Lloc de publicació:

editorial o distribuïdora, any de publicació. <adreça web> [Consulta: dia mes any].

Exemple:
ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia].
Versió 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer
de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm>
[Consulta: 1 juny 2019].

5.1.7. Notes i abreviatures

– Si hi ha més de tres autors, cal possar-hi només el primer, seguit de l’expressió
[et al.], en cursiva, però els símbols dels claudàtors s’han de compondre en lletra rodona. Les
notes han d’anar compaginades, dins del text, en superíndex, correctament numerades i
correlatives, i el seu redactat al final del treball i no a peu de pàgina.

Exemples:
... Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a crear l’any 13501 el càrrec de
metge del comú,2 amb la missió de vetllar per la sanitat pública, a la qual van seguir altres
ciutats de la Corona de Aragó: Cotlliure (1372) i Tarragona (1383).3 Aquest càrrec unipersonal
va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent, la Junta del morbo,4-6 que s’ encarregava
de dictar les mesures de prevenció davant dels contagis.7

1. GASCON, Mireia [et. al]. “Medi ambient, globalització i salut”. A: Actes del XX

Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Vol. 1. 1a ed. Andorra: Societat
Andorrana de Ciències, 2018, p. 223-246.
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2. CORNET, R. N.; TORRAS, M. El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció

(segle XIV). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2005 (PAHCS, 8), p. 67-70.

— No s’acceptarà el següent format i serà motiu de retorn del treball:

... Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent,
la Junta del morbo,4,6,9 que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant dels contagis.1-3,7

– Disposicions gràfiques de la data d’edició:

(12 gener 1992) / (març 1985) / (1988)  / (1978-1980)  / (1990-    )

En totes les cites bibliogràfiques següents a la primera vegada que es cita un treball n’hi haurà prou
amb l’esment del(s) COGNOM(S), Nom(s) dels autor(s) del treball i L’inici del titol... op. cit., pàgina inicial i final
de la nova cita.

Exemple:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic... op. cit.,
vol. 3, p. 178-180.

5.2. Altres consideracions tipogràfiques

Les crides de nota (en forma de números volats o superíndex) han d’anar al darrere del mot que provoca
la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.

Exemples:
— Era natural de Barcelona1 i va exercir a Girona.
— Va néixer a Barcelona l’any 1843,1 i va exercir a Girona.2

Les citacions dins del text es faran entre cometes i en lletra rodona. En el cas que siguin en llengua
diferent a la catalana o occitana aniran entre cometes i en lletra cursiva.

Exemples:
— ... Del fons del despatx sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests
alumnes són recomanats del bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent
a tots dos”.

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

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

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

siempre bienhumorado (¡Bendita herencia!)”.

Les xifres romanes s’han d’editar en versaletes. No s’ha d’afegir mai cap lletra darrere una xifra
romana per indicar que es tracta d’un ordinal.
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[sic] Transcripció literal d’un original, a vegades amb
escriptura no normativa sic, verbatim  (en llatí)

A: Cita d’origen d’un article en el context
d’una obra més àmplia: A In  (en llatí);  A  (en català)

aC Abans de Crist
anòn. Anònim

ap. Apèndix
art. Article
av. Avinguda
c. Data aproximada circa  (en llatí)

c. Carrer
cap. Capítol
col·l. Col·lecció
coord. Coordinador/a/s/es

curs. Lletra cursiva
D Decret
dept. Departament
dip. leg.; DL Dipòsit Legal

dir. Director-a; Direcció
DL Decret Llei
doc. Document
Dr.; Dra. Doctor-a
ed. Editorial, edició

et. al. Altres (i altres) Et alii  (en llatí)
ex. Exemple
exp. Expedient
f. Foli, folis

fig. Figura
hosp. Hospital
Ibid. Mateix lloc que la cita prèvia Ibidem (en llatí)
Id. Mateixa cosa Idem (en llatí)

Impr. Impremta
ll. Llibre
Llic. Llicenciat-da
llig. Lligall

ms. Manuscrit
n. Número
n.b.; NB Atenció, pareu atenció Nota bene  (en llatí)
negr. Lletra negreta

op. Opuscle

TAULA D’ABREVIATURES*
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Exemple:
— Les pestilències que jeuen darrere dels textos catalans que s’han revisat fins ara, si es
poden atribuir totes al bacteri Yersinia pestis, es van iniciar a Europa a mitjans del segle XIV
i hi van romandre fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII.

— XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. (No s’accepta XXIè...).

Els numerals escrits en xifres aràbigues han de portar el punt a partir de les unitats de
miler. Malgrat tot, hi han algunes excepcions; per exemple, els anys i els números de les
pàgines d’un llibre que van sense.

Op. cit. Mateix lloc ja citat, però no
l’immediatament anterior Opus citatum, opere citato (en llatí)

Or. Ordre
orig. Original
p. Pàgina, pàgines

P.d.; p.s. Nota afegida després d’acabat el text Post data (en llatí);
postdata (en català);
post scriptum (en llatí)

p.e.; v.gr. Per exemple Verbi gratia  (en llatí)
par.; § Paràgraf
pg. Passeig

pl. Plaça
prof. Professor-a
RAMC Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RD Reial Decret

rev. Revista
rod. Lletra rodona
s. Segle
s.d.; s/d; s.d. Sense data Sine die  (en llatí)

s.l.; s.l. Sense lloc Sine loco  (en llatí)
sep. Separata
sèr. Sèrie
subt. Subtítol
t. Tom

tít. Títol
UB Universitat de Barcelona
V. t. Veure també (recomanació consecutiva de veure)
V.; Veg. Veure, vegeu, vegi’s Videre, videte, videt, vide  (en llatí)

* En cas de dubte sobre les abreviatures no incloses en aquesta relació, vegeu: MESTRES Josep M. [et. al.]. Manual d’estil:

la redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial - Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009. 1086 p.; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari

de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007. 1762 p.
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Exemples:
— A la pàgina 2331 ho trobaràs.
— El llibre té 1.180 pàgines.
— L’any 1992 es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona.
— Va costar 15.325,50 pessetes i en va rebre 3.000 per a despeses.

5.3. Normes a seguir en els títols, subtítols i epígrafs

S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

— Títol de capítol: En lletra NEGRETA, MAJÚSCULA, RODONA I CENTRAT A COS 12.

— Títol de subtítol: En lletra negreta, minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Títol 3: En lletra minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Les taules s’han d’enviar en un fitxer no tancat, manipulable, dels utilitzats
habitualment (Microsoft Word o Microsoft Excel) i no poden sobrepassar els 12
cm d’amplada.

— Les il·lustracions, taules i gràfiques han d’anar acompanyades del corresponent
peu, centrat, en cursiva i correctament numerades. No pot excedir les dues linies
de text i ha de ser suficientment explicatiu i concís. En el cas de que la il·lustració
no sigui d’autoria pròpia, cal especificar la font d’on s’ha obtingut.

Exemples:

- Autoria pròpia:

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

(Foto: Arxiu familiar).

Figura 2. Imatge de Cambrils en l’actualitat.

- Autoria de procedència aliena:

Figura 3. Oli sobre tela d’Antoni de Gimbernat que es conserva a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

PEL QUE FA A LES NORMES A SVEGEU L’EXEMPLE DEL PUNT 8 D’AQUESTES NORME
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ

6.1. De la recepció i acceptació d’articles.

Els articles hauran de ser tramesos a l’adreça de la revista complint totes les normes
de presentació d’originals. En cas de mancances, la consell de redacció podrà sol·licitar els
elements que faltin abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.
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El període de temps que va des de l’admissió d’un article al procés d’avaluació fins a
l’acceptació o rebuig, no és superior a tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que la direcció
hagi notificat per escrit a l’autor l’acceptació de l’article, aquest pot considerar-se com a no acceptat.

La direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerada la temàtica, la
metodologia, les aportacions i la conveniència de l’article, pot optar per sotmetre’ls al consell
de redacció o retornar-los a l’autor.

En cas de números monogràfics podran ser tramesos al coordinador del número, que
farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al consell de redacció.

6.2. Número monogràfic: coordinació.

Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, el
consell de redacció pot proposar a la revista un coordinador per cada un dels números
monogràfics de la revista.

En el cas de números monogràfics, el coordinador té la doble condició de gestor i d’autor. És
gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en tant que presenta
i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera condició de gestor, actua segons els
criteris particulars que per a cada un dels monogràfics determinin la direcció i el consell de redacció
de la revista. Per la condició d’autor, està sotmès als criteris que estableix aquest protocol.

6.3. De l’avaluació per part del consell de redacció.

L’article proposat serà revisat i avaluat pels membres del consell de redacció, i en
especial pels de les àrees més afins a l’article. Avaluarà la qualitat dels articles proposats, el
seu interès i la conveniència de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al
procés d’edició o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en
especial consideració el criteri del coordinador.

Un cop acceptat l’article per part del consell de redacció, s’iniciarà el procés d’avaluació
per part dels experts.

6.4. De la revisió dels experts.

Un cop aprovat pel consell de redacció, la direcció de la revista sotmetrà cada article a la revisió
per part de dos experts externs al consell de redacció. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel
consell de redacció d’entre les persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat ja
sigui per la seva condició d’autors, la seva autoritat acadèmica o la seva relació directa amb el tema de
l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en consideració el criteri del coordinador.
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Quedaran exempts de revisió dels experts les seccions de la revista que no són aportacions
científiques, com ara presentacions, introduccions generals, memòries, glosses, ressenyes...

6.5. De l’informe dels experts.

L’informe dels experts sempre serà per escrit seguint la pauta d’avaluació que se’ls
farà arribar des de la direcció de la revista, que pot ser modificat d’acord amb l’especificitat de
cada un dels números. Ha de contenir, en essencial, els següents punts:

1.- És un article adequat a la temàtica i a la línia editorial de la revista Gimbernat?

2.- Presenta una recerca, aplicació o contribució acadèmica noves i/o
rellevants?

3.- Està escrit i organitzat d’una forma clara i adequada? S’entén bé? El títol
respon amb prou exactitud al contingut? S’hi adeqüen les imatges i taules?

4.- S’hi referencia d’una forma adequada el treball d’altres? Suggereixes de
fer-hi referències bibliogràfiques addicionals o complementàries?

5.- Creus que és un article (molt, força... gens) interessant? En conseqüència
en recomanes la publicació...?

– Sí, tal com ha estat presentat.

– Sí, però amb modificacions mínimes (indicar quina/quines) (No cal tornar a
passar l’avaluació).

– Sí, però amb modificacions (indicar quina/quines) (Cal tornar a passar l’avaluació).

6.- Comentaris específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de forma objectiva,
tenint en compte que seran trameses a l’autor de forma anònima. El nom del revisador es
mantindrà sempre en l’anonimat.

6.6. Del retorn de l’informe de l’expert.

Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la direcció de la revista
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta d’avaluació.

En cas que passat aquest temps l’expert no trameti la seva avaluació s’entendrà que,
per silenci, aprova sense objeccions l’article i dóna llum verda a la seva publicació. La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i la direcció de la revista sempre podran invocar aquesta
clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de l’expert. L’acceptació per silenci es
considerarà un procediment no habitual.
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Només en cas de flagrant inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament
sobre l’informe presentat per l’expert, la direcció, escoltant el consell de redacció, podrà
desestimar una avaluació, i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.

En cas que l’expert recomani correccions, l’autor pot seguir-les, pot presentar
al·legacions per escrit a la direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del procés de correcció.

Només que un dels experts recomani justificadament la no edició, la direcció de la
revista en farà saber els motius a l’autor i retirarà l’article del procés d’edició. Des d’aquest
moment, l’autor quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà.

7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ

7.1. De la revisió lingüística dels articles:

Un cop acceptats els articles seran sotmesos a revisió per part d’un corrector que, a més de
corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les normes de presentació d’originals.

La revisió anirà a càrrec de les persones que designi la direcció havent escoltat el
consell de redacció.

Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor de l’article, el corrector es
posarà en contacte amb ell per resoldre el conflicte.

Un cop acabada, la persona responsable de la revisió trametrà els articles corregits a
la direcció de la revista per la seva compaginació.

7.2. Del procés tècnic d’edició:

Un cop l’editor rep l’article, s’inicia el procés d’edició. En cas de sorgir problemes o
dubtes, tant pel que fa a aspectes de text com problemes tècnics amb il·lustracions o amb la
seva ubicació, l’editor podrà adreçar-se a la direcció de la revista, que podrà transmetre la
demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà
posar directament en contacte l’autor amb l’editor.

Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés d’impressió.
Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la direcció la incorporació de modificacions
en el contingut, sempre que siguin puntuals i justificades. Si les modificacions afectessin una
part rellevant de l’article seran sotmeses al consell de redacció, que podria decidir sostreure
l’article del procés d’edició, que hauria de refer-se reiniciar tot el procés d’avaluació.

S’imprimiran dues galerades, que seran revisades per la persona responsable de la
correcció lingüística i pel consell de redacció.



249

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 75: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

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



254

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 75: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

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?



258

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 75: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2021



261

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 75: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200



262

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2021; 75: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200


	0-GIMBERNAT 75- CREDITS RACO.pdf
	1-GIMBERNAT 75-CREMADES RACO.pdf
	2-GIMBERNAT 75- HERBARI RACO.pdf
	3-GIMBERNAT 75-GUARDIA RACO.pdf
	4-GIMBERNAT 75- LA XERINGA RACO.pdf
	5-GIMBERNAT 75- INFERMERIA RACO.pdf
	6-GIMBERNAT 75-HERVAS RACO.pdf
	7-GIMBERNAT 75- BRUGUERA RACO.pdf
	8-GIMBERNAT 75-GLOSSA VILASECA RACO.pdf
	9-GIMBERNAT 75-art i medicina RACO.pdf
	10-gimbernat 75-BIBLIOPEGIA ANTROPODÉRMICA I MEDICINA RACO.pdf
	11-GIMBERNAT 75- SAGRADA FAMILIA RACO.pdf
	12-GIMBERNAT 75-noticiari bibliografic RACO.pdf
	13-GIMBERNAT 75-normes per publicar a cada número RACO.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




