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EDITORIAL

GUERRERO i SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Director de la revista Gimbernat.
Manresa (Bages). 9658lgs@comb.cat

    https://orcid.org/0000-0002-2865-7181

E
l número 76 de la revista GIMBERNAT arriba amb noves aportacions que esperem

que siguin d’interès per a tots. Aquesta novetat editorial cal agrair-la als autors

que ens han confiat els resultats de les seves recerques, als avaluadors dels

diversos treballs, al Consell de Redacció, al Consell Assessor i a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya.

Els articles que s’inclouen abasten un període més gran que en ocasions

anteriors, com a conseqüència que el primer tracta d’un moment de l’antic Egipte

cap al segle XX aC; tot seguit n’hi ha un que correspon al segle XVI de la nostra era, dos

al XIX, un a cavall del XIX i XX i dos a la primera meitat del XX. Acompanyen aquest cos de

recerca un treball a la secció Glossa, dos a Scripta manent i diversos comentaris de
textos a Ressenyes bibliogràfiques. Els temes estudiats són tots d’història de les
ciències de la salut i ben variats, com hom dedueix del concepte semàntic de revista.

Que hi hagi una major presència de recerques sobre períodes més propers és degut
a la major abundor de documentació, als nexes amb el present i a una major facilitat de
lectura i contextualització. La Redacció però vol fer constar el seu interès pels temes sobre
els temps més antics que menys rastre han deixat i que, per tant, tenen un interès afegit.

GIMBERNAT, en coherència amb la projecció de les institucions que la promouen,
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Universitat de Barcelona, vol ser l’òrgan
d’expressió de la història sanitària dels territoris de parla catalana en les seves llengües
pròpies i també en la de les principals en ús a Europa. Això és així perquè aquesta revista
catalana té vocació universal i res del món que hi tingui connexió temàtica i cultural li és
aliè i el que difon sobre la ciència, la terra, la nostra gent i fets, no té fronteres definides.

Aquesta difusió cada vegada més gran a través de les eines digitals permet
obtenir un major nombre de consultes i citacions, la qual cosa no és un objectiu en si
mateix sinó un reflex de la transcendència i la funció social de la ciència i les humanitats.
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Altrament, aquest número 76 és el quart que s’edita sota l’embat pandèmic
del SARS-CoV-2. El primer va ser el 73 i des del primer cas de la covid-19 ja han
passat gairebé dos anys. A hores d’ara Catalunya ja compta amb més d’un milió
d’infectats oficials —els no comptabilitzats són una incògnita— i més de 24.000 morts.
Mentre, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declara més de 220 milions d’infectats
al món —que poden ser moltíssims més— i 4,6 milions de morts, tot i que avisa que el
nombre real de decessos mundials pot ser dues o tres vegades superior.

Una situació com aquesta ho trasbalsa tot, fins i tot la cerca de fonts
documentals, la consulta d’arxius i equipaments, àdhuc l’estat anímic necessari per
a fer estudis històrics mentre veiem al nostre entorn tanta desolació. Això ja ha
passat en relació als darrers números i la novetat durant el temps de gestació d’aquest
últim ha estat l’aplicació dels vaccins contra l’actual virus pandèmic.

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és una institució que des de la
seva creació ha defensat la inoculació i la vaccinació contra tota classe de malalties
infeccioses. Des del vaccí antivariolós de Jenner el 1796, l’Acadèmia ha avalat tota
classe de vacunes i els seus investigadors. És la institució mèdica catalana amb
major tradició en la difusió dels vaccins com a mitjà per a la prevenció de les epidèmies.
En algunes èpoques fins i tot els ha aplicat directament.

L’Organització Mundial de la Salut i els estats que hi pertanyen, al llarg del
present 2021 han dut a terme les campanyes necessàries per protegir la població. A
Catalunya alguns dels nostres acadèmics han estat i són adalils d’aquesta lluita contra
la SARS-CoV-2 mitjançant els diferents vaccins basats en l’ARN i el vector viral; actualment
s’ha aplicat la pauta completa de protecció al 77% de la població de Catalunya.

En el moment de presentar aquest nou número de GIMBERNAT, el 76, no ens
podem estar de donar notícia sobre l’actual moment de la greu pandèmia que ens
afecta i que passarà a la història de les malalties infeccioses. Amb tota seguretat serà
motiu de futures publicacions quan sigui l’hora de fer-ne balanç.

En aquest número alguns articles recorden també que enguany commemorem
els 200 anys de l’epidèmia de febre groga desfermada el 1821 i els 50 anys del darrer
brot de còlera a Barcelona.

No ens queda res més que convidar els lectors a immergir-se en aquesta nova
publicació, alhora que desitgem als estudiosos que la consultin que trobin el que els
interessa i vegin en la revista un bon mitjà per canalitzar els seus treballs.
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 TRAUMATISMES CRANIALS. CORRELACIÓ

ENTRE LES DESCRIPCIONS DEL PAPIR

EDWIN SMITH I L’ESTUDI

PALEORADIOLÒGIC DE RESTES HUMANES

RESUM: Presentació d’una mostra de la relació existent entre les
descripcions de les diferents patologies traumàtiques cranials
exposades en el papir mèdic Edwin Smith, i les lesions
traumàtiques cranials trobades en l’estudi antropològic i radiològic
de restes humanes de dues tombes de la necròpolis tebana a
Luxor, Egipte.

TRAUMATISMOS CRANEALES. CORRELACIÓN ENTRE LAS
DESCRIPCIONES DEL PAPIRO EDWIN SMITH Y EL ESTUDIO PALEO-
RADIOLÓGICO DE RESTOS HUMANOS. RESUMEN: Presentación de
una muestra de la relación existente entre las descripcionEs de
las diferentes lesiones traumáticas craneales expuestas en el
papiro médico Edwin Smith y las lesiones traumáticas craneales
halladas en el estudio antropológico y radiológico de restos
humanos de dos tumbas de la necrópolis tebana en Luxor, Egipto.

HEAD INJURIES: CORRELATION BETWEEN THE DESCRIPTIONS OF
THE PAPYRUS EDWIN SMITH AND THE PALEO-RADIOLOGYCAL
STUDY OF HUMAN REMAINS. ABSTRACT: Presentation of a sample
of the relationship between the descriptions of the different traumatic
pathologies described in the Edwin Smith medical papyrus, and the
traumatic cranial injuries found in the anthropologycal and
radiological study of humans remains from two tombs in the Theban
necropolis in Luxor, Egypt.

PARAULES CLAU:

� Egipte
� Traumatisme
� Papir Edwin Smith
� Paleopatologia
� Paleoradiologia

PALABRAS CLAVE:

� Egipto
� Traumatismo
� Papiro Edwin Smith
� Paleopatología
� Paleoradiología

DINARÈS SOLÀ, Rosa
Metgessa radiòloga i Màster en Egiptologia. Sant Just Desvern (Baix Llobregat). rdinares@gmail.com
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INTRODUCCIÓ

L’Egipte faraònic va ser una civilització de discurs mític on el sagrat ho definia
tot. En les cultures de discurs mític, el temps era cíclic i sempre es tornava a l’origen.
L’important era la repetició dels actes mítics, els actes primordials,  l’etern retorn.1  Però
evidentment també hi havia un temps lineal, que era el temps de la vida dels humans i,
durant aquesta vida, la malaltia i els accidents hi eren presents. Aquests contratemps
també podien afectar El faraó com a home. Per preservar la vida del faraó déu, es va
desenvolupar una gran disciplina, la medicina egípcia. Segons Ghalioungui,2 l’estudi
del cos i de les malalties tenia com a objectiu preservar la salut del faraó, el déu a
la terra, i, per tant, la medicina era una matèria sagrada i també eren sagrats els
texts mèdics.

Un altre concepte que s’ha de tenir present al parlar de la cultura egípcia és la
dualitat. Egipte era un país dual, sempre es trobava l’oposició entre dos conceptes,
Kmt / Dsrt (la terra fèrtil /el desert), el país / el país estranger, la dualitat entre l’Alt
Egipte i el Baix Egipte, l’ordre i el caos, la vida i la mort.

A la medicina egípcia la dualitat també hi era present. Existia la medicina
màgica i la medicina basada en el coneixement que dona l’observació dels malalts,
dels aspectes clínics de les malalties i dels traumatismes. En la medicina egípcia es
mesclaven els conceptes màgico-religiosos amb teories fisio-patològiques basades
en l’observació i en l’estudi.

La religió i la màgia tenien una gran importància en tots els aspectes de la vida
dels egipcis. La religió era present arreu, i tota acció requeria entrar en relació amb
els déus.3  La màgia a l’Antic Egipte era present en tots els afers. Pels antics egipcis,
la màgia començava amb la creació del món pels déus. Com a exemples de màgia,
recordem la que va fer Isis per unir el cos d’Osiris i per engendrar Horus (concepció
màgica i divina, mare i verge). També era màgica la crescuda del Nil que feia rebrotar
la terra després de la sequera, com també ho era la sortida del sol il·luminant l’horitzó
cada dia. També era màgica la protecció del faraó i la reina, i la protecció del poble
per part dels déus de les llars.

Tot i aquestes consideracions, els autors que han estudiat els papirs mèdics
coincideixen en afirmar que la medicina a l’antic Egipte seguia un pensament racional.

Els metges egipcis afirmaven que els homes naixien sans i la malaltia era originada
gairebé sempre per una causa externa, visible o invisible. La mort natural era desconeguda.
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Sempre hi havia un factor exterior que provocava la interrupció del curs de la vida,  ja fos
un traumatisme o l’agressió d’un animal, d’un home o d’un element natural, i els símptomes
eren la conseqüència directa de l’acció d’un agent exterior.

Però quan la malaltia es declarava de manera espontània i no es trobava la
causa, s’imaginaven que era causada per la intervenció malèfica d’un ésser invisible.
Per als egipcis, si ens limitem a la patologia interna, la causa podia estar provocada
pels següents factors: el vent, els verms, els insectes, el contingut intestinal, l’excés
de menjar, les matèries mòrbides, les secrecions corporals que no seguien la ruta
correcta, obstacles a diferents parts del cos que dificultaven el seu funcionament,
l’escalfament del cos, l’augment de la humitat i la falta d’aire. També podia estar
provocada per causes ocultes o morals, pel poder del mal, del caos, del no ser, per
éssers malignes o per dimonis i, finalment, per un ésser animat que s’introduïa al
cos i alterava el seu equilibri. És aquest dualisme entre el pensament racional i el
màgic que fa que es trobin papirs mèdics sense cap cita màgica, papirs que
contenen alguna recepta màgica i papirs on totes les accions terapèutiques són
màgiques.

A diferència d’altres pobles de la antiguitat, els egipcis no consideraven els
malalts com a impurs o intocables. A les màximes d’Amenemope es diu: “no us

mofeu dels cecs, no rigueu del nan, no tanqueu el pas a l’esguerrat, no rigueu d’aquell

a qui Déu va emmalaltir”.4

Al papir Ebers (Eb. 200 a), després de la descripció de l’exàmen del pacient,
diu: “Ocupa’t d’ell, no l’abandonis”.

En els papirs mèdics es troben les referències de les visites repetides al
malalt fins que aquest es cura totalment. Gràcies a tots aquests escrits, es creu que
els metges egipcis tenien una gran qualitat humana i una cura especial pels malalts,
pels invidents i pels disminuïts, tan físics com psíquics.

ELS PAPIRS MÈDICS

Els papirs mèdics més importants van ser trobats a finals del segle XIX i principis
del segle XX; i alguns d’ells van ser venuts descontextualitzats, sense saber-se com
ni on es van trobar. Molts papirs s’anomenen pel nom de la persona que el va
comprar, per exemple el papir Edwin Smith, o pel nom de la persona que el va estudiar,
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com el papir Ebers. Hi ha altres papirs que es coneixen pel lloc on es guarden
actualment. Així trobem el papir Londres i el papir Berlín. També n’hi ha que reben el
nom del lloc on van ser trobats, com el papir de Kahun (Illahun).

Els papirs estaven fets amb làmines de les tiges de la planta del papir premsada
i entrecreuada. S’escrivia amb petites canyes tallades i sucades amb tinta negra, i tinta
vermella a l’inici de paràgraf. Estaven escrits en columnes d’aproximadament vint línies
a cada pàgina, que s’enganxaven a la pàgina següent, formant així el rotlle de papir.

La majoria de papirs estaven escrits en hieràtic, que és l’escriptura cursiva del
jeroglífic. L’escriptura jeroglífica s’utilitzava per escriure textos religiosos i textos àulics.
Pels usos quotidians, s’utilitzava el papir, on s’escrivia en escriptura hieràtica, que és
una escriptura cursiva dels jeroglifics, i més tard, en escriptura demótica, que és una
cursiva de la hieràtic.

La major part dels papirs són còpies tardanes d’escrits fets en les primeres
dinasties, dels quals s’ignora l’autoria. En alguns papirs consta l’escriba que va fer la
còpia, i en algun el nom de la persona malalta a qui anava dirigit el remei.

Sembla que aquests tractats no contenien tota la ciència que es coneixia,  ja
que l’ensenyament es feia en secret, es transmetia de forma oral i només hi tenien
accès els deixebles més propers. Es pot veure al “Llibre del Cor” del papir Ebers (Eb.
854-855), que comença amb el títol: “Començament del llibre secret dels metges”. En
el mateix papir (Eb.206) es recomana guardar el secret d’una recepta mèdica, inclús
pels deixebles del metge, excepte per la seva filla. Aquest secretisme professional el
trobem també a la medicina grega fins a Hipòcrates, que també feia jurar als metges
que ensenyarien tots els seus coneixements i els dels seus mestres, als seus fills i als
seus deixebles, però mai a cap profà que no tingués relació amb la medicina.

Els papirs es divideixen pel seu contingut: els que parlen d’una única
especialitat, com el papir Edwin Smith, el papir de Kahun i el papir Chester Beatty, i
els que tracten de diferents temes i contenen una gran compilació de receptes, com
el papir Hearts, el papir de Berlín i el papir de Londres. En aquest darrer grup cal
destacar el papir Ebers, que és el més extens de tots.

Els papirs varien també per la importància que atorguen a la màgia. El papir
Chester Beatty no en fa cap referència. Els papirs Edwin Smith, Ebers, Hearst, Kahun i
Berlín tenen alguna al·lusió a la màgia i alguna recepta màgica. El papir de Londres té
una gran quantitat de referències màgiques i el papir de Londres-Leiden és pura màgia.
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ESTUDI

En l’estudi que es presenta s’ha comparat el treball de camp paleopatològic
i paleoradiològic amb el casos de traumatismes cranials descrits al Papir Edwin Smith.

Estudis paleopatològics i paleoradiològics

Durant diferents campanyes hem pogut estudiar les restes momificades i
esqueletitzades de les tombes TT34, TT16 i TT110 a les necròpolis d’El Assassif, “Dra
Abu el Naga i Sheik Abd el-Qurna, de la necròpolis tebana, a la riba occidental del Nil,
prop de la ciutat de Luxor.

Els estudis radiològics han estat practicats a peu de tomba. Durant la campanya
per l’estudi de les restes humanes de la tomba TT34 es va utilitzar un arc de quiròfan
portàtil Philips BV Pulsera. Aquest equip està format per un sistema de braç en C i per
una estació mòbil amb dues pantalles en les que es visualitza la imatge en temps
real. A la tomba TT110 es va utilitzar un aparell portàtil digital d’ús veterinari, ClaroX
DR Equino 810, que incorpora un sistema digital de radiografia directa format per un
panell connectat a un equip de raigs X i a un ordinador. L’aparell és de dimensions
reduïdes, molt útil com a equip radiològic portàtil. Les característiques radiològiques
de les projeccions anteroposteriors i dorsoplantar són 60 Kw i 0,32 mAs, i, en la
projecció lateral, són de 65 Kw i 0,50 mAs.

El protocol d’estudi radiològic dels cranis va ser la pràctica de radiografies en
els plans anteroposterior, sagital, semiaxial i submentonià-vèrtex. S’han de tenir en
compte les dificultats per realitzar un correcte estudi radiològic degut a la manca de
teixits tous, a l’estat del teixit ossi per descalcificació o per fossilització i a la dificultat
afegida de col·locar el crani en una posició correcta per a la pràctica de les diferents
projeccions.

El papir Edwin Smith

El seu nom prové de l’egiptòleg nord-americà Edwin Smith, nascut el 1822 i
mort el 1906. El 20 de gener de 1862, a la ciutat de Luxor, Edwin Smith va comprar el
document a un venedor anomenat Mustafà Aga, junt amb el papir Ebers. Es pensa
que els dos papirs estaven a la mateixa tomba però es desconeix en quina tomba es
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van trobar. Al morir Smith, la seva filla va donar el papir a la New York Historical
Society. Aquesta va sol·licitar a James Henry Breasted la traducció del papir. Finalment,
el 1930 es va publicar la traducció anglesa. Actualment el papir està guardat a
l’Acadèmia de Medicina de Nova York.

El papir mesura uns 4,68 metres de llarg i entre 32,5 i 33 centímetres d’ample.
La part final del papir es va perdre. Es creu que l’original podia tenir fins a 5 metres de
llarg. Està escrit per les dues cares i es composa de 17 pàgines, amb 377 línies al
front, i 5 pàgines, amb 92 línies al revers. Està datat aproximadament del 1550 aC., al
Regne Nou, però pel vocabulari i per l’estructura gramatical podria haver estat escrit
al Regne Antic (aprox. 2680-2180 aC), encara que hi ha autors que creuen que va ser
escrit al Regne Mig (aprox. 2040-1780 aC.), adduint que algunes característiques de
l’escriptura antiga es van incloure per donar-li aparença de major antiguitat.

El papir Edwin Smith és un tractat de traumatologia en què trobem descripcions
molt acurades de lesions traumàtiques. Els casos es presenten amb un enfocament
racional i científic amb el diagnòstic, pronòstic i tractament del pacient. El mètode
emprat està basat en l’observació i el tractament pràctic i, en la majoria de casos, no
hi apareix la màgia.

El papir presenta la descripció de 48 casos. Comença descrivint les lesions
traumàtiques cranials, continua amb les lesions de la cintura escapular i toràciques
i acaba de forma brusca en el cas 48 a nivell d’una vèrtebra. Es creu que el papir
devia continuar amb la columna, pelvis i cames, i que aquest seria el fragment que
s’hauria perdut.

Els 48 casos descrits són:

— 27 traumatismes cranials
— 6 traumatismes de gola i coll
— 2 traumatismes de la clavícula
— 3 traumatismes als braços
— 8 traumatismes de l’estèrnum i les costelles
— 1 traumatisme de l’espatlla
— 1 traumatisme en una vèrtebra

Les lesions estan ordenades en ordre creixent de gravetat.
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El papir és únic en l’organització del seu material i segueix sempre el mateix
patró per presentar els casos:

— Títol: consisteix en la paraula “instruccions” seguida de la
identificació i descripció del tipus de trauma així com la localització de
la regió o òrgan afectat.

— Examen: es descriu el cas i com s’ha de practicar l’examen al pacient.
L’examen inclou l’avaluació de la ferida i el moviment de la part afectada.
Alguns casos descriuen que el pacient va ser examinat més de un cop.
Aquesta part sempre comença: “Si examines un home que presenta...”.

— Diagnòstic i pronòstic, que es resumeix en tres actituds:

“Una malaltia que es pot tractar”, en els casos que sembla possible la
curació.

“Una malaltia contra la qual lluitaré”. El metge intentarà curar el malalt
encara que pot ser difícil.

“Una malaltia que no ha de ser tractada”, ja que es creu que es una
afecció incurable.

Aquesta secció comença amb el paràgraf: “Has de dir en relació a

ell...”.

— Tractament: dona solucions objectives i no màgiques per a la lesió.
Els tractaments inclouen sutures, cauterització, apòsits, fixacions amb
tauletes. Sempre comença: “Haureu de fer per ell ...”.

— Segon examen (si és necessari) i un segon tractament (si s’ha fet un
segon examen).

I acaba amb Glosses i comentaris, els quals són, bàsicament, l’explicació i
comentaris sobre la terminologia. Per nosaltres aquest apartat és un valuós diccionari
mèdic per entendre la pràctica mèdica antiga.

CASOS

Es presenten 4 casos de traumatismes cranials amb diferent grau de gravetat.
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Primer cas

Es tracta d’un crani masculí, esqueletitzat, sense mandíbula inferior i sense
connexió amb l’esquelet, trobat a la tomba TT110 de Djehuty a Sheik Abd el Qurna
(FC SHAFT AF-1466 ID-38).

Presenta una fractura de la calota parietal esquerra amb lesió incisa i
esfondrament amb depressió irregular. Per aquestes característiques, sembla que la
lesió va ser provocada per un instrument punxant, possiblement per arma blanca, amb
un cop vertical de fora a dins, amb depressió de l’os al voltant del la lesió punxant.

Estudi radiològic: es van practicar radiografies en els plans anteroposterior,
sagital, semiaxial i submentoni-vèrtex.

A la projecció de perfil s’aprecia una lesió parietal esquerra amb un defecte
ossi per perforació completa amb perímetre de forma el·líptica de contorns irregulars
i amb esfondrament ossi al voltant de la lesió. En la projecció AP s’aprecien unes
fines línies de fissures amb un trajecte radial des del defecte ossi fins a la perifèria
de la depressió.

Aquesta difusió de les forces que provoca la fractura només succeeix si
l’individu està viu al rebre el cop.

Edwin Smith 1,18-2,2

Una ferida oberta al cap que penetra fins l’os i perfora el crani

Títol: [Instruccions relatives ] a una ferida oberta que penetra fins l’os

i perfora el crani.

Examen: Si tu examines un home que presenta una ferida oberta al

cap que penetra fins a l’os i perfora el seu crani; tu hauràs de palpar la

ferida. Si trobes a l’home incapaç de dirigir la mirada a les espatlles i al

pit i té rigidesa del coll.

Diagnòstic/Pronòstic: Un patiment que jo tractaré.

Tractament: Desprès d’haver-lo suturat hauràs d’aplicar carn fresca

sobre la ferida el primer dia, no l’embenis...”.
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El papir descriu una lesió cranial per perforació de la calota i recomana com
practicar l’exploració: “tu hauràs de palpar la ferida”. També descriu la rigidesa de la
nuca, que és un signe d’inflamació de les meninges. En aquest cas el pronòstic és
favorable: “Un patiment que jo tractaré”.

És el primer cas del tractat on ens parla de suturar la lesió; també indica que
no s’ha d’embenar per evitar provocar edema.

Segon cas

Crani masculí, esqueletitzat, sense mandíbula inferior i sense connexió amb
l’esquelet trobat a la tomba TT110 de Djehuty a Sheik Abd el Qurna. ( TT110, PHSF-
140 ID 95).

El crani presenta una fractura comminuta frontoparietal esquerra amb
aixafament i esfondrament del fragment central, associada a fractures radials; una
fractura travessa la línia mitja cap a la regió frontal dreta, una altra fractura s’estén al
sostre de l’òrbita esquerra i a la paret posterior de l’òrbita, també hi ha una altra línia
de fractura a la regió frontal esquerra. És una fractura per impacte cranial (blunt

force trauma) provocada per un objecte pesat, possiblement una maça, i amb una
gran força d’impacte. L’estudi ens demostra que és una fractura antemortem, per les
línies de fractura radials que surten de la lesió central, sense signes de curació
perquè degué ser un cop mortal.

Estudi radiològic: es van practicar radiografies en projecció AP, lateral, semi-
axial i submentoniana-vèrtex.

En la projecció AP s’aprecia una fractura comminuta frontal dreta, amb defecte
ossi central de forma triangular amb marges mal definits del que emergeixen línies de
fractura, apreciant-ne una de petita cap a regió parietal posterior dreta, una altra
fractura que afecta al frontal i al marge orbitari dret; s’aprecia un discret encavalcament
dels fragments i una línia de fractura que afecta la cara orbitària i l’ala major de
l’esfenoide dret, que es confirma en la projecció submentoniana-vèrtex, també
s’aprecia una  línia de fractura que des de la lesió central travessa la línia mitjana i
afecta el frontal esquerre.

És una fractura molt greu amb gran dificultat per al seu tractament, fins i tot
per a la medicina moderna.
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Figures 3 i 4. Cas 2: Fractura conminuta frontoparietal provocada
per cop amb objecte pesant.

Figures 1 i 2. Cas 1: Lesió incisa per instrument punxant.
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Edwin Smith 2, 2-11:

Títol: Instruccions relatives a una ferida oberta que penetra fins a l’os

i provoca una esquerda al crani.

Examen: Si tu examines l’home que presenta una ferida oberta en el

seu cap que penetra fins a l’os i provoca una esquerda en el seu crani,

tu hauràs de palpar la ferida, si trobes alguna cosa inquietant en

l’interior sota els teus dits i si el pacient tremola exageradament i la

inflamació fa protrusió, expulsa sang per les fosses nassals i per les

orelles, i té rigidesa del coll de manera que no pot mirar les espatlles ni

el pit.

Diagnòstic: “un patiment contra el que lluitaré”.

Tractament: No l’hauràs d’embenar sinó que faci la dieta habitual fins

que hagi passat el període evolutiu de la lesió. El tractament es fa en

posició asseguda. Fes dos suports amb totxanes. Hauràs d’aplicar

greix al cap i estovar el coll i les dues espatlles, tu ho hauràs de fer de

la mateixa manera a tot home que trobis que presenta un esfondrament

del crani.

Glossa A: Pel que fa a “esfondrament del seu crani” significa la
separació de (una part) la closca del seu crani, mentre que els fragments
queden units a la carn del seu cap i no se separen.

Glossa B: Pel que fa a “la inflamació subjacent fa protrusió” això
vol dir que la inflamació que cobreix la ferida és àmplia i s’eleva
sobre ella.

Glosa C: Pel que fa a “fins que tu sàpigues que ell ha assolit un punt

decisiu” significa que tu sàpigues si ell morirà o viurà, perquè ell és (un
cas de) “un patiment contra el que jo lluitaré”.

El papir ens parla d’una lesió cranial que fragmenta l’os. Descriu l’edema que
el metge, durant l’exploració, ha de notar sota els seus dits i defineix una epistaxi i
una otorràgia associades a rigidesa de nuca. El pronòstic és “un patiment contra el

que lluitaré”. Això vol dir que és una lesió greu i difícil de curar. El tractament proposat
és no embenar per no provocar més edema i tractar-lo assegut. D’aquesta manera,
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tot i que l’edema provoqui un augment de la pressió del líquid cefalorraquidi, aquest
baixarà a causa de la posició del pacient. La resta de tractament que proposa serveix
per aconseguir el confort del pacient fins que l’evolució de la lesió porti a la curació
o a la mort del ferit.

Tercer cas

Crani esqueletitzat sense mandíbula inferior i sense connexió amb l’esquelet,
trobat a la tomba de Monthemhat a el Assassif (MTH-CC-41).

Crani de sexe femení que presenta una gran ferida temporal posterior. És una
lesió tangencial amb un scalp ossi important amb pèrdua de matèria òssia que deixa
veure l’interior cranial; per la tipologia de la lesió podria haver estat provocada amb una
destral de batalla. Aquest crani va patir dues greus lesions: la que presentem, i una
lesió incisa a la regió parietal esquerra associada a una línia de fractura linial que
travessa la línia mitjana, probablement provocada amb una espasa.

Les dues lesions són ferides antemortem, greus i mortals i possiblement
provocades per una agressió.

A la radiografia anteroposterior del crani s’aprecia una gran lesió temporal
esquerra amb pèrdua de substància òssia que afecta la taula externa i la taula interna
de la calota cranial. A la projecció de perfil s’aprecia la lesió de forma quadrangular
amb marges irregulars però ben definits i amb una gran pèrdua de substancia òssia.

A nivell parietal posterior esquerre parasagital, s’aprecia una fractura lineal
amb separació de marges que presenta associada una fissura lineal i moderadament
irregular que emergeix de la punta interna de la lesió i travessa la línia mitjana en
direcció a la regió parietal parasagital dreta.

Edwin Smith 2,17-3,1

Títol: Instruccions relatives a una ferida en el seu cap que penetra fins

l’os i deixa exposat el cervell que està contingut dins el seu crani.

Examen: Si tu examines l’home que presenta una ferida oberta en el

seu cap que penetra fins l’os, en relació amb un cop rebut en el seu
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crani que exposa el cervell del seu crani, tu hauràs de palpar la ferida.

Si tu trobes que aquest cop donat al crani, (mostra com) aquestes

arrugues adopten la forma del coure fos, i notes alguna cosa dins que

polsa i aleteja sota els teus dits, com passa en el lloc dèbil de la corona

del nen, que quan es tanca ja no presenta aquesta pulsació ni aquest

aleteig, si no fins quan el crani del seu pacient es presenta obert, i

sagna per les fosses nasals i té rigidesa del coll.

Diagnòstic: Tu hauràs de dir: “és un patiment que NO ha de ser tractat”.

Tractament: Tu hauràs d‘untar la ferida amb greix. No l’has d’embenar;

no aplicaràs dues cintes adhesives, fins que tu sàpigues que ell ha

assolit el punt decisiu.

En l’apartat de l’examen es fa una comparació de les circumvolucions cerebrals
amb el coure fos i descriu la fontanel·la i la pulsació. És la primera vegada en la
història de la medicina que estan documentades les paraules

Cervell     3is

Fontanel·la dhr

Meninges ntnt

El diagnòstic i el pronòstic és: “un patiment que NO ha de ser tractat”, aquest
és un pronòstic dolent, i el metge declara el cas intractable ja que és una lesió greu
sense possibilitats de curació. El tractament que proposa és no embenar ni cosir, sinó
deixar evolucionar la lesió donant únicament confort al pacient fins a la seva mort.
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Figures 7 i 8. Cas 4: Fractura del trípode consolidada

Figures 5 i 6. Cas 3: Lesió amb scalp ossi per agressió amb espasa i matxet.
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Quart cas

Crani masculí, esqueletitzat, sense mandíbula i sense connexió amb l’esquelet
trobat a la tomba de Monthemhat a el Assassif (MTH-S-1).

El crani presenta quatre lesions per traumatisme facial curades. Es tracta del
que avui en dia s’anomena fractura del trípode (nasal and zygomatic bone fracture).
Aquestes fractures són provocades per traumatismes facials deguts a actes violents
o per traumatismes per caigudes i de circulació.

En l’estudi antropològic s’aprecien una fractura consolidada dels ossos nasals
drets amb desplaçament, un lleuger esfondrament del sòl de l’òrbita esquerra,
encavalcament del maxil·lar sobre el zigomàtic a la sutura zigomàticomaxil·lar esquerra
i una fractura d’arc zigomàtic esquerre amb encavalcament dels fragments.

Radiològicament es poden apreciar les següents lesions:

A la projecció AP s’aprecia una fractura consolidada del sòl de l’òrbita esquerra
amb esfondrament moderat i una deformació de la paret dreta de la piràmide nasal i
desviació de l’envà nasal cap a la dreta.

En la projecció submentoniana-vèrtex realitzada per a l’estudi de la base de
crani s’aprecia una fractura lineal simple al terç mitjà de l’arc zigomàtic esquerre amb
encavalcament dels fragments i aplanament de l’arc zigomàtic. Per les característiques
antropològiques i radiològiques de les fractures, les lesions podrien haver estat
provocades per dos traumatismes diferents, un traumatisme que va afectar l’os malar
i l’arc zigomàtic i un altre episodi traumàtic que va afectar els ossos propis del nas.

Edwin Smith 7, 1-7

Títol: Instruccions relatives a un cop violent a la galta.

Examen: Si tu examines un home que ha patit un cop violent a la galta,

tu has de posar la mà sobre la galta en el punt on va rebre el cop. Si

crepita sota els teus dits mentre expulsa sang pel nas i per l’orella del

mateix costat i també expulsa sang per la boca i té dolor quan obre la

boca a causa del cop.
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Diagnòstic: Tu hauràs de dir respecte a ell: un pacient que ha rebut un

cop violent a la seva galta i que expulsa sang pel nas, per la orella i per

la boca i ha perdut la paraula.

Pronòstic: Un mal que NO ha de ser tractat.

Tractament: Tu hauràs d’aplicar una cura amb carn fresca el primer dia.

El seu confort s’aconsegueix assegut fins que la inflamació s’hagi reduït.

En l’examen que es fa de la lesió, es descriu la crepitació que fa un os fracturat
sota els dits, i exposa els signes típics d’una fractura nasal: l’hemorràgia nasal i
l’otorràgia del mateix costat on ha rebut el cop.

Segons el papir, aquestes lesions “no han de ser tractades”, però a diferència
dels casos anteriors de fractures cranials, no és pel mal pronòstic de la lesió, sinó pel
fet que aquestes fractures consolidaran sense manipulació amb més o menys
deformació. Així mateix, el papir dona instruccions d’aplicar carn fresca el primer dia
i mantenir el pacient assegut per fer baixar l’edema.

CONCLUSIÓ

Un cop feta aquesta petita revisió, podem fer constar que els metges egipcis
seguien les instruccions donades en els papirs mèdics. Aquestes instruccions es
basaven en una observació minuciosa i una observació detallada de les lesions i dels
signes clínics.

També podem afirmar que tenien coneixements d’anatomia força avançats
com podem veure, per exemple, en les descripcions que fan del cervell.

A més, donaven un pronòstic, i això només és possible si s’han vist molts
casos de la patologia descrita i si s’ha fet un seguiment de l’evolució dels pacients.

Després de considerar el cas, els metges egipcis proposaven un tractament.
Aquests tractaments eren racionals i basats en l’aplicació repetida, l’observació dels
resultats i l’experiència acumulada durant tres mil·lennis, tot i que no podem obviar
que també s’utilitzaven tractaments màgico-religiosos.
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Traumatismes cranials. Correlació entre les descripcions del papir Edwin Smith i l’estudi...

I finalment, i molt important, consta sempre el seguiment del pacient. Mai
s’abandonava un malalt, sense importar si tenia una malaltia sistèmica, una malaltia
congènita amb disminucions físiques o psíquiques, o degut a traumatismes provocats
per guerres, per caigudes de les grans construccions o per lluites rituals o esportives.
La instrucció s’acaba amb: “cuida’l, no l’abandonis”.

Per últim, cal anotar que la traducció del text del papir Edwin Smith ha estat
realitzada per l’autora a partir de la traducció anglesa.

NOTES

1. CERVELLÓ AUTORI, J. Egipto y África. Barcelona: Editorial Ausa, 1996, p. 13-26.

2. GHALIOUNGUI, P. La médecine des pharaons. Paris: Éditions  Robert Laffont, 1983.

3. BARDINET, T. Médecins et magiciens à la cour du pharaon. Paris: Louvre éditions, 2018.

4. The maxims of Amenemope, Glossary to British Museum Papyrus EA 10474.
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RESUM: Joan Baptista Binimelis  i Garcia (Manacor, 1539-1616) és un

dels màxims representants de la cultura del Renaixement a Mallorca.

Humanista complet, va ser metge, eclesiàstic, escriptor, historiador,

matemàtic i astrònom. Va escriure tractats de medicina i farmacologia,

entre els que destaca un sobre la sífilis, titulat De morbo gallico

tractatus quam brevis ac  necessarius  (1571) on descriu els símptomes

de la malaltia i proposa remeis per a la seva guarició.

JOAN BAPTISTA BINIMELIS Y SU TRATADO  DE MORBO GALLICO. RESU-

MEN: Joan Baptista Binimelis i Garcia (Manacor, 1539-1616) es uno de los

máximos representantes de la cultura del Renacimiento en Mallorca.

Humanista completo, fue médico, eclesiástico, escritor, historiador, mate-

mático y astrónomo. Escribió diversos tratados de medicina y farmacología,

entre los que destaca uno sobre la sífilis, titulado De morbo gallico tractatus

quam brevis ac necessarius (1571) donde describe los síntomas de la

enfermedad y propone remedios para su curación.

JOAN BAPTISTA BINIMELIS AND HIS TREATISE DE MORBO

GALLICO. ABSTRACT: Joan Baptista Binimelis i Garcia (Manacor,

1539-1616) is one of the greatest representatives of Renaissance

culture in Mallorca. A complete Humanist: he was a physician,

ecclesiastic, writer, historian, mathematician and astronomer. He

wrote treatises on medicine and pharmacology, including one on

syphilis, called De morbo gallico tractatus quam brevis ac

necessarius (1571) in which he described the symptoms of the

disease and proposed remedies for its cure.
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JOAN BAPTISTA BINIMELIS  I EL SEU TRACTAT

DE MORBO GALLICO

Joan Baptista Binimelis i Garcia (Manacor, 1539-1616) és un dels màxims
representants de la cultura del Renaixement a Mallorca i del conjunt dels països de
parla catalana. Com a bon humanista, va ésser una figura polifacètica: eclesiàstic,
metge, historiador, escriptor, matemàtic, astrònom, autor dels projectes de diverses
torres de defensa i d’alguns invents que se li atribueixen, entre d’altres. D’orígens
humils i pagesos, després de fer els primers estudis a Mallorca, va deixar l’illa per
estudiar medicina a la Universitat de València durant la segona meitat del segle XVI.
Acabats els seus estudis viatjà a Roma, on sembla que es va ordenar sacerdot al
voltant de 1570, i en aquesta ciutat redactà un tractat de protocol diplomàtic, Trata-

do de la precedencia entre España y Francia, a instàncies de Juan de Zúñiga,  germà
de  Lluís de Requesens i de Zúñiga. L’any 1575 retornà a Mallorca on es relacionà
amb les esferes del poder i fou nomenat metge de cambra del bisbe Joan Vich i
Manrique de Lara, qui va ser el seu protector i mecenes durant el seu mandat
episcopal. Gràcies als seus coneixements en matemàtiques i astronomia,1 el virrei de
Mallorca, Lluís Vich i Manrique, germà del citat bisbe, li encomanà la realització d’un
mapa de Mallorca per millorar les defenses militars de l’illa, dintre del projecte
estratègic que planificava Felip II.

Els jurats de la Ciutat i el Regne de Mallorca li  encarregaren la redacció  d’una
història  del regne mallorquí, que va sortir a la llum el 1593 amb el títol Història

general del regne de Mallorca, que fou el primer treball històric d’aquestes
característiques i pel qual  Binimelis adquirí fama. En aquesta obra, el capítol II del
llibre V, titulat “Del propi i particular temperament de la illa de Mallorca, i a quins mals

estan subjectes los seus habitadors”,2 seguint la línia hipocràtica i galènica de la
topografia mèdica, Binimelis intenta fixar les característiques físiques dels mallorquins
i determinar i explicar les malalties que els són pròpies en raó de les particularitats
que presenta la combinació dels quatre elements: la constitució física de l’home i els
diferents estats dels humors. La diferent proporció en  què  es  combinen aquests
humors i els que en resulten dominants determinen el que avui diríem ‘caràcter’.
D’aquesta manera l’autor traça, per primera vegada, una configuració psicològica
del mallorquinisme, fonament d’una consciència col·lectiva de poble.

Autor prolífic d’un nombre significatiu d’escrits, la seva aportació cultural és
molt àmplia, encara que la major part dels seus escrits resten inèdits (i, alguns,
perduts), una circumstància que fa que hom no hagi valorat suficientment la
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importància d’aquest autor en el context cultural del seu temps. A més d’altres
textos de caràcter històric, dugué a terme una notable contribució a la literatura
científica del moment, en què posa en relació la ciència mèdica i la geografia, seguint
els postulats de la medicina clàssica, recuperats pel món renaixentista. La seva
personalitat mèdica compagina la doble vessant de l’exercici de la professió i la
dedicació a la literatura científica, amb escrits de caràcter i extensió molt diversos. El
conjunt de la seva obra mèdica mostra la pluralitat d’interessos de J. B. Binimelis,
des de la medicina clínica a la farmacologia, passant per la història de la medicina, i
resulta imprescindible per conèixer el seu talant científic i humanista, així com la
situació i progrés de la medicina renaixentista a Mallorca. També tenim notícia que
va escriure una Oratio habita in laude medicinae (Discurs pronunciat en lloança de la
medicina) i un tractat sobre els beneficis i perjudicis del coit, De utilitate et nocumento

coitus.

Entre les obres sobre farmacologia cal destacar dues escrites en català. Una
d’elles és el seu tractat entorn a l’oli miraculós d’Aparicio de Zubía, considerat al seu
moment una mena de panacea i que porta l’extensíssim títol de Relatió i modo que

dóna Aparicio de Zubía per a fer l’oli, d’on se declara més particularment que en

altres que ell havia donat <de> la manera que lo dit oli se té de fer, i és la següent,

corregit per Joan Benimelis i més reduït a forma de l’art, on descriu la composició del
preparat, la seva elaboració i les aplicacions a les ferides del cap i del cos. L’altra és
l’obra que dedica al tabac, titulada Tractat de les virtuts de l’herba que·s diu tabaco,

o herba sanctae crucis o nicotiana,3 en la qual fa una descripció d’aquesta planta
citant les diferents aplicacions i les suposades virtuts. Aquest interès pel tabac, així
com per la nova farmàcia americana, havia generat una gran expectació durant el
Renaixement.

En llatí va escriure un tractat sobre la sífilis i va deixar escrites dues obres, en
lletra cursiva renaixentista, que fins ara restaven inèdites, que són catàlegs sobre
metges, la Medicorum nomenclatura per alphabetum, eorum scilicet quorum opera

adhuc apud nos extant (Catàleg de metges, s’entén d’aquells de qui se’ns han
conservat les obres fins avui) i Auctores qui contendunt omnes morbos incantationibus

seu cantilenis posse curari (Autors que afirmen que totes les malalties es poden
curar amb encisos o encantaments). El primer catàleg consisteix en una llarga relació
d’autors de re medica, entrats alfabèticament, seguits d’informació sobre les obres;
però la seva elaboració ha estat molt negligent i de vegades no se segueix l’ordre
alfabètic i en altres ocasions alguns noms d’autors apareixen repetits. L’escrit que
recull un llistat de metges que creuen en encanteris no és en sentit estricte un tractat
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mèdic; és, simplement, un llistat sense cap ordre de metges antics i moderns i que
segueix al peu de la lletra un passatge de l’obra de l’humanista francès André Tiraquaux
(Tiraquellus), De nobilitate et iure primigeniorum.

Conscient que en aquella època la sífilis (el mal francès) es tractava d’una
malaltia recent, desconeguda pels antics, poc tractada i de la qual els metges
contemporanis inexperts no podien recórrer ni a Hipòcrates ni a Galè, i cadascú
aplicava el tractament a la seva manera; va escriure De morbo gallico tractatus quam

brevis ac necessarius, authore Joanne Benimelis  (Sobre el mal francès, tractat breu
però necessari) amb el qual, com ens explica al pròleg de l’obra, el seu objectiu és
“descriure allò que hem comprovat durant una llarga i prolongada experiència, a més
de fets observats per preceptors experimentadíssims en aquest art tal com ens han
arribat a les mans”.

LA FORMACIÓ MÈDICA DE

JOAN BAPTISTA BINIMELIS

Com hem dit anteriorment, va deixar Mallorca per estudiar medicina a València;
entre els motius per escollir aquesta ciutat hi podria haver influït, a imitació de molts
d’altres mallorquins, el prestigi de les seves aules. Des de 1540 era preceptiu l’estudi
dels cursos d’Arts per accedir al grau de batxiller en Medicina, així com també era
necessari haver seguit els cursos de Medicina durant tres anys i haver exercit com a
metge, durant un altre. Per al grau de doctor en Medicina s’exigia el títol de batxiller
en Arts i en Medicina.

La formació d’un metge durant el segle XVI requeria estudis universitaris
estrictament reglamentats i passar un examen d’aptitud que facultava l’exercici
professional. Després  de  quatre  anys  d’estudi a una facultat de medicina, s’obtenia
el títol de “Batxiller en Medicina”, i després havien de practicar durant dos anys “sin
que puedan curar en compañía de médicos aprobados”.4

La  Facultat  de  Medicina  de  València,  en  aquests  moments,  era  un  dels
centres  més importants de la ciència mèdica espanyola renaixentista. “L’Escola
valenciana de Medicina” comptava amb mestres prou prestigiosos que en aquells
moments li proporcionaven elevades cotes de prestigi en el món cientificomèdic de
l’època. Entre ells,  hem  de  senyalar  noms  com  Pere  Jaume  Esteve  (c. 1500-1556),
Miquel  Jeroni  Ledesma (ca. 1510-1547), Pere Ximeno (1515-1555) i Lluis Collado
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(1520-1589), aquests dos darrers deixebles de Vesali i seguidors de les noves
concepcions anatòmiques que havia introduït. L’estada a aquesta ciutat exercí
una influència intel·lectual significativa sobre Binimelis, i no sols a l’àrea de la
medicina, ja que les seves obres, tant les històriques com les matemàtiques,
astronòmiques o botàniques semblen redactades dins dels corrents del món
intel·lectual valencià.

El galenisme arabitzat5 s’havia establert com a únic paradigma mèdic, és a dir
com a únic patró explicatiu i interpretatiu de la malaltia, des de la Baixa Edat Mitjana.
En els anys de transició del s. XV i les tres primeres dècades del s. XVI, aquest
paradigma continuà dominant la medicina hispànica, transmès i mantengut a les
universitats mitjançant les versions llatines dels grans tractats àrabs. L’obra princi-
pal que fonamentava aquesta medicina escolàstica arabitzada era la traducció llatina
del Canon d’Avicenna.

Gràcies al fet que s’ha conservat l’acta dels encants dels seus béns, efectuats
el 1616, després de la seva mort, tenim constància dels textos que formaven part de
la seva biblioteca. En aquest catàleg trobem autors contemporanis representats per
una obra de Juan Valverde de Amusco (un libre intitulat Valverde) i l’obra conjunta
sobre el De methodo medendi, de Galè, comentat per autors com Giovanni Manardo,
Nicolàs Massa, Joan Bautista Teodosio  i  Juan  Lange.  Altres  autors  destacats  que
en formen part són Pedro de Abano (un libre intitulat Consiliator), l’obra del qual
intentava reunir criteris entre la filosofia i la medicina, i una obra no identificada del
portuguès Velasco de Tarento (un libre Tarenti). En el camp dels autors clàssics
podem destacar unes obres completes d’Hipòcrates (Hipochratis Opera) i unes altres
de Galè (sis libres que son les obres de Galeno) demostratives de l’interès de Binimelis
envers els dos grans mestres clàssics del saber mèdic. Com a representants del
galenisme arabitzat, trobem en aquest conjunt la inevitable autoritat d’Avicenna (dos

libres intitulats les Obres de Vicenna), una obra de Mesue (un libre intitulat  Mesue)
i segurament el Continens de Rhazes (dos toms de Rasis).

També hi podem apreciar una de les característiques més rellevants de la
medicina renaixentista: l’interès per les “noves malalties”. Ens permeten afirmar-ho
dos epígrafs dedicats a obres sifilològiques, que no poden ser identificades per la
brevetat de la descripció (ambdós senyalen únicament un libre intitulat de Morbo

Galico). Segons l’investigador Antoni Contreras Mas, dit interès, que degué dur
Binimelis a redactar la seva pròpia obra sobre aquesta malaltia, apareix ja a un
capítol de la seva obra històrica, quan, segons les teories vigents a l’època, atribueix
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Figura 1. Retrat de Joan Binimelis
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l’aparició d’aquestes noves patologies a causes astrològiques; perquè el recurs a
les modificacions de la natura, en virtut de les variacions astrològiques, oferia una via
intel·lectual per justificar l’aparició de malalties no descrites pels autors antics, la
solidesa de la qual no podia posar-se en dubte ni entrar en conflicte amb els corrents
intel·lectuals de l’època.

En una època, com és el Renaixement, on trobem encara metges, físics,
cirurgians i empírics (curanderos, barbers, sanadors etc.), tots ells amb distints graus
de coneixement teòric, és va fer famosa la frase d’Aule Corneli Cels “morbos non

eloquentia sed remediis curari” (les malalties no es curen amb eloqüència, sinó amb
remeis) i la posició de Binimelis és clara: la vertadera raó de la medicina és la que es
fonamenta en l’experiència:

“I és que tot i que a la medicina s’hi accedeix per la doble via de la raó i
l’experiència, i que una i altra es presten un mutu auxili i ajut, tanmateix la vertadera raó,
la que el metge ha de cercar i estudiar, és la que sorgeix de l’experiència i que s’adquireix
a través i l’observació i ensenya la vertadera manera d’utilitzar els medicaments i
d’aplicar els remeis, no la que s’adquireix amb arguments fútils i vans més pensant en
les disputes i la glòria que en la utilita” (Sobre el mal francès..., Pròleg, 3).

EL MAL FRANCÈS

Quan, la tardor del 1495, les tropes franceses fugiren de Nàpols empeses per
les espanyoles, deixaren darrere una reguera de víctimes d’una malaltia virulenta
com no s’havia vist abans. A la seva retreta, els francesos escamparen la malaltia per
Itàlia, França, Alemanya i Espanya, causant alarma entre la població, perquè a la
naturalesa letal i dolorosa de la sífilis, i a una facilitat de propagació que no respectava
estats ni estaments, s’unia la novetat d’aquesta malaltia, amb un quadre clínic no
descrit fins aleshores, i la falta de recursos terapèutics. Malgrat la sífilis no s’aconseguí
vèncer satisfactòriament fins a ben entrat el s. XX, la reacció sobretot de la classe
mèdica quant a la teoria i a la pràctica terapèutica fou molt precoç. Aviat, els primers
anys del s. XVI, es crearen hospitals o es reservaren sales per al tractament dels
malalts, i la quantitat d’obres dedicades a la sífilis fou ingent.

València va ser fortament castigada per la sífilis. Es produïren casos molt
aviat, gairebé al mateix temps que a Itàlia, i en gran nombre. El valencià Gaspar
Torrella (1452- 1520), metge de la cort papal d’Alexandre VI i protegit de Cèsar Borja,
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fou dels primers autors en tractar aquesta malaltia amb dues obres, un Tractatus cum

consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum, Rome, per magistrum Petrum de la

Turre, 1497, i un Dialogus de dolore cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire

solitis, Rome, per Joannem Besicken et Martinum de Amsterdam, 1500 [escrit el 1499].

Per a Gaspar Torrella, la pudendagra no és altra cosa que una espècie de
sarna que es presentava amb variants: la seca i la humida, que donaven lloc a tres
espècies cada una d’elles, amb tractaments diferenciats, i el seu contagi es produia
per contacte, no necessàriament veneri, o per discràsia.

J. B. Binimelis, com tants d’altres metges del Renaixement, no sabé resistir la
temptació d’escriure sobre una malaltia tan d’actualitat aleshores, per la novetat
que suposava i per la virulència de la sífilis. El nostre autor considera que s’han escrit
moltes obres sobre la sífilis, algunes teòriques i altres pràctiques, però sense cap
valor; les teòriques, perquè les discussions “filosòfiques” sobre l’origen, el nom,
l’òrgan on resideix la malaltia i molts procediments de dietètica aplicats habitualment
no curen la malaltia; les pràctiques, perquè estan mancades de la necessària
experiència. Les conseqüències són funestes, perquè els metges “tot donant crèdit
als seus llibres i a la manera tradicional de curar i apartant-se de l’experiència en la
nova malaltia, han caigut en errors totalment reprovables i gravíssims i han matat molts
milers de persones” (1, 6, 18). En la seva opinió, els metges són, a més, els responsa-
bles que molts malalts, decebuts de la medicina oficial, recorrin als empírics o curande-
ros, situació que no censura ja que aquests tenen almenys al seu favor els recursos de
l’experiència. Però la seva obra, dedicada en bona part a la simptomatologia
acompanyada de continguts teòrics, va dirigida sens dubte a l’estament mèdic perquè
està escrita en llatí; encara que algunes receptes van escrites en català.

Era precís, per tant, escriure un tractat útil, De morbo gallico tractatus quam

brevis  ac  necessarius, authore Joanne Benimelis, datable entre 1571 i 1578, on
oferirà la seva “llarga i prolongada experiència, a més de fets observats per preceptors
experimentadíssims en aquest art tal com ens han arribat a les mans”, com especifica
al pròleg. A aquest objectiu de donar resposta pràctica als problemes de diagnosi i
terapèutica de la malaltia respon a l’estructuració de Sobre el mal francès: a part d’un
capítol final dedicat a la sudoració, a un pròleg inicial, reservat sobretot a explicar la
prevalença de la pràctica sobre la teoria, segueixen tres grans capítols, corresponents
a cada una de les tres fases per les quals passa la malaltia, on es donen pautes per a
un correcte diagnòstic, s’expliquen els símptomes i es proposen els remeis adients a
cada un d’ells, de vegades amb detallada explicació de la seva elaboració i aplicació.
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El doctor Alexandre Font Jaume, en la seva introducció a l’obra Tractats i

escrits de medicina i farmacologia de J. B. Binimelis, considera que el plantejament
de la curació d’aquesta malaltia que fa Binimelis difereix dels altres tractadistes de
València, tant dels primers —Pintor, Torrella o Almenar, que escrigueren uns tres
quarts de segle abans—, com dels que els seguiren, que semblen interessats sobretot
en temes més aviat formals, que al nostre metge ja no el preocupen, i en qüestions
terapèutiques com començar per evacuacions, sagnies i sudoracions per eliminar els
humors pútrids, que Binimelis critica: “no s’ha d’extreure sang, i si s’extreu, no ha de
ser en una quantitat gran ni desmesurada, per tal que no falti la calor natural durant
la cocció i es derivi humor d’una altra banda”. (1,6,4)

Binimelis creu que el mal francès es produeix per contagi i especialment pel
coit, donat que es remouen i agiten els humors, es debiliten les forces a causa dels
alens desordenats i la qualitat de la calor natural que dilata les vies del cos. Així, la
sang infectada bull i vessa, produint bubons, pústules, alopècia i altres símptomes
que causen el primer assalt de la malaltia per la qual es manifesta, i que el nostre
metge anomena “primera fase”, després de la qual vindran dues més.

SIMPTOMATOLOGIA

Per a Binimelis, el mal francès consta de tres fases i té un naixement i una
difusió triple. El primer símptoma de la primera fase són les pústules o exantemes
que com a eflorescències surten pel contorn del cos i per tota la pell, acompanyades
de febre; fins i tot, en un home justament ben temperat. Aquestes pústules són de
dos tipus: unes són petites però dures i calloses com berrugues, i solen donar-se
rarament; les altres són crostoses com exantemes, i apareixen molt sovint. D’aquestes,
unes són simples i les altres compostes: són simples les que només afecten la pell i
no passen més enllà, encara que totes dues s’escampen i avancen de la mateixa
manera per tot el contorn del cos; comencen dins el nas, al mentó i als engonals, i
després s’escampen per mans i peus, que són els llocs on fan més mal quan surten
entre els dits provocant molt de dolor i especialment pruïja.

La segona fase es caracteritza per les mostres de dolor, que comença tres o
quatre mesos després de la primera fase, o bé està latent durant molt de temps i
després d’anys  sorgeix i es manifesta a l’exterior. Aquest dolor primer apareix al front
i al cap, després baixa cap a les espatlles i els braços fins arribar a les cuixes, les
anques i les canelles. Entre altres símptomes se’n dona un de gravíssim i especialment
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mal de curar, una inflamació que apareix a l’ull dret i després a l’esquerre, de vegades
fins i tot a tots dos. Aquesta va acompanyada d’un dolor intens i persistent que fa
més mal de nit que de dia, els ulls s’inflamen i es tornen més grossos i molt més
vermells de l’habitual, i com més remeis s’hi apliquen per refrenar la inflamació i
calmar el dolor, més intensa es torna i creix més.

Finalment  allò que queda de la malaltia després de la primera fase, que per
si mateixa caracteritza la segona fase, si no es cura, acostuma a produir la tercera;
però la diferència que hi ha entre ambdues és que la febre no acompanya els
símptomes de la segona fase i en canvi, a la tercera, la febre apareix com a companya
inseparable de forma perpètua, per causa de la qual aquesta fase rep una
denominació pròpia. La tercera fase es coneix pels signes següents: en primer lloc
precedeixen la primera i la segona, tot i que alguna vegada pugui passar de la primera
a la tercera en homes d’humors nocius i mal temperats, o sanguinis i de natura més
càlida, en els quals els humors es podreixen fàcilment. Així, en efecte, es produeix el
trànsit de la primera a la segona fase més ràpidament com més intemperats són per
natura, o duen un gènere de vida depravat, o abusen del coit immoderat o del vi
massa pur; doncs totes aquestes coses solen accelerar la segona espècie i duen els
símptomes més greus i més cruels.

TERÀPIA

Per aquella època la teràpia consistia principalment en tractaments entorn
de l’alimentació, sagnies abundoses, la vacuatio atrae bilis, la sudoració a través
dels banys i l’aplicació de liniment de mercuri. Però Binimelis confia més en productes
de la farmàcia americana, com són l’aritja de les Índies, la sarsaparrella (Smilax

aspera) i el guaiac; així, proposa la cura de la sífilis amb un tractament de decocció
de fusta de guaiac abans que les friccions amb mercuri, respecte al qual no es cansa
de mostrar la prevenció:

“La decocció de guaiac en homes i dones pituïtosos i de natura humida
és més segura, remarcable i certa. I no s’ha d’obligar el malalt, aplicant
aquest tipus de decoccions, a suar, sinó que això s’ha de deixar a la
natura. S’ha d’aplicar una dieta alimentària exquisida i lleugera mentre
sigui possible i les forces ho permetin, i funcionarà molt millor amb una
decocció de fusta. Doncs el guaiac té propietats semblants a l’olivera
que beneficien el restabliment i la nutrició”. (3, 46-49)
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Dona molta importància al valor curatiu de la natura, d’acord amb el principi
hipocràtic de la vis medicatrix naturae, i això es fa palès a la introducció i al llarg de la
seva obra, recomanant que el metge no tracti el malalt sinó que deixi actuar la natura
a la primera fase de la malaltia:

“No hem de contenir el flux ni d’impedir una tendència i un moviment
natural que ha de ser fomentat i afavorit per tots els mitjans; tot això
s’evita si la sang es treu de la safena; si n’hi ha en abundor, cal extreure-
la sense impedir el flux i el moviment propi de la natura, però en les afeccions
del mal francès cal fer incisió de sang en molt pocs casos i de manera molt
meditada... Perquè si tot això es fa degudament i segons raó i la natura
resol la inflamació, el metge, que és instrument de la natura, estarà lliure
de culpa i l’esvaïment es produirà sense risc”. (1, 6, 5-8)

També s’oposa als clisteris, que en principi sembla que curen, però després
de la seva aplicació l’experiència demostra que no és cert:

“Aquests remeis, encara que aconsegueixen progressos en dolors
crònics de ciàtica, en canvi s’apliquen debades en els que provenen
d’aquesta malaltia.  Jo mateix he vist un insigne metge que curava del
tot aquesta afecció del mal francès amb clisteris, però després tornava
a  sortir  la  malaltia. I hem comprovat amb l’experiència que tots els
clisteris, de qualsevol  tipus,  en aquesta malaltia danyen moltíssim i
aviven els dolors, fins i tot quan ja havien minvat”. (2,1,5)

CONCLUSIÓ

En aparèixer el mal francès, tractant-se d’una malaltia recent, desconeguda
dels antics, poc tractada i amb dificultats a les escoles, al principi els metges inexperts
no podien acudir a Hipòcrates, ni recórrer a Galè, i cada un aplicava el tractament a
la seva manera. Binimelis creu que molts de metges han caigut en errors totalment
reprovables i gravíssims perquè han cercat remei en els llibres dels antics i amb la
manera tradicional de curar, apartant-se de l’experiència. En canvi, un metge expert
i exercitat en aquest mal interroga el pacient reconeixent la naturalesa de la malaltia.
Per a ell són de gran importància els remeis duts d’Amèrica, on la malaltia  és
coneguda ja d’anys enrere, i a la força han hagut de produir remeis gràcies a
l’observació i necessàriament comprovats per una llarga experiència.
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NOTES

1. Redactà l’obra Opera mathematica i dues obres de caràcter astronòmic: Quaestio

an sint plures coeli in uniuerso i Quod coelum sphericae sint figurae, actualment
perdudes.

2. Relacionats amb aquest tema, trobem al llibre primer altres dos capítols: “Del

particular  temperament  que  té  la  illa  de  Mallorca  e  a  quins  vents  està

subjecta” i “Sota quin domini i de quin signe celestial e planeta està la illa de

Mallorca”, encara que de caràcter més geogràfic i astrològic, respectivament.

3. Aquesta obra no és més que uns apunts de l’obra de Nicolás Bautista Monardes
Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras Indias occiden-

tales, que sirven al uso de medicina. Do se trata del tabaco y de la sassafras;

y del carlo sancto, y de otras muchas yervas y plantas, simientes y licores que

agora nuevamente han venido de aquellas partes, de grandes virtudes y mara-

villosos effectos, publicada a Sevilla, el 1571.

4. LÓPEZ PIÑERO, J. M.: Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y
XVII, Barcelona, Labor, 1979, p. 50.

5. El galenisme arabitzat  suposava un coneixement de la medicina grega molt
imprecís, perquè és el resultat d’un doble tamís, del grec a l’àrab i de l’àrab
al llatí, amb el problema de la terminologia tècnica, sense correspondència
en llatí. Es fonamentava en el Canon d’Avicenna, una enciclopèdia mèdica
que incloïa medicina tradicional islàmica i medicina grega, especialment
Galè, amb la pròpia pràctica d’Avicenna. Traduïda al llatí, gaudí d’una fama
extraordinària; sols el darrer terç del s. XV se’n feren 15 versions llatines.
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RESUM: La vergonya es vincula sovint a una transgressió moral. La
transmissió sexual de la sífilis i altres malalties, junt amb l’estricta
moral del s. XIX, va produir molta vergonya als contagiats, augmentat
pel perill d’encomanar a cònjuges i fills. Això va originar la sifilofòbia
o por irracional a contraure la sífilis i es creà l’eufemisme de
“malalties vergonyoses”.

VERGÜENZA, ESTIGMA Y MIEDO: LA HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES
VERGONZOSAS. RESUMEN: La vergüenza se vincula con frecuencia a
una transgresión moral. La transmisión sexual de la sífilis y otras
enfermedades, junto con la estricta moral del s. XIX, causaron
una gran vergüenza a los enfermos, aumentada por el peligro de
contagiar a cónyuges e hijos. Esto originó la sifilofobia o miedo
irracional a contraer la sífilis, creándose el eufemismo de “en-
fermedades vergonzosas”.

SHAME, STIGMA AND FEAR: THE HISTORY OF SHAMEFUL
DISEASES. ABSTRACT: Shame is often linked to a moral
transgression. The sexual transmission of syphilis and other
diseases, along with the strict morals during the 19th century, caused
a great deal of embarrassment to the infected persons that was
worsened by the danger of transmit it to spouses and children. This
led to syphilophobia or irrational fear of contracting syphili. The
euphemism for «shameful disease» was created.
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INTRODUCCIÓ

“La malaltia venèria, estén la seva influència molt més enllà del

que pot semblar d’entrada, ja que aquesta influència no és

només física, sinó també moral”

(Schopenhauer: Aforismes)

En els seus aforismes, Schopenhauer1 afirmava que els efectes de les malalties
venèries no són només físics, sinó també morals. I, en efecte, és així. Aquestes
malalties s’acompanyaven en aquell temps d’un intens sentiment de vergonya per
part dels malalts, fet que va fer que se les anomenés “malalties vergonyoses”.

En aquest article, intentarem analitzar aquest i altres aspectes psíquics de les
malalties de transmissió sexual (MTS) en els segles XIX i XX.

LA VERGONYA I L’ESTIGMATITZACIÓ SOCIAL

Analitzar el sentiment de vergonya, les seves causes i els seus efectes és molt
més difícil del que sembla. La vergonya ha estat analitzada des de temps antics pels
més importants pensadors, entre els que trobem a Descartes, Spinoza o Freud.

Segons René Descartes (1596-1650), l’opinió dels altres per les nostres
transgressions morals és la que ens provoca una ferida en l’amor propi, origen de la
vergonya.2 Baruch Spinoza (1632-1677) considera que aquest sentiment és causat pel
rebuig, per la desaprovació dels altres.3 Per Schopenhauer, la vergonya (verecundia)

s’esdevé quan un pensa que pot desmerèixer l’opinió d’altri. Són justament aquests
criteris, la transgressió d’una norma moral i la censura social, els que tenen una gran
importància en l’aparició del sentiment de vergonya associat a una MTS.

La vergonya és una emoció pròpia de l’ésser humà, fortament arrelada a la nostra
naturalesa. Com el pudor, és quelcom estrictament personal i intransferible: només qui la
sent, nota els seus efectes. Però de vegades produeix reaccions somàtiques que poden
ser perceptibles pels altres (com el rubor, per exemple, la confusió o determinades
posicions del llenguatge corporal), cosa que pot augmentar l’angoixa de qui la pateix.

Pels psicoanalistes, vergonya i culpa estan molt relacionades, si bé no són
sinònimes. La culpa pot reparar-se, pot expiar-se per la penitència, però la vergonya
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és un fet concret, una constatació.4 El sentiment de culpa sorgeix quan creiem que
hem actuat de forma transgressora, violant la llei o una norma moral admesa per la
societat; la vergonya apareix en ser conscients del judici negatiu que la societat pot
tenir dels nostres actes, la sensació de no haver obrat de forma coherent amb la pròpia
imatge ideal. Wurmser defineix la vergonya amb la tríada ‘debilitat, imperfecció i brutícia’.5

Sigmund Freud (1856-1939) la vinculava amb altres emocions, com l’angoixa,
hipocòndria o deliri de persecució.6 S’hi referia a ella com un dic anímic,7 originat
pels retrets que poden fer els altres.8 Vergonya i moral eren, segons ell, les principals
forces repressores.

Podem doncs definir-la com una emoció cognitiva superior, de difícil
autoavaluació. És un sentiment d’indignitat davant dels altres, que pot produir alguns
símptomes depressius, com la tendència a amagar-se, a retirar-se. Una de les seves
característiques és que tendeix a l’ocultació.

Així, doncs, la vergonya, pot sorgir pel fet d’haver contret la malaltia per una
acció considerada immoral per determinats ambients socials, que comporta una
càrrega de culpabilitat afegida. És aquest el cas de les MTS, anomenades malalties
venèries, un eufemisme que feia referència a Venus, la deessa de l’amor.9 La forma del
contagi, el contacte sexual, era considerat una transgressió de les normes morals imperants
i es relacionava directament amb la concepció de malaltia com a maledicció i càstig.10

D’altres vegades l’origen d’aquest sentiment és la inseguretat creada per la
pròpia consciència de sentir-se diferent. És el cas d’algunes patologies cutànies com la
psoriasi o el vitiligen, per exemple, o d’altres malalties dermatològiques. I també de la
sífilis, una MTS amb especial riquesa d’alteracions visibles que poden delatar i avergonyir
qui la pateix (Figura 1).11 En els estadis avançats d’aquesta malaltia era característica
la presència de gomes que originaven la destrucció nasal (Figura 2),12 una alteració
acusadora pels malalts de lues abans de l’aparició d’una teràpia eficaç.13 Recordem
que, en algunes cultures, certs delictes es castiguen precisament amb l’amputació del
nas, cosa que produeix un intens sentiment d’estigma, de marginació i d’humiliació.

Analitzar retrospectivament la vergonya vinculada a aquestes malalties en
altres èpoques històriques és una tasca difícil, ja que aquest tipus d’emoció era
sentida pel pacient, però normalment silenciada pel metge en les històries clíniques,
i en cas de fer-ne referència només eren al·lusions superficials. A més, molts metges
del darrer terç del s. XIX i bona part del s. XX consideraven la vergonya i el temor com
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Figures 1 i 2. De vegades eren difícils d’amagar els símptomes de la sífilis, que sovint
arribaven a destruir les estructures òssies del nas, com es pot veure en aquestes

il·lustracions del llibre de J. E. Olavide “Dermatología general y atlas de clínica iconográfica
de enfermedades de la piel o dermatosis (1871-1881)”.
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a part del càstig d’unes malalties que s’havien adquirit de forma censurable i que
posaven en risc la salut de la societat. Per tant, els indicis sobre aquest tema són
forçosament escassos i indirectes. De tota manera, aquest fenomen se segueix veient
en l’actualitat, vinculat amb la sida,14 la gonorrea15 o a la reticència en usar preservatius
en adolescents amb MTS,16 el que ens permet establir un paral·lelisme evident.

Encara que sovint s’ha destacat l’estigmatització social en les MTS, la vergonya
no ha estat gaire estudiada. Quan es parla de l’estigma d’una malaltia ens referim a
dos fenòmens simultanis: d’una banda a l’existència, d’un prejudici que causa la
condemna de la societat vers un grup de malalts i, d’altra banda, el sentiment de
marginació que se suscita en aquell grup a causa del rebuig social.17  Algunes malalties
han sofert una clara estigmatització, per prejudicis socials poc fonamentats, com la
lepra, i aquest va ser també el cas de les malalties venèries.

LA POR PATOLÒGICA: SIFILOFÒBIA

A més de la vergonya i de l’estigmatització, hi ha un tercer aspecte psicològic
a tenir en compte en les MTS que va cobrar gran importància a partir de mitjans del s.
XIX:18 la sifilofòbia o por patològica a contraure la sífilis. La sifilofòbia (o veneriofòbia,
si la por es refereix a les MTS en general) es caracteritza per un estat d’ansietat,
obsessió i terror enfront la possibilitat del contagi. En alguns casos poden aparèixer
atacs de pànic, impotència o frigidesa, delusions o al·lucinacions i, fins i tot, pot
arribar al suïcidi.19 La sifilofòbia pot correspondre’s algunes vegades amb diversos
quadres psiquiàtrics, especialment en personalitats psicopàtiques amb tendències
ansioses, obsessives o depressives.

Alguns psicoanalistes, com Adler,20 creuen que la sifilofòbia és una espècie
de protecció davant del “perill veneri”, i no només davant de la possibilitat d’una
MTS. En molt casos, constitueix un rebuig a establir relacions sexuals amb persones
de l’altre sexe en general o és usada inconscientment per defugir el matrimoni.

Com veurem més endavant, un element que va contribuir de forma important
a desencadenar la sifilofòbia va ser la propaganda antivenèria del s. XIX, que lluny
d’aconseguir la disminució de la malaltia va incrementar-la considerablement.
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LA SÍFILIS, MALALTIA VERGONYOSA

PER EXCEL·LÈNCIA

Quan va aparèixer la sífilis a Europa (1495), va ser més aviat la por i no la
vergonya el sentiment predominant. Era un mal que afectava reis (Francesc I de
França, Enric VIII d’Anglaterra), cardenals (Cèsar Borja, Thomas Woolsey) o papes
(Alexandre VI, el papa Borja21 o Juli II) i, per tant, no es vinculava amb classes baixes
i desfavorides. A les corts reials europees, presentar símptomes de la sífilis es veia
més com un guardó galant, com una prova d’èxit de conquestes amoroses, que com
quelcom que avergonyís.22 A més, era un mal força generalitzat. La vergonya va lligada
amb una certa marginació i aquest no era el cas.

El sentiment de vergonya, doncs, no es comença a entreveure fins al s. XVIII.23

De tota manera, en aquesta època encara hi podem trobar qui, com el llibertí Giacomo
Casanova (1725-1798) es vantava de les seves MTS com a prova de les nombroses
aventures galants. Amb una agitadíssima i promíscua vida sexual, sembla ser que
Casanova va patir quatre episodis de blennorràgia, cinc de xancre tou, un d’herpes
genital i una sífilis. El seu darrer episodi de gonorrea va desencadenar una epidèmia,
infectant a cinquanta persones.24 Fins i tot al s. XIX, època en què el sentiment de
vergonya per patir una malaltia venèria es generalitza, Guy de Maupassant (1850-
1893) en una carta escrita el 1877 presumia d’haver-se contagiat la sífilis.25

Probablement, alguns corrents de moral sexual estricta, especialment
alimentats pel clergat, van tenir molt a veure en l’estigmatització de les MTS i van ser
la causa del sentiment de vergonya. A la Bíblia no es fa esment de la sífilis, però sí de
la gonorrea (Levític, 15), i la malaltia derivada de pràctiques sexuals és interpretada
sempre com un càstig de Déu, com una forma d’impuresa.

La vergonya pel contagi “per coit impur” s’incrementà considerablement a
l’època victoriana, que imposà rígids prejudicis i inflexibles prohibicions. Els valors
imperants eren el patrimoni, la propietat, l’estalvi, el treball, la moral, la religió i la
família. La pobresa s’identificava amb el vici. Els espais públics eren exclusivament
masculins i les dones estaven relegades a la cura dels fills i de la llar.26

La sexualitat era un dels grans tabús victorians i era sotmesa a criteris morals
estrictes que obligaven a una gran repressió dels impulsos sexuals i a una censura
absoluta dels comportaments no admesos (relacions extraconjugals,
homosexualitat...). Però aquesta moral puritana controlava sobretot l’aparença. La
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doble moral burgesa del s. XIX mantenia un matrimoni de cara a la societat, sovint per
interès, al temps que buscava desfogar-se sexualment en els bordells de barriada;
aquesta dualitat va propiciar la propagació de la sífilis.27-28 Els burgesos benpensants
freqüentaven sovint les prostitutes, comportament que era tolerat sempre que es
preservés la imatge d’una vida virtuosa.29 Sexe i família no anaven, doncs
necessàriament units.

Als prostíbuls es transmetia la sífilis i també altres MTS, que compartien el
qualificatiu de malalties vergonyoses: la blennorràgia, de gran incidència en aquell
moment, que era coneguda amb l’expressiu nom de “purgacions”30 (expressant així
que era una malaltia punitiva i remarcant la culpabilitat del contagi) i que també
s’anomenava gota militar, per la seva alta freqüència entre els soldats, clientela
freqüent dels bordells. Altres MTS secretes eren el xancre tou, els condilomes
acuminats31 i, també, la infestació per lladelles o cabres (Phtirius pubis), que afegia
al sentiment de culpa per la forma de contagi l’oprobi de la sòrdida i deplorable
higiene que era habitual en la prostitució de baixa estofa.

La transgressió de la norma moral comportava l’estigmatització i la vergonya
d’aquests malalts, que eren assenyalats i recriminats per la clara prova del seu
“pecat”. S’intentava llavors amagar la malaltia, evitar la consulta mèdica, no comentar
el contagi amb ningú, ni amb les parelles sexuals, i per això també es van començar
a anomenar les MTS “malalties secretes” (Figura 4).32 El silenci feia el sentiment més
punyent i la incomunicació més absoluta i tancava els malalts en si mateixos,
empresonant-los psicològicament i augmentant el seu patiment. La incomunicació
no només no ajudava al vergonyós pacient, sinó que, a més, contribuïa a escampar el
mal. Així ho entenia Magí Berdós, metge militar que creia que el silenci era un factor
clau en la disseminació de la malaltia.33

Aquesta vergonya que experimentaven molts pacients explica que els metges
que tractaven les malalties venèries havien de garantir una total discreció. El famós
venereòleg Philippe Ricord (1800-1889) tenia una sumptuosa i concorreguda  consulta,
instal·lada en un luxós palauet de París.34 L’edifici tenia quatre sales d’espera
independents i no comunicades entre elles. Una de les sales estava reservada a les
dones, que hi accedien per una escala a part, per garantir una absoluta discreció.35

Ricord consultava fins ben entrada la nit: fins que acabava la funció de l’òpera (així
molts marits podien dir que anaven a l’òpera i en realitat anaven a consultar-lo). Es
guardava així completament el secret sobre el mal vergonyós, al què els metges
estaven obligats.36
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Figura 3. Al s. XIX es van popularitzar
llibres que recomanaven

l’automedicació d’aquestes malalties
per evitar la consulta mèdica.

Besuchet JC. “El médico de sí mismo ó
nuevo método de curarse las

enfermedades venéreas ó gálicas sin
médico ni cirujano”. Barcelona, 1835.

Figura 4. La vergonya feia amagar les
malalties de transmissió sexual. Per

això també reberen el nom de “malalties
secretes”. Portada del llibre de V. Suárez
Casañ “Enfermedades secretas”, editat
a Barcelona (Fotografia proporcionada

per David Aranda y Amaya Maruri.
Museo Olavide, Madrid)
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La sífilis no tenia bona fama i això contribuïa a augmentar el sentiment de
marginació i avergonyiment dels que la patien. Realitzar qualsevol tractament que es
pogués relacionar amb la sífilis no era ben vist (perquè de seguida se sospitava que
s’havia contret la malaltia secreta). Per això es recorria a subterfugis per a dissimular
l’administració de compostos mercurials, que eren els més usats a l’època. Les
anomenades “píndoles blaves del Dr. Ricord” eren un remei antiluètic molt habitual
al s. XIX i el seu color les delatava i les feia massa indiscretes. Per això van aparèixer
altres productes amb derivats mercurials per administració oral i tòpica “disfressats”
que es podien prendre sense motivar suspicàcies: "Tisana dels caribes", "Eau
d’hipocrenne", "Bàlsam solar" i "Aigua Astral" eren alguns d’aquests tractaments,
que contenien diversos compostos mercurials emmascarats. Potser el més sorprenent
era el "chocolat vérolique" del baró Saint Ildephont, del que es deia: “el marit pot
prendre’l davant la seva esposa i fins i tot donar-li a ella sense que sospiti que és un
remei i, així, per aquest mitjà innocent la pau florirà al matrimoni”.37 

La lues no tenia tractament efectiu, i el mercuri de vegades empitjorava el problema,
amb més efectes secundaris que els que assegurava solucionar. Això propiciava la
proliferació d’entabanadors i de venedors ambulants de remeis màgics, locions lustrals,
homeopatia i, fins i tot, de solucions radicals com la cauterització del xancre.38

La vergonya era tanta que sovint dificultava consultar un metge. Per això es
van editar diverses obres “d’autoajuda” o “d’automedicació” per no haver de demanar
ajuda mèdica. Tant a França39 com al nostre país40 es van editar diversos llibres per
estalviar-se la vergonya de respondre a l’inevitable interrogatori clínic i les
corresponents exploracions, que es van fer bastant populars (Figura 3).

EL MORALISME

Les malalties venèries eren vistes sovint no com un problema sanitari sinó
com una qüestió de moral pública, perque mostrava una clara relació entre pecat i
càstig.41, 42 Les MTS es converteixen en una qüestió que depassa el camp de la
medicina, entrant plenament en l’imaginari col·lectiu.

Dos aspectes van incrementar l’estigmatització de la sífilis. D’una banda la
consciència de la seva gravetat, que va augmentar quan es va conèixer l’afectació neurològica
que causava la malaltia (tabes i paràlisi general progressiva).43, 44 I per d’altra banda la sífilis
congènita, coneguda en el s. XIX i primera meitat del s. XX com sífilis hereditària.
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Circulaven curioses teories sobre la sífilis congènita. La majoria dels metges
creien en la hipòtesi de l’herència concepcional, que sostenia que el fetus heretava
la sífilis del seu pare (que s’havia contagiat d’una prostituta). Així, el fetus era el que
podia encomanar-la a la mare durant la gestació (i no en sentit contrari, com és en
realitat). L’esposa, mare de família, quedava així al marge de tota culpa, evitant
insinuar una possible sexualitat extramatrimonial. També s’admetia sovint la “sífilis
per impregnació”: una dona podia haver estat encomanada pel seu primer marit
sense presentar símptomes, que podien aparèixer molts anys després en un nadó
amb sífilis congènita hagut d’un segon matrimoni.45 Els metges higienistes
culpabilitzaven els homes casats que mantenien relacions il·lícites amb prostitutes
per la possible transmissió de la sífilis a la dona i als fills, augmentant encara més
l’estigma de la malaltia.46

Alfred Fournier (1832-1914), el gran sifiliògraf francès, havia descrit quadres
de terciarisme luètic del sistema nerviós (tabes dorsal47 i paràlisi general progressiva48).
Però, a més dels quadres reals descrits per ell, atribuïa un origen sifilític a moltes altres
patologies que avui sabem que no tenen cap relació amb la lues, agrupant-les sota el
nom de parasífilis.49 Malalties com rosàcies, leucoplàsies, vegetacions, però també la
hidrocefàlia, la histèria o la neurastènia eren etiquetats com parasifilítiques.50 També
es donava la culpa a la sífilis de la quasi totalitat de la mortalitat infantil.

El gran prestigi de Fournier li va permetre dur a terme amb notable èxit una
campanya de prevenció de les malalties venèries, sota el què s’amagava en realitat
un programa de moralització. El mateix Fournier declarava textualment que calia
extingir la sífilis per la rehabilitació moral i la depuració dels costums.51 El 1901 fundà
la Societé Française de Prophylaxie Sanitaire, una entitat que impulsava els criteris
morals imperants de la burgesia. Fournier publicà un opuscle adreçat al jovent, en el
que es plantejava una visió terrorífica de la sífilis, insistint en el perill veneri que
suposava la prostitució.52 Les obres d’aquest estil van proliferar en aquell temps. La
primera metgessa catalana, Dolors Aleu (1857-1913) va publicar “Consejos de una

madre a sus hijos” amb similars consells.53

La pretesa campanya de prevenció del “perill veneri” de Fournier perseguia
més uns objectius de defensa de la moral imperant que una autèntica profilaxi. Prova
d’això és la recomanació de l’abstinència sexual, tot defugint recomanar l’ús de
preservatius, que es consideraven més com a còmplices del vici que com a preventius
del contagi.54 L’Església ja havia condemnat l’ús del preservatiu com a profilaxi
d’aquestes malalties. En un breu del papa Lleó XII55 (1824) s’especifica: “La
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Providència ha volgut castigar les criatures per allà on han pecat”.56 A més de
l’abstinència, també el matrimoni es proposa com una solució i una prevenció eficaç.57

El metge, doncs, no es limita a diagnosticar i curar, sinó que fa també de
confessor, de missioner, afegint al punt de vista sanitari consideracions morals i
religioses, i col·labora si cal en les mesures policials i repressives.58-60

PROSTITUCIÓ I MALALTIES VENÈRIES

A Catalunya, les MTS despertaven un gran interès en els metges del moment61

i eren identificades unànimement amb la prostitució. Rosselló i Oliver, el 1883, en un
discurs a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona afirmava: “Todos o en su

mayor parte están conformes en que el verdadero germen y criadero de la sífilis

reside en la prostitución”.62

A totes les ciutats es creen hospitals de malalts veneris, on les prostitutes són
ingressades i aïllades, sota un règim quasi carcerari, en condicions deplorables.63 A
Barcelona, a l’Hospital de la Santa Creu hi va haver una sala reservada a les prostitutes
sifilítiques fins 1913. Diversos veneriòlegs catalans insistien en la conveniència de
bastir un hospital dedicat en exclusiva a les malalties venèries i sifilítiques a la ciutat.64

Els veneriòlegs catalans del moment, com Prudenci Sereñana i Partagàs (1842-
1902),65-68 publiquen diverses obres sobre la prostitució i assenyalen la prostituta
com a únic origen del contagi. Algunes de les propostes de Sereñana per prevenir la
prostitució incloïen lliurar del servei militar als reclutes si mai no havien presentat
malalties venèries o sifilítiques o inhabilitar per ingressar a l’Exèrcit o com a funcionari
a qui hagués patit una malaltia venèria.69

Molts metges fan un discurs apocalíptic anunciant la sifilització de tota la
humanitat, que portarà indefectiblement a la degeneració de l’espècie,70-71 com fa
Viñeta i Bellaserra (1857- 1915),72, 73 que s’inclina per  proposar solucions repressives
cap les prostitutes.74-75 El metge de Girona A. Prats i Bosch també és d’aquesta opinió
ja que “al reglamentar las mujeres públicas se fomenta la prostitución clandestina”.76

D’altres, en canvi, fan propostes per la reglamentació i control de la prostitució.77-78

A l’estigmatització social de les malalties venèries s’afegeix, doncs, la de les
prostitutes, que ja eren prèviament un col·lectiu marginat. La sífilis és vista com una
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Figura 5. L’espectre de la sífilis es
presentava com una amenaça poc

després d’un possible contagi.
Richard Tennant Cooper. Syphilis

(1912). Gouache. Wellcome Library.
Londres.

Figura 6. Aquest cartell de Rochester
(EUA) intenta ajudar a vèncer la
vergonya dels sifilítics, que de

vegades impedia consultar a un
metge. Hans Erik Krause: Syphilis.
False shame and fear may destroy
your future: Have your blood tested

(1936).
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malaltia moral de les prostitutes, necessitades d’un redreçament moral.79 El debat
entre els partidaris de la reglamentació i l’abolició de la prostitució era, en tot cas, un
reconeixement que aquesta era una activitat clandestina que calia vigilar estretament
o prohibir-la directament. Això augmentava el sentiment de vergonya dels contagiats,
que se sentien marcats per l’estigma d’haver violat una norma no només moral, sinó
també social. Els sifilítics tenen ara por de ser deshonrats o rebutjats pel seu entorn
o per la seva pròpia família.80 Les advertències sobre el perill de contraure malalties
venèries es barregen sovint amb moral puritana, marginació de les prostitutes i
misogínia general.81

La funció social de la prostitució havia canviat molt al llarg del s. XIX.82 A la
primera meitat del segle, la població de les grans ciutats es caracteritzava per una
gran desproporció entre homes i dones. Hi havia un gran nombre d’emigrants,
procedents del camp, que només podien fer venir la família a la ciutat al cap de molt
de temps, quan adquirien una certa estabilitat econòmica. Els bordells, tolerats sota
una estricta vigilància policial, evitaven violacions i altres delictes.

Al darrer terç del segle es reunifiquen les famílies obreres que han emigrat a
les grans ciutats. La moralització dels treballadors, estimulada pels patrons, fomenta
la cohesió obrera. La clientela dels prostíbuls canvia: són ara els fills dels burgesos,
que han de respectar la virginitat de les noies de la seva classe, estudiants d’universitat,
soldats i mariners, els que sol·liciten els serveis de les meuques. I moltes obreres mal
pagades complementen el seu jornal oferint els seus serveis als burgesos. Els joves
clients també corren un risc notable. La majoria de casos de sífilis s’encomanen
durant l’adolescència, un fet que pot marcar per sempre la seva vida.83

La prostitució, doncs, és culpada de la propagació de les malalties venèries,
que són avaluades moralment. La malaltia no és ja fruit només d’un pecat individual,
sinó que va adquirint el caràcter d’un atac a la societat, d’un perill social. Es reproven
les pràctiques sexuals il·legítimes (el coit pecaminós amb prostitutes); amb la intenció
de preservar el matrimoni s’assenyala que també hi ha “víctimes innocents” (les
esposes lliures de pecat que han estat contagiades per un marit cràpula84). Les MTS
esdevenen malalties socials (la sífilis, la tuberculosi i l’alcoholisme van ser definides
com “la tríada de les pestes contemporànies”85) i passen a formar part d’un problema
d’higiene pública.86 Ramon Rosselló i Olivé (1833-1914) afirma que la sífilis és la
malaltia contagiosa que ocasiona el perjudici més gran a la societat.87 Els metges
sovint opten per solucions repressives i també es proposen càstigs a qui, per vergonya,
amagui la seva malaltia.88
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CAMPANYES PREVENTIVES I SIFILOFÒBIA

Les campanyes preventives, basades en la por i en el dramatisme, van ocasionar
que al sentiment de vergonya s’afegís la sifilofòbia, el pànic a contagiar-se del mal.89

Les terribles conseqüències de la transgressió sexual eren presentades de forma
esfereïdora. Pamflets, articles, exposicions d’imatges esgarrifoses... El terror del
possible contagi no va frenar la incidència de MTS però sí va produir molta angoixa i
clars problemes mentals i sexològics. Multitud de pacients estaven angoixats,
depressius i, fins i tot, feien intents de suïcidi perquè es creien imaginàriament infectats
per la lues, una malaltia amb alta morbiditat i mortalitat.90, 91 Els sifilòmans es tractaven
contínuament per una malaltia que creien tenir (i que no tenien). D’altre banda, la
vergonya consumia a altres que evitaven consultar el seu problema amb un
especialista i el resolien amb manuals d’autoajuda o amb medicaments sense garantia
promocionats a fires i mercats. Sense un tractament efectiu, els metges optaven per
consells morals i solucions més teòriques que reals. La vergonya i la por eren
augmentades per les campanyes preventives, que agitaven constantment els
fantasmes de l’afectació neurològica i de la sífilis hereditària.

La possibilitat que la sífilis podia transmetre’s per via no sexual, l’anomenat
xancre innocent, era també motiu de preocupació. Tot i que en realitat la transmissió
per fomites no és freqüent, s’alertava molt sobre el contagi per objectes contaminats,
com el xancre barber (transmès per petits talls durant l’afaitat amb navalles no prou
desinfectades) o l’ús de comunes públiques, terroritzant encara més i alimentant la
sifilofòbia i tota mena d’obsessions. La possibilitat de transmissió no sexual era
probablement exagerada per tenir la possibilitat d’excusa en cas de transmissió
conflictiva a dins de les famílies burgeses.

En canvi, la lactància mercenària constituïa un perill ben real. Les dides
alletaven vora un terç dels lactants a les grans ciutats a finals del s. XIX i la sífilis es
podia transmetre tant de la dida al nen com en sentit invers.92 Molt probablement
aquest fet va ser decisiu en la decadència i posterior abandó d’aquesta pràctica.

La possibilitat de transmetre la malaltia a la descendència (amb les
degeneracions i malformacions que comporta) incrementava el terror i criminalitzava
al sifilític,93 que adquiria una greu responsabilitat no només sobre la seva salut, sinó
també sobre la salut de la seva família present o futura.94 Generalment, els metges
recomanaven als sifilítics retardar el matrimoni durant alguns anys per evitar el contagi
(Slocker, professor de dermatologia de València recomanava ajornar-lo almenys dos
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anys).95 El 1917, la sifilofòbia i el terror a engendrar fills sifilítics eren invocats com
una de les causes de la baixa natalitat, un tema molt preocupant en aquell moment.96

Exclosos del matrimoni, els malalts de sífilis es convertien en autèntics marginats
sense funció social i agressors en potència de l’ordre social establert.97

El caràcter de malaltia vergonyosa no es va superar del tot amb la introducció
del tractament amb penicil·lina després de la Segona Guerra Mundial.98 Tant la
vergonya per patir una MTS com les fòbies als possibles contagis van renovar-se amb
l’aparició de la sida el 1981. També va reaparèixer l’estigmatització de la malaltia,
que va adquirir un nou matís d’homofòbia en ser una malaltia d’alta incidència en
homosexuals masculins.99-100

CONCLUSIONS

La vergonya, l’estigmatització i la sifilofòbia han acompanyat a les MTS durant
els s. XIX i XX, com a conseqüència de la por als retrets socials i a les avaluacions
morals. A la segona meitat del s. XIX, la sífilis i altres MTS van ser considerades
immorals, culpant sobretot a la prostitució de la seva difusió. Les pròpies prostitutes
van ser marginades i tractades com malaltes morals. Des de llavors, la vergonya i
l’estigmatització social van acompanyar aquestes malalties, que van rebre el nom de
vergonyoses o secretes. Es va recórrer a campanyes que intentaven controlar l’alta
incidència i es va usar la por com element dissuasiu. Però el terror no només no va
frenar l’alta incidència d’MTS, que segueixen incrementant-se actualment, sinó que hi
va afegir una reacció patològica, la sifilofòbia, que va causar molts trastorns psíquics.
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RESUM:  En aquest treball s’aporten dades sobre l’organització de
la Sanitat Militar a Catalunya durant la Guerra del Francès (1808-
1814), el paper del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona en
aquest conflicte, el dispositiu hospitalari que es va crear i el seu
cost econòmic. També es comenten algunes dades sobre la
contribució de les dones en aquesta guerra.

LA ASISTENCIA SANITARIA EN CATALUÑA DURANTE LA GUERRA
DEL FRANCÉS (1808-1814). RESUMEN: En  este trabajo se aportan
datos sobre la organización de la Sanidad Militar en Cataluña duran-
te la Guerra del Francés (1808-1814), el papel del Real Colegio de
Cirugía de Barcelona en este conflicto, el dispositivo hospitalario
que se creó y su coste económico. También se comentan algunos
datos sobre la contribución de las mujeres en esta guerra.
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INTRODUCCIÓ

A
 
començament del segle XIX, Catalunya va patir una gran commoció històrica:

la invasió napoleònica que va planar sobre el país durant sis anys (1808-1814).
Aquesta guerra es va desenvolupar a Catalunya i al País Valencià, mentre que a les
Illes Balears no es va produir l’ocupació gràcies a l’ajut anglès. A conseqüència del
segon tractat de Fontainebleau (1807), els francesos van envair la Península Ibèrica
amb la intenció d’anar a Portugal. Va ser una guerra d’invasió i un temps de crisi
general, un període de trasbals global que va deixar el país en un estat de ruïna
econòmica i de crisi social. Aquest conflicte va tenir una doble vessant; va ser una
lluita popular contra els invasors i va comportar una movilització general de contestació
a l’Antic Règim. El 10 de febrer de 1808 les tropes del general Duhesme entraren a
Catalunya i el dia 13 ocuparen Barcelona. La reacció popular s’inicià al maig i juny
amb els combats del Bruc i el 18 de juny es va formar a Lleida la Junta Superior de
Catalunya. Girona va caure el desembre de 1809, Lleida el 10 d’abril de 1810 i
Tarragona el 28 de juny de 1811.

L’ESTAT DE LES CIÈNCIES DE CURAR (CIÈNCIES

DE LA SALUT, AVUI) ENTRE ELS SEGLES XVIII I XIX

El segle XVIII és conegut com el segle de la Il·lustració. Aquest fou testimoni
d’uns canvis profunds, no només en el món de la medicina, sinó en totes les activitats
humanístiques. Amb la Il·lustració s’inicià el pas d’una economia rural-feudal a una de
burgesa-industrial, que evolucionaria fent desaparèixer els artesans i els gremis. Amb
el naixement de la burgesia, els fonaments de la religió, la moral i els drets tradicionals
començaren a trontollar. Cal recordar que com a dogmes de la Il·lustració hi havia la
veritat, la llibertat i la salut. És per això que la salut i la malaltia foren uns dels temes
més significatius i importants. D’aquí que salut equival a diners i, per tant, el poder
econòmic i polític reposa en la salut del major nombre possible de ciutadans. Aquestes
bases ideològiques, polítiques i socials portaran, indiscutiblement, a un procés evolutiu
de l’Antic Règim cap a un nou model social. És en aquest context que van arribar la
Guerra de la Independència i les guerres civils del segle XIX.

Per altra banda, l’esforç iniciat durant el Renaixement, i sobretot gràcies a
les aportacions dels homes del segles XVII i XVIII, també donarà els seus fruits
durant el segle XIX. L’edifici hipocraticogalènic s’havia esfondrat, però no serà fins
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el segle XIX quan es va poder substituir, estructurant un nou pensament mèdic
fonamentat sobre unes sòlides bases ideològiques, que van donar com a fruit el
naixement d’una nova concepció de la patologia.

El punt de partida fou, sens dubte, la sistemàtica i íntima relació que es va
establir entre la lesió anatomopatològica de qualsevol òrgan i la simptomatologia
clínica a què donava lloc. La medicina va tardar molts segles en assumir un fet tan
lògic i senzill, però difícil d’aconseguir i de conèixer.1 Per altra banda, una de les
aportacions més destacades de la medicina de la Il·lustració i que més directament
va incidir en les guerres civils del segle XIX fou la vacunació antivariolosa. Cal recordar
aquí, que de cada deu ingressats en un hospital durant aquestes guerres, vuit hi eren
per malalties comunes, entre les quals la verola era una de les més habituals.2

Així doncs, aquests canvis havien de veure’s reflectits en la formació dels
professionals de la salut. A la primera meitat del segle XVIII el nivell mèdic a casa
nostra era molt baix, tant pel poc to vital com pel seu endarreriment. A nivell esta-
tal, tampoc era bo. Hi havia un excés d’universitats de vida precària i el saber dels
metges era insuficient, sense haver-se incorporat a la pràctica clínica tot el procés de
la medicina científica europea. No serà fins a mitjan segle XVIII, on la figura del català
Pere Virgili, situat en un lloc clau de la sanitat militar, va intentar millorar la formació dels
cirurgians.3 Per altra banda, la medicina i la cirurgia eren dues professions diferents i
gairebé sempre enfrontades. La seva unificació no es produí fins l’any 1827.

Durant la Guerra del Francès, la medicina no havia iniciat encara el seu
desenvolupament científic. La nosologia no estava ben establerta tot i que Thomas
Sydenham va iniciar l’ordenació sistemàtica dels processos morbosos, segons la
seva simptomatologia. S’ignorava l’etiopatogènia de la majoria de malalties i, malgrat
que es coneixia el caràcter contagiós de moltes, encara es qüestionava aquest caràcter
en algunes d’elles com la tisi o tuberculosi. El diagnòstic es basava en l’interrogatori
i en l’observació del pacient, la presa del pols i a vegades, la palpació.

La cirurgia havia estat un ofici poc considerat socialment i amb escassa
remuneració fins a finals del segle XVIII amb l’aparició de la cirurgia moderna, basada
en el coneixement de l’anatomia topogràfica. La creació dels col·legis de cirurgia fou
la causa per la qual els cirurgians van passar a ser considerats professionals de
sòlida formació teòrica i pràctica. Tot i els progressos en la tècnica quirúrgica aportats
pels col·legis de cirurgia, el resultat de les intervencions estava hipotecat per la falta
de control del dolor i les infeccions. Les infeccions afectaven al 90% de les ferides. La
que no s’havia contaminat al camp de batalla ho feia a l’hospital. La mortalitat dels
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amputats, la intervenció més temuda pels cirurgians, produïda per la sepsi, la gangre-
na i el tètanus arribava al 50%. Tot i així, la tècnica quirúrgica de les amputacions
estava ben establerta.4

La farmàcia era un ofici que s’aprenia amb la pràctica i posteriorment es
realitzava un examen poc estricte supervisat pel tribunal del Protomedicat. L’any
1800 es va independitzar i es va aprovar la Concòrdia i Reials Ordenances per al

règim i govern de la Farmàcia. La Reial Cèdula de 5 de febrer de 1804 va crear els
Col·legis de Farmàcia de Madrid, Barcelona, Sevilla i Santiago, però la guerra va
propiciar que no es posessin en funcionament fins l’any 1815. La terapèutica es
regia pels principis vigents al segle XVIII, amb disquisicions sobre les sagnies i les
sangonelles, els ènemes i els purgants.5

Així doncs, en aquesta època, la majoria de medicaments provenien de la
natura. Del regne animal només cal recordar l’oli de fetge de bacallà i les sangonelles,
que tenien un efecte antitrombòtic. Del mineral, les sals de mercuri i d’antimoni, que,
malgrat la seva toxicitat, tenien utilitat. De la diversitat de plantes amb efectes
terapèutics cal recordar el cascall, la Chinchona calisaya i la digital.

L’opi, suc dessecat de la flor del cascall, es coneixia des de temps antics pel
seu poder analgèsic i hipnòtic. Sydenham l’any 1660 va formular una tintura, el
làudan, que permetia la seva correcta dosificació: 10 o 12 gotes eren equivalents a
uns 10 mg de morfina. El seu ús no es va generalitzar fins a mitjan segle XIX.

De l’arbust cincona o quina (Cinchona officinalis), nom que li va donar Linné en
honor a la comtessa de Chinchón, l’única part útil és l’escorça, que conté entre el 6% i
un 15% d’alcaloides, d’entre els quals la quinina n’és el principal. Les pólvores de
quinina foren importades d’Amèrica l’any 1638 pel metge Juan de Vega i ràpidament es
van difondre per Europa pel tractament de les “calenturas”.6

La veterinària depenia de l’arma de cavalleria, no tenia consideració d’activitat
sanitària i tenia molt poc prestigi social, tot i que des de 1793 hi havia a Madrid una
escola de veterinària.

Cal notar també que, en les guerres napoleòniques, les baixes per
malaltia superaven deu vegades als ferits, així com la desnutrició, que afectava
gairebé tota la població civil. També les males collites de l’any 1811 van
produir l’any següent una gran fam amb morts per inanició. A les ciutats
assetjades, les malalties carencials més greus com el beri-beri i l’escorbut
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van fer estralls. A més a més de les malalties infeccioses clàssiques, com el
xarampió o la varicel·la, s’hi van afegir repetides epidèmies de verola, febre
groga, disenteria o tifus exantemàtic, una patologia habitual en tots els
exèrcits d’aquella època.7

Cal parlar també de l’alimentació de la soldadesca i la dels malalts i ferits
ingressats als hospitals militars. En primer lloc, cal destacar l’obtenció de sal de
l’aigua del mar de Barcelona per part del farmacèutic Josep Antoni Savall, químic
que havia nomenat la Junta de Subministraments, així com els ensenyaments de
farmàcia i química que va impartir, base fonamental per a la indústria, l’agricultura
i el comerç. Cal ressaltar la importància de la creació per part de Francesc Santpons
i Antoni San German d’un formulari d’aliments i un altre de medicaments. També
Josep Antoni Savall va redactar les normes que s’havien de seguir per a la preparació
dels medicaments en tots els hospitals militars de l’exèrcit de Catalunya. Així mateix
cal fer esment del descobriment de les pastilles o “tabletes” de caldo per als
defensors de Girona, donada la carència d’aliments que patien. Tanmateix, els
eminents químics i farmacèutics Francesc Carbonell i Bravo i Josep Antoni Savall
foren proposats per investigar les mines del Principat durant aquesta guerra. Van
descobrir mines de coure, plom, ferro, sofre, antimoni, arsènic i pirita marcial creant
un laboratori, primer a Berga i posteriorment a Vic, on van realitzar les anàlisis
químiques corresponents.8

Cal remarcar també que les accions bèl·liques durant la Guerra del Francès
foren molt sanguinàries i els traumatismes eren produïts per les mateixes armes del
segle XVIII. A partir de l’obra “Men of steel. Surgery in Napoleonic wars” del metge
britànic Michael Crumplin, podem obtenir dades interessants sobre les lesions dels
ferits en el camp de batalla. Així, el 73% de les lesions eren causades per armes de foc
i el 20% per arma blanca. Les fractures i contusions representaven el 4% i les cremades
el 2%. Del total de les lesions produïdes, el 45% es produïen als membres inferiors, el
27% als superiors, el 19% al tronc i el 9% al cap.9

En un altre ordre de qüestions, cal citar alguns dels professionals més destacats
en el camp de la medicina i de la cirurgia. Pere Virgili i Bellver era cirurgià de l’Armada,
i el 1748 va fundar, com és ben sabut, el Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis, amb un
sistema d’ensenyament avantguardista en la seva època i amb moltes hores de
pràctiques. Els resultats foren tan bons que el 1760 va repetir l’experiència fundant un
segon col·legi a Barcelona. El Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona es va destinar a
proporcionar cirurgians a l’exèrcit i a la població civil. Aquest fet fou decisiu en el
destacat paper dels cirurgians militars catalans durant molts anys.10
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Figura 1. Imatge de l’interior d’un hospital militar durant la Guerra del Francès.

S’hi pot veure un capellà assistint un malalt i un militar revisant la llista d’ingressats. Dibuix

a llapis original de Vicente López (1810). (Font: Biblioteca Nacional)

Figura 2. Dominique Jean Larrey operant al camp de batalla. A l’esquerra de la imatge

s’observa una de les ambulàncies volants ideades pel cirurgià francès. Pintura a la cera de

Charles Lous Muller (1850). París, Acadèmia Nacional de Medicina. (Font: Viquipèdia).
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La figura més destacada de la cirurgia en aquella època fou Antoni de
Gimbernat i Arbós. Després d’estudiar al Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis, es va
traslladar a Barcelona, on va descriure el lligament que porta el seu nom i que va
publicar al llibre “Nuevo método de operar en la hernia crural”. L’any 1787, se li va
encarregar la creació del Reial Col·legi de Cirurgia de Madrid i fou nomenat cirurgià
de cambra. Durant la Guerra del Francès va presidir el Consell de Salut Pública de
Josep I. Amb el retorn de Ferran VII, fou postergat i va morir a Madrid l’any 1816, pobre
i gairebé cec per una operació de cataractes que es va complicar.11

Una trajectòria oposada és la que va tenir un altre dels grans cirurgians de
l’època, Pere Castelló i Ginesta. Després d’estudiar al Reial Col·legi de Cirurgia de
Barcelona va passar com a professor al de Madrid, l’any 1801. Es va negar a col·laborar
amb les noves autoritats i va fugir a Mallorca. Al final de la Guerra del Francès, va
curar Ferran VII d’un greu atac de “gota visceral” i el monarca el va recompensar
nomenant-lo metge de cambra. Les seves modernes idees educatives les va exposar
en la “Memoria sobre el arreglo de la ciencia de curar” (1826). Antonio Hernández
Morejón va desfer, durant la Primera Guerra Carlina, l’obra unificadora de Castelló
mitjançant un decret de 30 de gener de 1836.12-13

Un altre defensor de la unificació fou Leonardo Galli i Camps, cirurgià militar
format al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. És considerat l’introductor de la
traumatologia experimental a l’Estat espanyol. Va publicar l’any 1795 la coneguda
obra “Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula y de las enfermeda-

des que con ella tienen relación”. Segons Laín Entralgo, és l’aportació més original
d’un espanyol a la cirurgia del segle XVIII.14

Des del punt de vista tècnic, aquesta guerra va aportar alguns avenços en el
transport de ferits i en l’organització hospitalària. L’assistència als ferits s’iniciava
als hospitals de primera línia, coneguts com a hospitals de sang (field hospital, hôspital

de secours). Acostumaven a habilitar-se en espais propers al camp de batalla, que
moltes vegades eren granges o simples coberts. No existia el concepte de classificació.
La cirurgia estava limitada per unes tècniques d’hemostàsia poc desenvolupades i
per la falta de control del dolor. Larrey considerava imprescindible realitzar el
tractament quirúrgic en les primeres 24 hores, el que anomenava “finestra
d’oportunitat”, abans que s’iniciessin els processos inflamatoris. A més a més, hi
havia una certa anestèsia local per l’efecte del traumatisme. Posteriorment els ferits
es traslladaven als hospitals de rereguarda, que solien habilitar-se en grans edificis,
no construïts per a aquesta finalitat. Eren els anomenats “hospitals efímers”.
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Són escasses les referències sobre el dolor en els textos de l’època. El recent
traumatisme al camp de batalla i la isquèmia del torniquet produïen en el ferit una
certa disminució en la percepció del dolor. Durant el postoperatori, a vegades
s’administrava unes gotes de làudan.15

Les tècniques quirúrgiques eren més avançades del que habitualment es
pensa. En les ferides al crani, es realitzava l’extracció de cossos estranys i la neteja
i només es practicava la trepanació en casos de sospita d’hematoma intracranial.

Al tòrax, els projectils normalment quedaven allotjats a la paret toràcica, ja
que les armes de foc no tenien molta potència, i s’intentava extreure’ls. Amb els
escassos mitjans diagnòstics, només amb la simptomatologia i la percussió, si se
sospitava d’un hemotòrax, es realitzava una punció toràcica. De fet, Larrey va idear
un trocar per evacuar empiemes pleurals que va tenir un gran èxit. Les ferides a
l’abdomen que afectaven una víscera massissa solien ser mortals per la dificultat de
controlar l’hemorràgia.16

Les lesions de la paret abdominal es reparaven amb una tècnica molt depura-
da, ja que la cirurgia de l’hèrnia estava ben establerta. El cirurgians ben preparats
també practicaven sutures intestinals amb casos de supervivència.

Els grans traumatismes de les extremitats solien acabar amb una amputació,
la tècnica de la qual estava perfectament ben descrita. Larrey era un defensor
empedreït de l’exèresi precoç per deixar les ferides netes, amb menor risc d’infecció
i d’hemorràgia secundària per dehiscència de les sutures. Els cirurgians espanyols i
britànics, sobretot Guthrie, eren molt més conservadors i recomanaven l’amputació
només en els casos de grans destruccions. La decisió d’amputar comportava una
elevada mortalitat, però no fer-ho també.17

L’escola espanyola també era molt conservadora en el tractament de les
ferides, seguint els preceptes dels gran mestres com Francesc Puig i Pallàs,
autor l’any 1782 del “Tratado teórico-práctico de las heridas por arma de fuego”

i Ferran Canivell i Vila, catedràtic del Reial Col·legi de Cadis que publicà l’any
1789 el “Tratado de las heridas por arma de fuego”.18 La seva obra va ser difosa
per Josep Queraltó, professor de Madrid que, tot i haver mort l’any 1805, va tenir
una importància decisiva en la cirurgia militar durant la Guerra de la Independència
per haver sistematitzat la “cura espanyola” de les ferides, en especial les
causades per arma de foc. L’essència de la cura, que fou adaptada pels cirurgians
d’altres exèrcits, era realitzar poques incisions, evitar bàlsams i pomades que
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dificultaven la reparació natural, així com destapar el menys possible les ferides
ja que deia “el contacte amb l’aire és molt perniciós, sobretot quan està infectat,
tal com sol succeir en els hospitals”. Malgrat la importància que va tenir Queraltó,
no hi ha constància de cap publicació seva sobre aquests temes. La seva
contribució ha arribat fins als nostres dies a través de les referències d’altres
autors.19

També cal parlar de les infrahumanes condicions dels hospitals militars del
país. En l’obra “Discurso económico-político sobre los hospitales de campaña” publi-
cada l’any 1814 i atribuda a Hernández Morejón, s’afirma que “era horrible i llastimós
l’estat i la mala direcció dels hospitals i que haguessin convertit a alguns d’ells en
cases d’horror i desesperació, en sepulcres en els que s’ha enterrat milers de joves...”.20

En un altre ordre de qüestions, cal recordar que la primera disposició en què
es preveu la creació d’hospitals militars a Catalunya data de 1722. Segons aquesta
disposició s’havien de crear hospitals a Barcelona, Girona, Roses, Cardona, Lleida,
Tarragona, Tortosa, Puigcerdà i la Seu d’Urgell. Un contracte posterior de llits i un
altre de material per als hospitals militars de Catalunya de 1757, dibuixen un nou
mapa d’hospitals militars, en el qual s’hi afegeixen, a més a més, Figueres i Vic.21

En formar-se la Junta Central i posteriorment el Consell de Regència es va intentar
també coordinar la sanitat militar. Fou nomenat protometge, Serapi Sinués i cirurgià
major de l’Exèrcit, Josep A. Capdevila. En morir aquest l’any 1810, el va succeir Silvi Illa
Pontsich. El procés de coordinació fou molt dificultós per les contínues reorganitzacions
dels regiments, que patien moltes dispersions després de les batalles perdudes.

Pel que fa a la sanitat militar dels altres exèrcits que van participar en aquesta
guerra, cal dir que de tots els serveis dels exèrcits de Napoleó, el de sanitat era el
menys organitzat i el pitjor dotat econòmicament. L’“Inspecteur de la Santé des

Armées” era el cirurgià Pierre François Percy, que va contribuir al desenvolupament
de la cirurgia inventant els fils de sutura metàl·lics.22

Però, el protagonista indiscutible de les campanyes napoleòniques fou
Dominique Jean Larrey, Inspecteur de la Grande Armée, que va acompanyar
l’Emperador fins a Waterloo. Durant la seva estada a Espanya va exposar les seves
experiències a la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid. Larrey va revolucionar
l’assistència als ferits de guerra en crear les anomenades “ambulàncies volants”
amb carruatges lleugers, que transportaven material sanitari al camp de batalla i
permetien l’evacuació dels ferits.
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El període més crític pel ferit era la primera hora, l’anomenada “hora d’or”

segons Larrey, pel risc d’asfíxia o d’hemorràgia massiva i l’interval d’espera fins a
la intervenció quirúrgica definitiva. Reduint aquests temps, la mortalitat dels ferits
de guerra ha anat disminuint. Així, al segle XIX era del 33%. Va disminuir fins el 25% en
les guerres del segle XX i s’ha reduït al 9% en els recents conflictes del segle XXI. Larrey
era un extraordinari cirurgià. La seva rapidesa i habilitat eren mítiques. Les seves obres
més destacades foren les “Mémoires de chirurgie militaire et campagnes” (1812-1817)
(4 volums) i “Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux

militaires depuis 1792 jusqu’en 1836” (5 volums).23

A les unitats britàniques, en general la formació dels cirurgians militars tenia
un nivell acceptable tot i que els recursos materials i humans eren escassos.
James McGrigor fou el creador i director general de The Royal Army Medical Corps.24

Malgrat la seva amistat personal amb Wellington, va tenir seriosos enfrontaments
amb ell a causa de la insuficient dotació de material sanitari.

El cirurgià més brillant de l’exèrcit britànic fou George James Guthrie, que
durant la Guerra de la Independència fou Deputy Inspector of Hospitals. Era conegut
com el “Larrey anglès”. Fou molt conservador en les amputacions i criticava la
utilització abusiva dels torniquets. Va publicar, l’any 1815, una gran obra de cirurgia
militar titulada “On gunshot wounds of extremities requiring the different operations

of amputations and their after treatment”.25

EL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA DE

BARCELONA I LA GUERRA DEL FRANCÉS

Amb l’ocupació de Barcelona pels francesos el juliol de 1808, molts dels
estudiants del Reial Col·legi de Cirurgia van fugir de la capital tot just després
d’examinar-se. Altres no van ni esperar el dia de l’examen previst pel mes de juny
de 1808. D’altra banda, gairebé tots els alumnes que van examinar-se el mes de
juny d’aquell any, no van tornar el mes d’octubre a cursar l’any següent. Aquesta
deserció d’alumnes fou gairebé total. Disposem de dades indirectes d’aquesta
fuga d’alumnes. Són aquells que van fer l’últim examen l’any 1807 o 1808, i els de
revàlida —de sagnador, de cirurgià romancista o de cirurgià llatí— es troben anotats
en un llibre diferent, el llibre del Tribunal dels “Patriotes”.26

Altrament, cal dir que els catedràtics també es van sentir tocats pel patriotisme.
Però als professors els va costar una mica més deixar la ciutat de Barcelona i entre-
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gar-se als avatars de la guerra. El primer de tots a fer-ho fou Antoni de San German,
antic alumne del Col·legi i graduat com a cirurgià llatí de nou exàmens. Va escapar-se
de Barcelona i s’incorporà a l’exèrcit regular, on va rebre el nomenament de “Cirurgià
Major” de l’Exèrcit de Catalunya. Era l’encarregat de distribuir el seu petit exèrcit de
cirurgians i practicants per tots els hospitals militars i entre les unitats combatents
que periòdicament s’organitzaven, es desorganitzaven i es tornaven a organitzar,
amb una constància que fou l’admiració d’Europa.

Els altres professors que van fugir foren Josep Torner, que era des de 1804
vicedirector de l’escola i, per tant, el més antic, i Domènec Bover, un barceloní que va
anar a València, on va caure presoner i quedà com a tal “per no admetre els ventatjosos
pactes que li va oferir per a la seva carrera l’enemic” i que, no obstant, va poder fugar-
se i refugiar-se a Mallorca el 10 de febrer de 1811. No va tornar a Barcelona fins
acabada la guerra.27

Els professors van quedar dividits en dues meitats. Per una banda, quatre
—Ignasi Ameller, Vicenç Pozo, Antoni Bas i Francesc Borràs— es van quedar a
Barcelona col·laborant amb els francesos, i quatre —San German, Bover, Torner i
Junoy— es van passar als patriotes. Un supernumerari, Raimon Vidal i Carbonell, va
marxar de Barcelona.28

Així mateix, dins del camp de la medicina, el Govern i les Corts de Cadis, el
22 de juliol de 1811 van restaurar el Protomedicat com a autoritat suprema de tot
el que feia referència a sanitat. A Catalunya es va crear una Subdelegació, el cap
de la qual fou Francesc Santpons. Teòricament depenien d’ell a l’exèrcit, un cap
dels serveis de Medicina, que era un excatedràtic de la Facultat de Medicina de
Cervera anomenat Carles Nogués —que havia pres part en la diada del 2 de maig a
Madrid, on lluitant contra els francesos havia estat ferit greument— i un cap de
cirurgia, que com ja hem comentat era Antoni de San German.

Els catedràtics que havien fugit de Barcelona consideraven que eren “ells”
l’autèntic Col·legi de Cirurgia, ja que els que s’havien quedat a Barcelona eren
uns traïdors, i es van atribuir els antics poders que tenia el Protomedicat
d’examinar i atorgar privilegis per exercir. I quan aquest fou restaurat per les
Corts de Cadis, decidiren examinar els alumnes que ho volguessin, cobrant els
drets corresponents i entregant-los un rebut i un certificat que els autoritzava a
exercir a l’espera del títol definitiu que arribaria de Madrid quan la situació
hagués tornat a la normalitat.29
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Aquest tribunal d’exàmens va començar a funcionar a Mataró el dia 23
d’octubre de 1811. El mes de gener de 1812 va tenir lloc l’últim examen a Mataró i el
tribunal es va desplaçar a Argentona i, al cap de pocs mesos, a Vic. El 10 de maig, el
tribunal “legítim” tornà a Mataró i va fer un parell d’exàmens i el 7 de juny ja el trobem
establert a Barcelona, que feia dos mesos havia estat evacuada per les topes france-
ses. Allà van continuar examinant i atorgant graduacions fins el 22 de novembre de
1814, moment en què normalitzades les coses deixà de funcionar i el Col·legi de
Cirurgia va recuperar la representació en la Junta Superior Governativa de Cirurgia,
fet que la va convertir en l’única autoritat sobre els cirurgians.

En un altre ordre de qüestions, cal dir que, durant la Guerra del Francès, no
hi va haver cap acció de guerra en què no trobem implicat algun membre del Reial
Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Hi ha recollits més de 120 casos de metges o
cirurgians que eren alumnes o antics alumnes del Reial Col·legi de Cirurgia de
Barcelona i que van participar d’alguna manera en aquesta confrontació.30

Finalment, cal parlar dels presoners d’aquesta guerra. Hi ha una llarga llista
de metges, cirurgians i apotecaris que van caure en mans de l’enemic. La seva sort
va ser molt diferent, però, en general, van viure alguna d’aquestes circumstàncies:
van caure presoners i van poder fugir; van ser portats a França concentrats en uns
campaments que eren anomenats dipòsits de presoners; els francesos van consi-
derar la seva condició de sanitaris i els van deixar lliures en les poblacions que ells
controlaven o bé, en alguns casos, van ser presoners voluntaris, que es van quedar a
cuidar els malalts i ferits que havien estat empresonats.31

EL DISPOSITIU HOSPITALARI A CATALUNYA

DURANT LA GUERRA DEL FRANCÈS

Durant la primera part de la Guerra del Francès, la desorganització general dels
aspectes sanitaris fou un fet constatat. A mesura que avançava la guerra, l’anarquia dels
primers temps va donar pas a una major centralització dels serveis sanitaris i un major
control. La Guerra de la Independència es va caracteritzar per una gran mobilitat.
Com a conseqüència, els hospitals solien tenir una vida molt curta. De fet, l’atenció
sanitària en aquest conflicte consistia, com ja hem comentat, en atendre malalts i
ferits en el mateix camp de batalla per traslladar-los després a l’hospital de la població
més propera al front de batalla o a hospitals improvisats a la reraguarda, que
normalment s’instal·laven en convents o esglésies i eren atesos per metges, cirurgians
i practicants militars; eren els anomenats hospitals efímers.
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Aquestes instal·lacions solien abandonar-se quan les necessitats logístiques ho
permetien o bé quan els malalts i ferits eren donats d’alta. En altres casos, quan el
nombre de militars ingressats era baix, passaven a ser atesos pel metge i el cirurgià locals.

L’obligació d’atendre militars als hospitals civils venia donada per una ordre
de 1748 que deia que “el Rey vol que els malalts de les tropes entrin i es curin en els
hospitals dels pobles del seus destins o en els més immediats, pagant un preu just,
mitjançant la corresponent justificació a compte de la hisenda, les jornades que
hagin causat cadascun a finals del cada mes”.32

Aquests pagaments es realitzaven a partir de la relació de les estades que
s’havia de lliurar a la Contaduria General del Ejército a Barcelona per tal de poder-ne
fer efectiu l’abonament. A l’any 1798 es cobraven 4 rals i mig per cada estada.
Malgrat tot, molts hospitals no van arribar mai a cobrar res durant aquesta guerra i
d’altres només una part molt petita de les estades.33

Les estades de militars als hospitals civils foren una font important d’ingressos,
ja que no depenien de les rendes de l’hospital, sinó que eren abonades directament
pel govern. Però també foren en molts hospitals del Principat una font de problemes
i conflictes per les condicions avantatjoses de què gaudien els militars respecte a la
resta de malalts.

Catalunya, en esclatar la guerra, només disposava de l’Hospital Militar de
Girona, de petites dimensions. L’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, on des de
temps immemorials s’atenia a militars i la infermeria de la Ciutadella van quedar en
mans dels francesos des d’un primer moment. Al cap de poques setmanes d’iniciada
la guerra, membres destacats del clero català van oferir a la Junta Suprema
d’Observació i Defensa de Catalunya, encarregar-se de l’administració dels hospitals
militars, amb total llibertat i independència per poder nomenar capellans i religiosos
per al seu funcionament.34

La Junta va acceptar la proposta, entre d’altres raons, perquè d’aquesta ma-
nera s’estalviava molts diners en l’assistència hospitalària, ja que el clero no cobrava
cap tipus de salari per atendre els hospitals i comptava amb una certa garantia
d’honestedat a l’hora de gestionar els pocs recursos econòmics destinats al
manteniment d’aquests establiments.

El canonge de Barcelona, Ramon Sans, que fou en qui va recaure la direcció,
va demanar la col·laboració de dues autoritats militars mèdiques: Antoni de San
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German, catedràtic del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, que fou nomenat
Cirurgià Major de l’Exèrcit de Catalunya, i Francesc Santpons, prestigiós metge
barceloní que aleshores era tinent del Protomedicat de Catalunya.35

A partir d’aquell moment, els hospitals militars habilitats al Principat de
Catalunya van funcionar perfectament. L’alimentació era bona i abundant i l’atenció
als ferits i malalts, correcta. Però, després del desastre de Molins de Rei, el 21 de
desembre de 1808, amb la conseqüent desbandada cap a Tarragona i l’allau de
ferits i malalts que es va produir, l’organització va tenir moltes mancances. Vilanova
i la Geltrú no tenia llits i no acceptava acollir en el seu hospital a més ferits. Vilafranca
del Penedès tenia ingressats 500 militars i només en va poder acceptar 350 més.
Finalment, a Tarragona, on es dirigien la majoria d’evacuats, s’hi va declarar una
epidèmia de febre groga.36

El mes de maig de 1809, la situació es va fer insostenible. Com que el que s’havia
acordat era que el clero es faria càrrec de les despeses, la Junta va fer una dramàtica crida
als bisbes: “Los enfermos refugiados en aquel asilo para buscar la salud y la vida hallan en

muchos de ellos la muerte... Es tanta la miseria, la hediondez, tanta la penuria, escasez y

falta de ropa, alimentos y medicinas... que arrancan lágrimas de compasión de los cora-

zones más insensibles... nosotros... con el encargo de remediar tanta infelicidad... [esta-

mos] sin arbítrios para remediarlo”. Aquesta dura i patètica carta no va tenir cap resultat.
El mes de juny es va nomenar una altra Junta d’Hospitals i es va disposar que a cada
diòcesi, un tresorer i un contador s’encarreguessin de recollir fons. Alguns bisbats, com el
de Barcelona o la Seu d’Urgell van enviar diners, però no era suficient. La Junta va dimitir,
desil·lusionada. Es va intentar encarregar a una sola persona el funcionament dels hospitals,
el tinent vicari general de l’Exèrcit, però aquest, que era Agustí de Fivaller, es va excusar.37

De totes maneres, l’actuació del clero fou modèlica i va durar fins que es van cansar de
lluitar contra l’Administració i de rebre calúmnies, moment en què va presentar la dimissió.

La renúncia fou acceptada per la Junta Suprema el 27 d’abril de 1809 i, a
partir d’aquell moment, la gestió dels hospitals per part de l’administració militar fou
desastrosa. Així, a Lleida feien constar “el miserable estado de ruina en que se

encuentra el Hospital y piden auxilio y dinero”. A Arenys de Mar “no saben donde poner

los enfermos” i a Berga, el reverend Hipòlit Camps, encarregat de l’hospital, demanava
auxili per tercera vegada. A Cervera, el reverend Felip Minguell sol·licitava “al Intenden-

te del Ejército en Catalunya que se haga una requisición de camas y útiles que faltan

para el hospital militar de la ciudad”. Finalment, a Manresa no hi havia facultatius per
exercir a l’hospital i ningú no hi volia anar. A més a més, l’apotecari de l’Hospital de
Manresa no volia servir medicaments perquè no els hi pagaven. En aquesta situació, el
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9 de març de 1810, trenta malalts van haver de passar la nit al terra, dels quals dos van
morir per hipotèrmia, tot i que el magatzem de l’hospital estava ple de roba.38

La situació dels hospitals a principis de 1810 era lamentable. Molts d’ells
no cobraven les estades i el personal no percibia el sou. Com exemple, podem citar
els facultatius de cirurgia que s’havien de repartir en dues brigades ambulants que
seguien les tropes i en varis hospitals fixos com el de Manresa, Vic, Cardona,
Hostalrich i l’Esquirol. En total sumaven 55 persones entre ajudants i practicants.
Una de les causes d’aquesta penúria era deguda a què els diners recollits pel
clero a partir de donacions es destinava a altres finalitats que els comandaments
militars consideraven més prioritàries. Així, el 23 de juny de 1810, l’abat de
Cardona, Lorenzo Ortiz de Zárate que havia estat designat visitador general
d’hospitals (inspector), es queixava a la Junta Superior que els diners recaptats
de l’impost de la sal, que s’havien de destinar als hospitals, s’havien utilitzat per
a obres de fortificació. Aquest fet va provocar la seva dimissió com a director i
administrador de l’hospital de la fortalesa de Cardona.39

A partir d’aquell moment, l’administració militar dels hospitals va seguir un
camí molt diferent. Hi hague molts abusos per part dels administradors i sobretot
problemes greus d’intendència, fet que va obligar la Junta en més d’una ocasió a
publicar circulars per controlar millor el seu funcionament.

Davant d’aquesta situació, l’intendent general, Josep de Judenes, comissionat
per Tomàs de Verí, va nomenar quatre dels vocals de la Junta Suprema per a
l’organització i gestió de tot el que feia referència a intendència i queviures dels
hospitals militars. Aquests càrrecs van recaure en Jaume Creus, Antoni Barata, Ma-
nuel Torrens i Joan Guinart, aquest darrer, encarregat de la intendència de campanya.

Després d’un any a càrrec de l’administració militar, la situació dels hospitals
es va fer insostenible i la Junta Superior va tornar a demanar ajuda als eclesiàstics,
que van donar mostres de gran sentit comú i van constituir una comissió demanant
la participació en aquesta de l’intendent general, el protometge, el cirurgià major i
l’apotecari major de l’exèrcit. Aquesta segona junta va funcionar, sempre amb les
limitacions pròpies dels temps de guerra, des del 14 de juny de 1810 fins al 31 de
desembre de 1814, és a dir, fins uns mesos després d’acabada la guerra: en total,
uns 4 anys i mig de gestió.40

La Junta d’Hospitals va quedar formada per tres directors generals, dos
visitadors, un comptador i un tresorer, tots eclesiàstics. A més a més, en formaven
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Figura 3. Imatge d’una batalla durant la Guerra del Francès. En primer terme s’observa

l’assistència a ferits en el mateix camp de batalla. Oli sobre tela de Peter von Hess (1843).

Sant Petesburg, Museu de l’Hermitage. (Font: Viquipèdia).

Figura 4. Les dones de “La Companyia de Santa Bàrbara” atenent els ferits del setge de Girona

de 1809. Oli sobre tela de Ramon Martí i Alsina (1863). Barcelona, MNAC. (Font: Viquipèdia).
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part l’intendent general o el subdelegat que nomenés pel càrrec, el protometge, el
primer cirurgià i el primer apotecari de l’exèrcit, que hi realitzaven funcions de
consultors. Finalment es van nomenar també dos secretaris, tots dos eclesiàstics, un
per assistir a les sessions de la Junta i l’altre amb funcions de visitador.

Aquests càrrecs van recaure en les següents persones: fra Melcior, abat de Besalú,
el baró d’Horst, ardiaca de Badalona, i fra Brú Casals, com a directors generals; Francisco
Javier de Ateyza, intendent general que va delegar en Joan Antoni de Maritorena; Tomàs Spa,
comptador, i Valentí Torres d’Amat, tresorer. Com a consultors hi trobem Carles Nogués,
protometge; Salvi Illa Ponsich, cirurgià major de l’exèrcit, i Patrici Ortiz, apotecari major.41

El 23 d’agost de 1810, quan la Junta eclesiàstica es va fer càrrec per segona
vegada de la gestió dels hospitals, funcionaven a Catalunya 23 hospitals, a més a més
d’alguns d’altres de petits distribuïts per les muntanyes. Els hospitals en funcionament
eren els d’Agramunt, Alcover, Arenys de Mar, Berga, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui,
Cardona, Corbera de Llobregat, Granollers, Guissona, Igualada, Manresa, Reus (3
establiments), Riudoms, Sabadell, Sant Feliu de Codines, Sant Ramon, la Selva del Camp,
Tarragona (6 establiments), Tàrrega, Terrassa, Valls, Vilafranca del Penedés i Vila-seca. A
mesura que avançava la guerra, se’n van habilitar de nous però alguns dels que estaven
en funcionament van deixar d’acollir ferits i malats. Així, a finals de 1811, s’havien habilitat
nous hospitals a Calaf, Monistrol de Montserrat, Tremp, Rialp, Cervera, Olot, Vic, Mataró,
Torredembarra, la Seu d’Urgell i Organyà i havien deixat de funcionar els d’Agramunt,
Alcover, Botornell, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, Corbera, Granollers, Guissona,
Riudoms, Sabadell, Sant Feliu de Codines, Sant Ramon, Tàrrega i Terrassa.

Entre 1812 i 1814, a banda dels que estaven en funcionament, es van continuar
habilitant hospitals militars a Santpedor, les Voltes (Riudecols), Bellpuig, Solsona, les
Illes Medes, Moià, Ripoll, Tortosa, Castelltersol, Balaguer, Martorell, Calders i Sitges.42

Segons l’article XI del reglament d’Hospitals, cap dels eclesiàstics podia percebre
cap sou, únicament se’ls havia de donar una “decent manutenció, vivint els treballadors
en comunitat i no se’ls havia d’abonar més de 8 rals diaris. Als que no eren sacerdots
se’ls hi pagaba dos duros mensuals per calçat, vestimenta, la neteja, arrenjaments de
la roba i d’altres necessitats que estimés indispensables el director”.

Això va fer possible retallar moltes despeses i gestionar molt millor els pocs
recursos en benefici dels malalts i ferits. També es va produir un estalvi important de
diners en altres aspectes, com ara acomiadar molts facultatius per no complir
correctament amb el seu càrrec. A més a més, a aquells que hi exercien degudament,
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se’ls va reduir el sou. Així, els 41.100 rals mensuals que cobraven els 34 metges militars,
els van rebaixar fins a 27.500, a base de percebre el sou de l’escalafó immediatament
inferior.

Segons la relació d’estades presentada per la Direcció General d’Hospitals
Militars de l’Exèrcit de Catalunya, podem documentar les estades del personal sanitari
als diferents hospitals durant aquest segon periode de gestió (1811-1814). Així, hi
trobem 7.118 estades dels facultatius de medicina, 23.455 dels de cirurgia i 13.746 de
farmàcia. Durant aquest 1812 hi havia 158 facultatius exercint als hospitals militars.
D’ells, 71 eren cirurgians, 37 metges i 30 farmacèutics. Segons un càlcul aproximat, la
sanitat militar costava mensualment 410.828 rals, dels quals 316.688 corresponien als
hospitals, 27.920 a medicina, 37.620 a cirurgia i 28.600 a farmàcia.

Aquesta junta eclesiàstica, a més a més de preocupar-se per l’atenció dels
ferits i malats, va propiciar la signatura d’un conveni de respecte als ferits i malalts dels
dos bàndols.43

Durant la Guerra del Francès van funcionar al Principat de Catalunya, sempre
depenent de les vicissituds de la guerra, 63 hospitals militars atesos pel clergat secular
i regular on s’hi van fer més de tres milions d’estades. A tota aquesta xarxa
hospitalària caldria afegir tots aquells ferits que van ser atesos en petits hospitals
d’administració civil dels quals n’hem pogut documentar uns 25 més o bé en domicilis
particulars, dels que gairebé no disposem de dades. És a dir, en total, gairebé un
centenar d’hospitals.44

 EL COST ECONÒMIC DE L’ASSISTÈNCIA

SANITÀRIA EN AQUEST CONFLICTE

Els sis anys de guerra van deixar un país destrossat, amb enormes conseqüències
per als pobles i ciutats, per a les persones i les activitats econòmiques. Mesurar la
magnitud d’aquesta tragèdia és difícil, però la bibliografia coincideix en la xifra d’uns
500.000 morts, una part dels quals, uns 300.000 havien perdut la vida en accions
bèl·liques. La resta, uns 200.000 van morir com a conseqüència de la misèria, la fam i
les epidèmies. A Catalunya van morir uns 75.000 catalans, d’una població total de prop
de 900.000 atès que el cens de Floridablanca n’enregistra 886.624. A nivell material, la
destrucció afectà principalment a cases, fàbriques, edificis públics, infraestructures,
camins, ponts i canals, provocant una paralització de l’activitat econòmica, una pobresa
generalitzada i una desmoralització molt gran de la població.
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En aquest sentit, ens cal parlar de l’elevat cost sanitari d’aquesta guerra. A partir
de les dades de què disposem, podem afirmar que com a mínim van rebre assistència
sanitària en els hospitals militars atesos pel clergat regular i secular, com ja hem comentat,
més de tres milions de persones, generant unes despeses de 1.648.961 lliures. Cal tenir
en compte que la població de Catalunya no arribava al milió d’habitants. Ara bé, van
entrar al país un gran nombre de militars de fora, que va incrementar considerablement el
cost d’aquesta assistència, fins al punt que els militars atesos van suposar el 300% de la
població que tenia Catalunya en aquell moment. No ens ha d’estranyar les dificultats
econòmiques i d’infraestructura a què es va haver de fer front. A banda de les dades
conegudes, com ja he dit, cal afegir-hi, a més a més, un gran nombre de militars que van
rebre assistència en domicilis particulars i en hospitals gestionats per l’administració civil.
Per tant, molt probablement aquestes dades siguin molt superiors a les que coneixem.

En els seixanta-tres hospitals militars documentats al Principat de Catalunya durant
la Guerra del Francès, hi van rebre assistència 142.143 oficials i 2.835.627 soldats.

Per zones, a Barcelona i l’àrea metropolitana hi havia 15 hospitals habilitats; a
la Catalunya central se’n van habilitar 11; a les terres de Lleida, 10; al Camp de
Tarragona, 10; al Pirineu 6 i a les comarques de Girona, 4.

Pel que fa al nombre de ferits i malalts atesos, la major afluència es va donar als
hospitals de Vilanova i la Geltrú (373.401 estades), Tarragona (370.655 estades),
Manresa (323.334 estades), la Seu d’Urgell i Organyà (237.073 estades) o Cardona
(224.849 estades). En canvi, entre els hospitals on l’assistència és gairebé testimonial,
podem citar el de Calders (Bages) amb 24 militars atesos o el de Sitges, on només hi
van rebre assistència 9 soldats.

Per fer front a les importants despeses que va generar l’assistència a tots aquests
militars, la Junta eclesiàstica a càrrec dels hospitals va recollir fons d’on bonament va
poder. Les aportacions més importants varen provenir de la Reial Tresoreria de l’Exèrcit,
amb 358.131 lliures o bé les 229.404 que hi va aportar la Reial Casa de la Moneda de
la Província. També van ser especialment generoses les aportacions del bisbat de Vic i
de la Seu d’Urgell, amb 185.299 i 147.369 lliures, respectivament. Així mateix, les almoines
de la Croada foren una aportació important, amb una contribució de 166.353 lliures.

De fet, bona part dels ingressos que es van derivar cap als hospitals eren fons
propis de l’església, com per exemple el producte de les dispenses matrimonials, la
recaptació del privilegi de la Butlla de la Santa Croada, les mitges anyades de certes
dignitats eclesiàstiques o fons de l’Estat, com les pensions de l’Orde de Carles III o la
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sobretaxa de les salines. Una altra font important d’ingressos van ser les almoines
recollides al continent americà.45

Aquesta actuació i gestió dels hospitals va merèixer elogis per part de la Junta
Superior del Principat. Així, l’any 1812, en presentar els comptes corresponents a la
gestió de 1810 i 1811, les autoritats van encoratjar la Direcció d’Hospitals en manifes-
tar que “la Junta ha tingut, en rebre i veure els comptes, la major satisfacció i admiració
pel zel en els serveis prestats”.

També cal dir que l’atenció sanitària que rebien els malalts i ferits ingressats en
molts hospitals era molt bona. Així tenim el cas de l’Hospital de Cardona; queda palès
en un ofici de 20 de març de 1812, en el qual el director de l’hospital, que aleshores
tenia més de 600 ingressats, comunica a la Direcció d’Hospitals del Principat que “para

que tenga V. S. una idea de la buena asistencia del militar enfermo en este hospital a

mi cargo, y de la estrechez é indigencia de la población, comunes a las demas del

Principado, participo a V. S. que los señores Gobernador y Ministro de la Real hacienda

de esta plaza me han pedido por favor que les suministre diariamente pan del que

comen los enfermos, que asi como los demás artículos es de la mejor calidad, al paso

que el que se vende en las panaderias de la villa es muy malo y muy escaso”.46

A finals de 1812, el general Lluís Lacy va publicar un ban dirigit a les autoritats
civils i militars i també eclesiàstiques, en el qual demanava que la Direcció
d’Hospitals del Principat fos auxiliada amb la màxima eficàcia així com també els
seus comissionats.47 Entre 1813 i el final de la guerra, diverses autoritats, entre les
quals hi havia el baró d’Eroles, l’intendent de l’exèrcit i el cap de l’Estat Major, van
palesar la cura i atenció que la Junta d’Hospitals va dispensar a malalts i ferits tot i
els pocs recursos de què disposaven.48

LA CONTRIBUCIÓ DE LES DONES

EN AQUESTA GUERRA

Tot i que els coetanis van dignificar el paper de les dones durant la Guerra del
Francès, tant en la lluita com, sobretot, en altres diverses funcions vinculades a la
defensa dels interessos dels patriotes, han estat absents dels estudis històrics sobre
aquesta contesa fins fa ben poc.49

Els contemporanis van destacar la participació de les dones pel patriotisme
que moltes van mostrar en accions heroiques, sobretot en la defensa de les ciutats,
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davant l’assalt de l’enemic. Foren esmentades en algunes proclames i narracions
bèl·liques a la premsa patriòtica i foren protagonistes d’estampes i, segurament
també, de romanços, relats i cançons amb una clara intenció propagandística si van
fer-se durant la guerra i de preservació de la memòria i per ajudar a articular una
identitat nacional, si es van fer després.

L’exaltació del patriotisme femení fou plasmada de seguida també en obres
artístiques, en especial per Goya —no sense contradiccions— i, posteriorment, quan
la pintura històrica ajudava a crear les identitats nacionals i locals. N’és un exemple
ben conegut el cas d’Agustina d’Aragó. A casa nostra tenim el quadre de Ramon
Martí i Alsina que representa “La companyia de Santa Bàrbara de Girona”, pintat cap
el 1865 i l’obra de Diego Fontalba representant “Les heroïnes de Santa Bàrbara”.

Els primers que van mencionar la participació en diversos casos d’accions
bèl·liques heroiques de les catalanes durant la Guerra del Francès foren Raimon
Ferrer i Adolf Blanch, sobretot el primer, que va recollir gran quantitat de testimonis
orals, que després han estat utilitzats per altres autors, com el mateix Adolf Blanch.50

Blanch es va referir almenys onze vegades a la participació de les dones en
accions heroiques diverses durant aquest conflicte. Per una banda, com a actives en
l’atenció dels ferits i l’enterrament dels morts i també en el proveïment de cartutxos,
beguda i menjar als combatents i a altres persones, com els casos de les gironines de
la Companyia de Santa Bàrbara, durant els setges de 1808 i 1809; de les tortosines,
l’any 1810, d’una heroïna oblidada, Rosa Venas de Lloberes, voluntària de la milícia
urbana de Tarragona, així com el de “la vivandera de [la companyia] la Ibèria, Fabiana

Palomera”. També es va parlar de la valentia de la guerrillera Susanna Claretona, al
costat del seu marit, el subtinent de sometent Francesc Gelong, i de Maria, la muller de
Joan Armengual, que defensava les Medes, la qual ajudava a tirar canonades. Igualment
es va referir a les dones de Viladrau, que hostilitzaven la tropa enemiga pel Montseny.
Per altra part, també van participar en conspiracions per fer caure alguna ciutat o
fortalesa presa per l’enemic. Finalment, també es va mencionar les dones com espies
o introductores de falses notícies en poblacions ocupades pels francesos.

Tot i així, cal remarcar però, que existeixen documents sobre diversos textos
eclesiàstics en els quals s’ataquen aquells aspectes que havien allunyat la dona dels
valors tradicionals durant aquest conflicte i lloaven les actituds com la modèstia, la
submissió i les bones formes. De fet, moltes d’aquestes accions patriòtiques femenines,
segons l’Església, només eren la projecció pública de les seves feines tradicionals com
ara l’atenció a ferits i malalts o tasques d’intendència.
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“EL AZOTE DEVORADOR”. L’EPIDÈMIA

DE FEBRE GROGA DE 1821 A TERRASSA

RESUM: Aquest article és la crònica de com Terrassa va fer front a

l’epidèmia de febre groga de 1821. A través de la correspondència

i els acords de la junta local de sanitat es reconstrueix el dia a dia

de la lluita contra l’epidèmia. L’esforç per contenir-la va tensar les

costures de l’incipient règim liberal, que maldava per sobreviure

en un context inestable, amb greus dificultats econòmiques, i amb

l’amenaça constant de la reacció i la pressió popular dels perdedors

de la industrialització.

“EL AZOTE DOVORADOR”. LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE

1821 EN TERRASSA. RESUMEN: Este artículo es la crónica de como

Terrassa hizo frente a la epidemia de fiebre amarilla de 1821. A través

de la correspondencia y los acuerdos de la junta local de sanidad, se

reconstruye el día a día de la lucha contra la epidemia. El esfuerzo por

contenerla tensó las costuras del naciente régimen liberal, que lucha-

ba por su supervivencia en un contexto inestable, con graves dificulta-

des económicas y con la amenaza constante de la reacción y la presión

popular de los perdedores de la industrialización.

“THE DEVOURING SCOURGE”. THE YELLOW FEVER EPIDEMIC OF

1821 IN TERRASSA? ABSTRACT: This article is the chronicle of

how Terrassa coped with the yellow fever epidemic of 1821. Through

the correspondence and the agreements of the local health council,

the day-to-day fight against the epidemic is reconstructed. The effort

to contain it tightened the seams of the nascent liberal regime,

which struggled for its survival in an unstable context, with serious

economic difficulties and with the constant threat of reaction and

popular pressure from the losers of industrialization.
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INTRODUCCIÓ

La nit del 9 d’agost de 1821, la Junta Superior de Sanitat de Catalunya feia
públic que s’havia detectat un brot desconegut al port de Barcelona. Des d’uns dies
abans, quan les sospites inicials s’havien confirmat, la Junta havia pres enèrgiques
mesures per tal de contenir-lo i “sofocar el mal en su cuna”.1 De fet, semblava que la
malaltia s’havia aconseguit acotar en un únic llatzeret de la capital i que tot Barcelona
i la resta de Catalunya estaven lliures de contagi. Fins i tot s’havien realitzat visites
domiciliàries als veïns de la Barceloneta per descartar qualsevol possibilitat de rebrot.
En total, i segons recompte oficial, la malaltia ja s’havia cobrat 8 víctimes i hi havia
una dotzena de malalts en observació.

No havien passat ni 48 hores que la Junta de Sanitat ja havia de prendre
noves mesures, com ara l’enviament de malalts sospitosos al Llatzeret de Maó o
l’enfonsament dels vaixells contaminats. En una nova circular actualitzava la
informació: tots els malalts seguien al llatzeret, la malaltia provenia del port i tots els
qui havien contactat amb el primer brot estaven confinats a alta mar. La xifra de
morts ja arribava a la dotzena.2

El 15 d’agost es va emetre un primer dictamen sobre l’origen i naturalesa del
brot, quina simptomatologia s’hi associava i quina cura era la més efectiva. LaJunta
Sanitària, el Govern municipal i l’Acadèmia de Medicina recollien:

“los síntomas más comunes que se han observado en esta enfermedad son:

un decaimiento grande de cuerpo y espíritu en el principio con fastidio á la comida, y

mutación sensible en el semblante; opresión y sensibilidad aumentada en la boca

del estómago; dolores vagos en diferentes puntos del cuerpo; el pulso más bien

tardío que acelerado; y un aturdimiento general en los sentidos. En seguida vienen:

la amarillez del cuerpo; la turgescencia en la conjuntiva de los ojos; la lengua resecada

y rubicunda; los vómitos acafetados; las cámaras biliosas en unos y sanguíneas en

otros; los flujos de sangre también por la boca y las narices en algunos y mucha

variación en el color de la orina”.

Els símptomes coincidien plenament amb els de la febre groga. De fet, el
mateix dictamen atribuïa l’arribada del brot “a la circunstancia de haber arribado a

este puerto de dos meses á esta parte un gran número de buques procedentes de La

Havana, donde reina endémicamente”. L’Aedes aegypti, el mosquit responsable de
transmetre la malaltia, havia arribat probablement amagat en una bota d’aigua. Tot
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i lamentar-se de no poder disposar d’un remei per curar directament la malaltia,
apuntaven una sèrie de consells generals pel tractament:

“Confirma nuestra opinión el consentimiento unánime casi de todos los

prácticos en esta materia, por el dañonisimo resultado que se sigue generalmente

del plan directamente debilitante de las sangrías, desestimado en un todo por los

juicios observadores: creemos tan solo que una que otra sanguijuela podrá tener

lugar en algún punto del cuerpo, donde se advierta un ligero flogosis para subvenir de

pronto á la afección o flegmasía local, lo que poco nada puede perjudicar al todo de

la constitución. Lo mismo que las lavativas emolientes y aciduladas, que sean

necesarias para calmar las irritaciones de los intestinos; y las abundantes bebidas

de igual especie para temperar el calor del estómago y resto del cuerpo (...).

Desaconsejamos los eméticos en general, mayormente en el decurso de la

enfermedad; únicamente en caso de una saburra alta bien decidida y en los principios

de ella podrá tentarse alguna ligera dosis de la ipecacuana para facilitar la espulsión.

Los purgantes aun ligeros y subacidos como el crémor tártaro, la pulpa de tamarindos,

de casia u otro semejante, tan solo los insinuamos para el caso de una saburra baja,

que sea igualmente bien determinada y en sus principios.

La quina, el opio, y el vino son los tres más poderosos tónicos que adoptamos,

no solo por la simplicidad y generalidad de su elección (...); no por esto disuadimos

el uso que en alguno ú otro caso puede hacerse de los éteres, alcoholes aromáticos,

alcanfor, mostaza, etc.”.3

Per últim, aconsellava ventilar bé la casa, netejar-la a fons i reduir la interacció
social com a mesures preventives. La professora M. Dolors Gaspar Garcia ha estudiat
àmpliament les mesures i els efectes de l’epidèmia a Barcelona.4

Al voltant de l’epidèmia de febre groga de 1821 s’ha escrit i publicat molt,
bona part en aquesta mateixa revista.5 En aquest article, però, es proposa una
aproximació diferent a l’anàlisi dels efectes de l’epidèmia, centrant el focus en la
gestió política en el context del trienni. Certament, la situació al 1821 no fou semblant
a la de 1809, quan el tifus va endur-se gairebé una cinquena part de la població.6 Ara
bé, tot i que Terrassa no va patir cap víctima mortal de la malaltia, entre l’agost i el
novembre de 1821 l’activitat de les autoritats municipals fou frenètica, el deute es va
disparar i la fugida de barcelonins cap a la vila va tensar les costures del naixent
règim liberal. La política de liberalització del comerç havia arruïnat la majoria
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d’ajuntaments, també el de Terrassa.7 Malgrat l’esforç per simplificar el deute públic
en dues grans categories —deute amb o sense interès—, la situació abocava a les
flamants institucions liberals a prendre una decisió que amenaçava directament la
seva supervivència: o bé no pagar-lo, i perdre el suport dels sectors més moderats, o
bé ajornar les mesures liberals per quan les arques públiques ho poguessin assumir,
perdent així suport entre els sectors més exaltats.

Gràcies a la documentació conservada a l’Arxiu Històric de Terrassa (AHT) es
disposa d’una crònica detallada de l’acció municipal entre el 15 d’agost de 1821 i el 7
de gener de 1822. La primera part d’aquest article es dedica precisament al dia a dia de
les autoritats, les mesures que van adoptar i les problemàtiques a què van haver de fer
front. La segona part del text gira al voltant de tres aspectes concrets que travessen la
gestió de la pandèmia: el cordó sanitari a Vallvidrera, l’arribada d’exiliats sanitaris i la
relació amb els fabricants de draps. Aquesta és una investigació inèdita que aporta
llum a un segle tradicionalment menystingut per la historiografia local, el segle XIX.

Gravat sobre els efectes de l’epidèmia en una Barcelona imaginada per

Nicolas-Eustache Maurin. AHCB 04544.
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“SE GOZA DE PERFECTA Y CABAL SALUD”.

LA VILA DE TERRASSA ABANS DE L’EPIDÈMIA

A principis de 1821, Terrassa tenia al voltant de 4.000 habitants. Era una vila
petita d’una hora de circuit amb una economia basada en l’agricultura i la llana.
L’escanyament energètic se suplia amb la innovació tecnològica, apostant clarament
pels nous sistemes de maquinària que permetien rebaixar els costos de producció.
Pel que feia a l’esperit públic, “continua como siempre el amor a la constitución”8

que, més que expressar una pulsió genuïnament liberal dels terrassencs, recollia la
tradició històrica de la burgesia d’adherir-se al poder establert i evitar qualsevol
temptació de desestabiltzar el progrés fabril.

En el camp de la sanitat, Terrassa disposava de l’Hospital Sant Llàtzer, que
bàsicament es dedicava a atendre els “pobres enfermos que no tienen posibilidad

para mantenerse en sus casas”.9 A través de les respostes a un qüestionari i de la
correspondència setmanal amb el governador de Catalunya es té una imatge força
clara de la situació sociosanitària a Terrassa a principis de 1821. Entre desembre de
1820 i febrer de 1821 s’havien registrat 54 naixements, 26 defuncions i 12 matrimonis,
és a dir, res fora de l’habitual. En resum, segons la pròpia correspondència, «se goza

L’antic edifici de l’Hospital Sant Llàtzer vist des de la Rambla (1878). Autor: Adrià Torija. AMAT.
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de una perfecta y cabal salud».10 El Sant Llàtzer acollia normalment entre 9 i 10
malalts. Es finançava amb beneficència i llogant terres i habitacions de la seva
propietat. En total hi havia 16 persones treballant-hi: 7 administradors —sense sou—, 3
eclesiàstics, 4 seglars i 1 home i 1 dona «para asistir a sus respectivos sexos».11

L’emplaçament de l’hospital era excel·lent, perquè estava situat “en una extremidad

de la villa donde en nada puede incomodar a sus vecinos”12  i, per tant, esdevenia
ideal per a fer-hi quarantenes. Abans de l’arribada de la febre groga, al Sant Llàtzer
hi havia 2 malalts de tuberculosi i 8 per hidropesia.

La tan valorada “tranquilidad pública” semblava inalterable. El 16 de juny,
però, uns terribles aiguats van sacsejar la vila. Una tartana fou arrossegada pel
torrent Monner, totalment desbordat, i tres segons abans d’estimbar-se per un barranc,
van poder saltar tots els que hi viatjaven, la majoria gent notable. Dos carruatges que
anaven a Rubí també s’havien vist afectats. En una carta publicada al Diario de

Barcelona dues setmanes més tard es demanava beneficència per ajudar els
damnificats. Aquella hauria d’haver estat la pitjor tragèdia de l’any, però, en realitat,
l’hora més greu de 1821 encara havia d’arribar.

“ACORDAR LO MÁS CONVENIENTE PARA LA SALUD

PÚBLICA”. LA JUNTA DE SANITAT DE TERRASSA

El 15 d’agost de 1821, quan a Barcelona ja comptaven més d’una dotzena de
morts, l’alcalde de la vila, el fabricant resident al carrer Cremat, Pau Busquets, es
reunia amb l’alcalde segon, Salvador Vinyals, els quatre regidors i Joan Ponsa, síndic.
L’objectiu de la reunió era convocar per a l’endemà la Junta Local de Sanitat per
“acordar lo más conveniente para la salud pública”.13 Segons recollia el decret liberal
de 13 de juny de 1813, la junta l’havia de formar l’alcalde, el capellà, un o més
regidors i la participació dels veïns notables de la vila. En aquell moment, la
composaven el mateix Pau Busquets, Valentí Gibert, Anton Matarí, que era metge,
Joaquim Galí i un cirurgià. A aquests se’ls va sumar un altre capellà, Francesc Casals,
un altre metge, Pau Gibert, un altre cirurgià, Josep Homs, el fabricant Anton Rodó i
algun regidor més.

Una de les primeres mesures, adoptades el mateix 16 d’agost, fou atendre “al

prejuicio que causan a la salud pública las aguas sucias y encharcadas”. Es va
resoldre enviar Francesc Rovira, un alabarder casat de 65 anys, a netejar la bassa
fora muralles. A més, es prohibia que les aigües de la bassa de Puignovell (a l’extrem
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oriental del terme i fora muralles,14 a l’actual carrer Puignovell) hi quedessin aturades
i s’alertava tots els veïns que “no se atrevan en adelante en amarar cáñamos en

ninguna de las balsas que hay en los limites de la misma”. L’endemà mateix, la Junta
i l’Ajuntament acordaven publicar un pregó per fer pública una sèrie de consells
higiènics: netejar els carrers amb aigua neta cada matí i no utilitzar les canalitzacions
per on desembocaven les aigües residuals. També s’escollia una guàrdia especial
formada per «una de las personas condecoradas y más visibles del vecindario», un
milicià voluntari i 4 particulars. S’encarregarien de fer una guàrdia diària des de les 2
del migdia fins les 2 de la nit. Aquesta, lògicament, era una mesura més social que
sanitària. Tant o més important que contenir l’epidèmia era contenir una possible
reacció popular adversa. En aquest sentit, l’acord municipal era prou clar: l’objectiu
de la patrulla era «cuidar la tranquilidad pública, que no se cometan robos, hacer que

a las once de la noche esten ya cerradas las puertas de las casas, no permitir juegos

prohibidos, presentar a los jugadores ante el juez competente y registrar los pasaportes

de los forasteros que transiten por esta villa».

La següent notícia va tardar gairebé dues setmanes en aparèixer. Es podria
inferir que la tardança no indica deixadesa sinó que reflecteix les dures negociacions

La capella de Sant Jaume fou enderrocada al març de 1908 a causa del seu mal estat.

Autor desconegut, AMAT.



GIMBERNAT, 2022; 76: 93-113 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Marcel Taló i Martí

100

de l’Ajuntament amb diferents parts per l’espinosa qüestió dels enterraments.
En la reunió del 29 d’agost s’acordava que, mentre que no es disposés d’un
cementiri fora vila, els cadàvers s’enterressin a 7 o 8 pams de profunditat per
evitar contagis. També es resolia que l’Ajuntament condicionés el cementiri
militar del camp de Sant Jaume (on hi havia l’ermita de Sant Jaume, en terrenys
de la Quadra de Vallparadís), que era on havien acabat enterrats els morts de
l’epidèmia de tifus de 1809. Aquest cementiri, però, presentava clares
deficiències i no era l’opció més recomanable “por hallarse descubierto

por todas las partes”. Per a aquest motiu, es demanava permís al mossèn
per enterrar morts al cementiri del Sant Esperit mentre no s’hagués habilitat
el de fora muralles. Ara bé, per poder condicionar el cementiri militar calia
disposar d’uns recursos que l’Ajuntament no tenia, ja que calia indemnitzar
el propietari. Per a pagar-ho, es va acordar emetre deute públic entre els
veïns de la vi la. Però, malauradament, els veïns no les tenien totes i
protestaven, en boca del síndic Ponsa, perquè consideraven que ja hi havia
prou morts enterrats al Sant Esperit.

El 3 de setembre es va decidir suspendre la fira de Sant Miquel per la
situació sanitària. La notícia es va fer arribar a Igualada, Sabadell, Manresa,
Solsona, Olesa, Martorell i Sant Cugat. Paral·lelament, es va prohibir l’entrada
de “ropa usada ni de otro género susceptible de contagio” sota pena de multa
de 10 lliures catalanes. Per últim, es va demanar a Miquel Coll, procurador de
Jacint Bru, que marxés del Mas de la Castlania —encara sota jurisdicció del
Marquès de Sentmenat- per a poder disposar de la casa “para objetos de

sanidad”.15 Dos dies després es demanava retirar l’escorxador d’on era i
reubicar-lo al pati dels corrals, al costat de la porta principal.16 També es
demanava blanquejar i enderrocar els urinaris del bestiar. Esteve Amigó,
resident al carrer Fontvella i encarregat de guardar el bestiar, ja no ho podria
fer al pati de casa seva. Per últim, es prohibia acollir forasters a casa sense el
permís de l’alcalde i s’establia un sistema de delacions força particular: si algú
era enxampat infringint la norma, hauria de pagar una multa de 10 lliures, la
meitat de les quals serien per l’acusador.

A principis de setembre, l’Ajuntament va prendre la iniciativa de
contactar amb els alcaldes de la part forana de Terrassa, Sabadell, Ripollet,
Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal per concertar una reunió el dia
7 per parlar de l’epidèmia. D’altra banda, també establia una normativa que
obligava tothom a desinfectar les cartes amb vinagre o, sinó, pagar el



GIMBERNAT, 2022; 76: 93-113 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 101

“El azote devorador”. L’epidèmia de febre groga de 1821 a Terrassa

tractament desinfectant corresponent. El 9 de setembre es reunien el Govern
municipal, la Junta de Sanitat i “las personas más visibles” a fi de discutir la
millor manera de prevenir el contagi. Van acordar que no es concedís cap
passaport per anar a la capital i es donava un marge de 36 hores perquè els
viatjants que estiguessin a Barcelona poguessin tornar a Terrassa. A partir
d’aleshores, qualsevol persona o mercaderia —excepte els metalls— que
arribés de Barcelona hauria de guardar una rigorosa quarantena sota el seu
propi manteniment.

A partir del 10 de setembre es va establir una junta permanent reunida al
consistori formada per un representant del Govern municipal, un de la Junta de
Sanitat i un particular. Aquesta junta havia d’estar reunida diàriament de les 2
del migdia fins les 9 de la nit i de les 6 del matí fins a les 2, quan serien rellevats.
Els primers membres foren Joan Ponsa, Marià Ubach, com a representant sanitari,
i el capellà Joaquim Coll. I de la mateixa manera que s’havia fet amb Jacint Bru,
es va demanar al destacat fabricant de draps i membre puntual de la Junta de
Sanitat Joan Baptista Galí i Surís que desocupés la seva casa del torrent de la
Betzuca per a fer quarantenes. Si amb aquestes dues cases no n’hi havia prou,
també es podia disposar del castell de Vallparadís. Per afrontar les creixents
despeses derivades de l’epidèmia, es van escollir 4 vilatans per anar a recaptar
fons per la junta entre els veïns més benestants.

Una carta de la Junta de Sanitat de Rubí rebuda l’11 de setembre
alertava sobre un brot de febre groga a Sarrià, motiu pel qual es van extremar
les precaucions. L’Ajuntament denunciava públicament que els traginers i
carreters de Sabadell  seguien anant i  venint de Barcelona sense cap
problema. Si no s’actuava amb contundència, Terrassa es veuria obligada
a demanar passaports i tallar les comunicacions amb Sabadell. Uns dies
més tard, el 16 de setembre, es feia la mateixa advertència amb Castellar
del Vallès.

A les reunions al consistori creixia la preocupació per la manca
d’habitatges disponibles a la ciutat: “esta villa no tiene lugar bastante para

los operarios de las fábricas, y por consiguiente mucho menos edificios de

alqui ler”. La resposta no només va ser aprof i tar-se d’algunes cases
infrahabitades sinó també habilitar barraques de carboners “a fin de que los

que deban purificarse puedan estar al abrigo del frio y la humedad en alguna

de las sierras contiguas a esta villa”.
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El 19 de setembre va ser un dia particularment intens. Des de la part
forana s’autoritzava la construcció de barraques per a guardar quarantena a
prop de Can Trias, a la zona actualment coneguda com a Roc Blanc. D’altra
banda, s’anunciava la creació d’un cordó sanitari que aïllés Barcelona de la
resta de Catalunya. Per últim, la mort d’en Pau Casanoves, que acabava
d’arribar de Barcelona i havia passat la quarantena sense símptomes, va gelar
la sang a més d’un veí. Els metges que el van inspeccionar van certificar que no
havia mort de febre groga, sinó d’una altra febre, però van advertir que el més prudent
era aïllar la família durant uns dies. Arran d’aquesta notícia, la Junta de Sanitat
anunciava que la vila gaudia d’un bon estat de salut i que no hi havia cap malalt. De
totes maneres, els rumors no van tardar a escampar-se. A les poques hores, arribava
una carta de Sabadell preguntant si hi havia un brot a Terrassa i reclamant les
explicacions pertinents. L’endemà, un ofici des de Barcelona demanava si la víctima
havia estat relacionada d’alguna manera amb el sector llaner, per tal de prendre les
mesures escaients.

El 24 de setembre, dos dies després de descobrir llanes clandestines vingudes
de Barcelona, es feia un estat de la qüestió: tres cases extramurs per a fer-hi quarantena
amb capacitat per a 40 o 50 persones, barraques de carboners a Can Trias, cordó
sanitari i línia de circumval·lació i control de passaports. S’havia augmentat el nombre
de gent armada que patrullava, sempre amb l’acompanyament d’un capellà. Amb tot,
l’Ajuntament estava desbordat. La petita vila no donava l’abast per acollir la mà de
barcelonins que, després de passar la quarantena, demanaven uns dies d’hospitalitat
“que no puede denegarse”. És a dir, que Terrassa s’havia convertit en una vila-refugi
per a molta gent —funcionaris, militars i metges inclosos— que marxava de la Barceloneta
per curar-se en salut. El mateix Antonio Remon Zarco del Valle, màxim responsable de
la Junta Superior de Sanitat de Catalunya, s’havia traslladat a Esparraguera. Per la
seva banda, el cordó sanitari xuclava molts recursos, encara més quan es reclamava un
altre reforç per a construir barraquetes per la milícia. Per això, Terrassa demanava la
implicació pressupostària de la resta de pobles de la petita comarca.

Una setmana més tard, la Junta de Sanitat i el govern municipal reivindicaven
la gestió feta, tot i admetre algunes dificultats per impedir que «el azote devorador se

estienda fuera de los muros de la capital». Terrassa havia estat la primera «en esta

comarca en tomar las más rigurosas medidas para impedir que el contagio se estienda

por este lado». Tot i això, hi havia aspectes a millorar. Una jove, vinguda de Barcelona
dos dies abans, havia arribat al centre de la vila passant primer per Sarrià i Martorell.
Un altre estava en quarantena perquè havia creuat el cordó sanitari amb només 4
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dies d’observació. Fins i tot el doctor Barceló, de Gràcia, havia intentat entrar a la vila
amb documentació poc fiable, motiu pel qual va haver de girar cua.

El 12 d’octubre s’establia un nou reglament per la guàrdia municipal.
S’ampliava l’horari, establint l’hora d’inici a les 5:30 del matí i qui no fos puntual
hauria de cobrir dos torns seguits. El caporal era responsable directe dels
incompliments al servei i no podia “llogar” el càrrec a ningú. Als habitants d’Ullastrell
i la universitat forana no se’ls havia de demanar passaport, com tampoc als que
tornaven dels molins fariners. Entre les 9 de la nit i les 5 del matí no s’obririen les
portes a ningú encara que duguessin passaport, que hauria de quedar signat pels
caporals que vetllaven a cada una de les dues portes.

Des de l’estiu, quan s’havia començat a reunir regularment la Junta de Sanitat,
fins a mitjans d’octubre, l’epidèmia va agreujar-se progressivament. Una carta des
de Sant Cugat el 19 d’octubre, confirmant la mort per febre groga d’un veí, va marcar
un punt d’inflexió. A partir d’aquest ofici, la situació va començar a desescalar. De
fet, la següent notícia no és altra que una ordre, escrita en català i amb mala lletra, en
què es retirava el reforç especial a la patrulla de milicians i es recuperava l’original,
amb un caporal i 6 soldats.

Tot i que des del Govern provincial s’anunciava el pagament de les tropes i
l’establiment d’una factoria a Martorell per abastir les tropes —tot acreditant les
factures—,17  el deute municipal es va disparar. A mitjans de desembre, amb l’epidèmia
ja superada, s’havien de reposar 72 lliures i 15 sous de la subscripció voluntària de la
Junta de Sanitat, es devien 7 dies de sou als soldats del cordó sanitari i 60 lliures a 2
particulars. El Govern municipal ho atribuïa a què no s’havia pogut recaptar la mitja
pesseta de contribució obligatòria per a tots els veïns majors de 18 anys.18

Finalment, el 21 de desembre de 1821, el comandant del cordó sanitari de
Barcelona donava per finalitzat el servei. Des de finals de novembre, la premsa de la
capital anunciava el principi del final de l’epidèmia. En el número del 26 de novembre
s’hi llegia que «todos los facultativos no solo los de la Junta municipal de Sanidad,

sino tambien los restantes de Barcelona que llamó a su presencia, estan conformes

en que la enfermedad se halla en último grado de decadencia».19 Tot i així,
l’Ajuntament de Terrassa va decidir el 7 de gener de 1822 suspendre la fira de Sant
Antoni, prohibint expressament l’entrada de venedors de roba vella sota pena de 10
lliures catalanes. Amb aquesta darrera notícia es tancava el registre d’actuacions de
la Junta de Sanitat de Terrassa per prevenir la febre groga.
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Una comissió de metges francesos que havien vingut a Barcelona per estudiar
l’epidèmia sentenciava el seu informe amb una frase que tant servia per la febre
groga de 1821 com per qualsevol altra malaltia contagiosa d’abans, d’ara o del futur
més proper: “por excelente que sea un tratamiento, una buena policía sanitaria, es

infinitamente preferible, porque en todo pais vale mas no tener una enfermedad que

tener buenos médicos para tratarla”.20

“ASI LO EXIGE LA HUMANIDAD, EL INTERÉS Y

LA RESPONSABILIDAD”. EL CORDÓ SANITARI

Des d’Esparreguera, Zarco del Valle va enviar un ofici el 19 de setembre als
pobles de la rodalia de Barcelona exigint la creació d’un cordó sanitari, tal i com
estava previst per la llei. Tots els pobles compresos en un radi de 4 llegües (uns 24
km) haurien d’implicar-s’hi. Com que no hi havia tropes, cada poble hauria de
contribuir amb un 4% del cens per cobrir tot el cordó. A Terrassa això volia dir que
havia d’aportar 24 homes, armats amb fusell i municions, per cobrir el tram de
Vallvidrera.21

La despesa sobrevinguda pel cordó va colpejar durament les finances de la
majoria d’ajuntaments. Just dos dies després de la creació del cordó, es rebia una
carta denunciant les males condicions dels soldats que cobrien la línia del monestir
de Sant Jeroni, la Vall d’Hebron, vessant meridional de Collserola. A l’alçada del
Tibidabo, a la nit hi feia molt fred i durant el dia molta calor, de manera que amb el
canvi de temperatura molts soldats emmalaltien. Es demanava ajuda per a construir-
hi barraques sòlides i per dur-hi palla i aigua, bàsicament perquè «así lo exige la

humanidad, el interés i la responsabilidad».22

Per a sufragar les despeses del cordó, la Junta Municipal de Sanitat i
l’Ajuntament van acordar que cada membre de la junta hauria de contribuir amb 15
sous catalans a pagar abans de 8 dies. Qui no els pagués, hauria de cobrir el servei
durant 8 dies sense sou. D’entre els soldats escollits, haurien de tenir preferència
els que estaven a l’atur i, a canvi del servei, se’ls pagaria 2 pessetes diàries. Per
afrontar la despesa sobrevinguda, que pujava a uns 200 reals diaris, Terrassa demanava
que no recaigués exclusivament en els pobles que asseguraven el cordó sinó sobre
tots els pobles de Catalunya, ja que també es cuidaven de la seva salut. La resposta
de la Junta Superior del Principat no va acabar d’agradar. Tot i que Zarco del Valle
reconeixia que la petició terrassenca estava ben fonamentada, acabava admetent
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que no podia fer res perquè quedava fora de les seves atribucions ordinàries. Davant
el rebuig de la comandància general, al cap de poc, sense que puguem concretar
exactament la data, quan ja no quedaven diners en el fons destinat al cordó, s’acordava
“que tots los vehints des de la edat de 18 anys en amunt contribuiscan amb mitja

pesseta cada un”.23 Com ja s’ha vist, aquest impost no es va acabar de cobrar mai.
De fet, per molt que des del cordó es demanessin més homes per a construir barraques
sòlides i impermeables per als descans dels soldats, l’11 d’octubre l’Ajuntament
reconeixia que no podia fer front a totes les despeses, principalment per “haber

tenido que subministrarle en gran cantidad a los dependientes de las varias oficinas

que el Gobierno tiene destinada a esta villa”.

El 5 d’octubre la Junta Sanitària de Catalunya va haver de cridar l’atenció per
reforçar la vigilància del cordó, ja que s’havien detectat força casos de gent que el
traspassava clandestinament. Dos dies abans Terrassa havia alçat la veu per denunciar
aquesta qüestió. Es demanaven extremar les mesures punitives esperant que
aquestes dissuadissin més que el propi cordó.

No va ser fins el 21 de desembre de 1821 que no es va aixecar el cordó
sanitari. Un ofici del cordó de sanitat de Vallvidrera anunciava gratament que “ha

concluido el servicio que han cumplido exactamente y a mi satisfacción”.24 Després
de gairebé dos mesos patrullant per la zona de Vallvidrera, els 24 soldats terrassencs
podien tornar a casa, per bé que encara se’ls devien uns dies de sou.

“LO QUE PADEZCAN LOS PROCEDENTES DE

PARAJES SOSPECHOSOS”. L’ARRIBADA

D’EXILIATS SANITARIS

Davant l’expansió de l’epidèmia, molts càrrecs polítics rellevants van aïllar-se
o bé van marxar de Barcelona. El 5 de setembre, uns dies abans d’interrompre la
comunicació amb Barcelona, es prohibia acollir forasters sense el permís de l’alcalde.
Dues setmanes més tard s’insistia en la mesura, advertint que tan sols els que
presentessin carta de bona conducta i provessin que no eren pobres serien acollits.

Atesa la limitació de les fonts, és difícil fer una valoració quantitativa de
l’impacte de l’arribada de forasters. De totes maneres, hi ha prou indicis per afirmar
que no fou menor. La reiteració d’ordres de l’alcaldia i les notícies constants sobre la
manca d’habitatge disponible apunten cap a aquesta direcció. D’altra banda, la
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premsa barcelonina publicava una relació detallada de les contribucions fetes des
de Terrassa al govern local de Barcelona:

“De los magníficos Ayuntamientos de los pueblos que a continuación se

expresan, y de los barceloneses expatriados y residentes en la villa de

Tarrasa, ha recibido este Excmo. Ayuntamiento constitucional el importe

de 4555 rs. i 25 ms.25

Cuyos 4555 rs y 25 ms han recaudado los citados Ayuntamientos

en esta forma:

Tarrasa villa .................................................................... 2136rs 8ms

De los barceloneses expatriados residentes en la misma ...... 1118rs

Tarrasa foranea ................................................................. 284rs

San Julian de Altura ............................................................. 79rs

San Quirico ........................................................................ 322rs

Cuadra de Canals ................................................................ 71rs 3ms

Palau Solitar ...................................................................... 221rs 28ms

Ripollet ............................................................................. 323rs 20ms

La quantitat aportada pels expatriats representava el 24% del total i gairebé
aportava tant com la resta de pobles de la comarca. Per tant, si tenim en compte la
reiteració d’advertències per no acollir forasters i les xifres de la contribució especial
recaptades a Terrassa es podria deduir, com dèiem, que la presència d’exiliats sanitaris
a la vila fou notable.

Per a una valoració més qualitativa de l’arribada de barcelonins disposem de
diversos testimonis que van relatar l’experiència. El general de brigada José Iglesias,
per exemple, va arribar a Terrassa el 12 de setembre amb la seva família:

“Antes de ayer a las 8 de la mañana llegué a la entrada de esta Villa con mi

familia. El sr. Vocal de esta junta que se presentó me dirigió con un guía a esta casa,

llamada Castillo [de Vallparadís], para hacer cuarentena, donde me dijo que

encontraría habitación, sirvientes y demás auxilios. Llegué a él, mas un centinela

impidió la entrada por estar aún ocupado por su inquilino. Permanecí hasta las 2 de

la tarde al raso con toda la fuerza del sol, no existiendo tales asistentes, ni encontrando

quien nos trajese lo indispensable para comer y lo mismo a las demás familias que

estaban como yo.
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En este estado (...) encontré quien llevase un recado a V.S. manifestando

nuestra deplorable situación (...). Efectivamente, antes de llegar la contestación de

V.S. de que podíamos abrigarnos en algún paraje, empezó a llover, y tanto, para

resguardar de la salud como para evitar la pérdida de los equipajes que estaban

sueltos en el campo nos dirigimos todas las familias al Castillo donde el centinela

impidió la entrada con arreglo a las órdenes que tenía, por lo que nos vimos en la

precisión de meternos en un cubierto lleno de maderas apiñados, contra el decoro

de muchas personas que allí estábamos.

Habiendo conseguido al fin la orden de entrar en el Castillo, se halló sucio en

extremo, falto de todo, sin más auxilio que el de los sirvientes”.26

La carta seguia denunciant la manca d’assistència mèdica —una de les seves
assistents va haver de recular i tornar a Barcelona per ser atesa— i aclaria que la
reclamació no era “ni para mi ni mi família sino para evitar el que lo padezcan los que

se presenten en lo sucesivo procedentes de parajes sospechosos”.

Mapa del creixement urbanístic de Terrassa durant el segle XIX.

Extret de DDAA.: Una història de Terrassa, Terrassa, CEHT, 2018, pàg. 220.
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Un altre exemple de les males condicions d’acollida és el cas dels oficials
de la Comptadoria de Crèdit Públic, un organisme que depenia directament de
les Corts i s’encarregava de vetllar pel deute públic.27 També el 12 de setembre
arribaven a Terrassa i, complint amb la normativa establerta, se’ls va obligar a fer
la quarantena al Castell. En un ofici adreçat directament a l’alcalde Pau Busquets
apel·laven a “la responsabilidad en que nos hallamos de conservar los

interesantes documentos y papeles que traemos con nosotros, y el acelerar la

marcha de nuestras operaciones” i sol·licitaven “a la mayor brevedad nuestra

trasladación a esta villa bajo la presentación de los pasaportes que acreditan

nuestra sanidad”. En cas de no complir amb les seves demandes “partiremos

des de luego para Barcelona a hacer presente lo ocurrido, y pedir sobre VS toda

la responsabilidad por los perjuicios”.28

La Junta de Sanitat va reaccionar ràpidament i va buscar una solució pels
oficials del crèdit. El 15 de setembre posava a la seva disposició el Mas de la
Castlania. Ara bé, els oficials no van quedar conformes i no van tardar en tornar
a elevar una protesta per les males condicions en què es trobaven —“se nos

trate como hombres y no se nos prive del auxilio”.29 En total, es tractava d’11 homes
i només disposaven de 6 matalassos, 12 llençols i 12 coixins. El 21 de setembre van
demanar mantes per abrigar-se a les nits.

El mas de la Castlania (1885). Fons Ragón. AMAT.
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La història particular d’aquesta malaurada companyia concloïa el dia de Nadal
de 1821, quan el Diario de Barcelona publicava una breu nota anunciant el retorn a
la capital dels oficials del crèdit públic “vestidos de verde con láminas de papel

mojado y nada más”.30

“SIN INCOMODAR A LOS QUE SE DEDICAN A

LA FABRICACIÓN DE PAÑOS”. LA FEBRE GROGA

EN EL CONTEXT DEL TRIENNI LIBERAL

Des d’un punt de vista superficial, es podria afirmar que l’epidèmia de febre
groga de 1821 no va afectar Terrassa especialment. No es van registrar víctimes (la
més propera fou a Sant Cugat, a uns 15 km) i no consta cap afectació particular sobre
l’economia i el desenvolupament industrial. De totes maneres, una aproximació més
profunda permet aflorar fins a tres aspectes que són clau per entendre la conjuntura
històrica en què va tenir lloc l’epidèmia, el Trienni Liberal (1820-1823), una mena
d’assaig de revolució burgesa durament reprimit per les forces absolutistes. Falten
encara més estudis en profunditat, però a partir de la gestió de l’epidèmia podem
plantejar fins a tres consideracions.

En primer lloc, la gestió política de l’epidèmia va evidenciar les contradiccions
entre el poder polític i l’econòmic o, per dir-ho amb d’altres paraules, va destapar les
complexes relacions entre una burgesia industrial puixant, una administració encara
d’antic règim i l’inici del desplegament de l’Estat liberal. L’Ajuntament i els fabricants
de draps acumulaven el 1821 un llarg historial de polèmiques i desacords. A tall
d’exemple, citarem 2 casos que ho evidencien. El 1804, en una altra epidèmia de febre
groga, el consistori es queixava que els fabricants de draps “se niegan absolutamente»
a contribuir d’alguna manera amb l’allotjament de tropes, per bé que «se trata del bien

general y [de] salud pública”. Per tot plegat, se suplicava “que en lo sucesivo obligue

por lo menos a todos los fabricantes de paños (....) a contribuir con los bagajes que se

necesiten”.31 Anys més tard, el 1811, en plena guerra del francès i enmig d’una epidèmia
de tifus, una comissió de fabricants del Vallès demanava que els seus obrers fossin
exonerats del servei militar, provocant la reacció de les autoritats municipals que no
veien amb bons ulls que se’ls concedís tal privilegi.32

En el cas concret de l’epidèmia de 1821, tant l’Ajuntament com la Junta de
Sanitat es van mostrar particularment curosos amb els fabricants de draps. Tot i les
evidents limitacions en matèria d’habitatge, s’insistia en què s’havien de poder
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resoldre “sin incomodar gravemente por ello a los que se ocupan en ello en la

fabricación de paños, demás texidos de lana y otros articulos de comercio con notorio

beneficio del publico y del Estado”.33 Se’ls feia partícips de les comissions sanitàries
i de les patrulles de control, així com de l’organització de la milícia nacional. Certament,
des de la guerra del Francès la figura de l’alcalde-fabricant de draps anava guanyant
presència, però la burgesia encara no es mostrava particularment interessada en els
afers polítics. La prioritat era el funcionament dels telers i evitar qualsevol temptació
revolucionària/contrarevolucionària. A principis de 1822, l’Ajuntament feia arribar
una carta al rei reclamant estabilitat “constitución, ni más ni menos” per fer front a la
situació.34 Les contradiccions entre els fabricants de draps i l’administració no es van
començar a resoldre fins als anys quaranta del segle XIX, quan la burgesia va assumir
directament la direcció política de la societat i va començar a organitzar el territori i
l’administració segons els seus interessos.

En segon lloc, l’avenç imparable de la industrialització i, en particular, la
introducció de maquinària en el cicle productiu de la llana va expulsar del mercat de
treball a part de la població. En el cas del tissatge, la llançadora volant “desplazaba

uno de cada cuatro tejedores”. Pel que fa a la màquina de perxar, moguda per un
cavall i dos nens, produïa l’equivalent a la feina de dotze homes en un dia. Joan B.
Galí calculava que el preu del cardat i l’emborrat mecanitzat era sis vegades més
barat que el manual. A partir de 1819, tot els cardadors de la vila, que a principis de
segle representaven el 48% dels operaris empleats en fàbriques tèxtils, van perdre la
feina “con motivo del establecimiento del cardado baxo el nuevo sistema de

máquinas”.35

El gruix d’aquests perdedors de la industrialització va contribuir a engreixar les
files de reacció, adherint-se a les partides de voluntaris reialistes que, des de 1822,
defensaven el retorn a l’absolutisme i la fi de l’experiment liberal. Una llista d’abril de
1825 amb una relació d’una vintena llarga de reialistes terrassencs posava sobre la
taula aquesta realitat: 12 eren pagesos, 6 teixidors i 3 paraires. Després de l’assalt
reialista del juliol de 1822, l’Ajuntament de Terrassa va ordenar fortificar la muralla
“con el triple objeto de asegurar las vidas y haciendas de sus vecinos contra la

invasión enemiga; el de emplear un crecidísimo numero de gentes que estaban sin

jornal y se veían precisadas de mendigar; y por fin el principal ha sido de impedir que

la mayor parte de dichas gentes o casi todas fuesen a engordar las hordas enemigas”.36

Una anàlisi de classe del padró de 1824 revela que les classes benestants (fabricants
i hisendats) representaven el 3%, les classes mitjanes (menestrals i professions
liberals) el 34% i el 63% restant eren pagesos i treballadors tèxtils.
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Per últim, tot i que relacionat amb aquest darrer punt, hi havia la qüestió de les
finances. Durant l’epidèmia, l’Ajuntament va fer saber en diverses ocasions que no podia
assumir íntegrament la despesa sobrevinguda. La política del règim liberal d’impulsar el
comerç va ensorrar les hisendes municipals. La lliure venda de les 5 espècies (vi, aiguardent,
oli, carn i vinagre) va colpejar directament els ingressos de la majoria d’ajuntaments
catalans.37 D’altra banda, els esforços per crear una classe mitjana propietària a través de
la comercialització de terres amortitzades no havien reeixit. Si més no pel cas terrassenc,
la majoria d’aquestes compravendes es van realitzar durant la guerra del Francès o en el
període immediatament posterior i no van servir per consolidar una classe mitjana sinó
per transferir propietats dels pobres als rics.38

Per tot plegat, es podria dir que l’epidèmia va tensar, però no enfonsar, les
institucions liberals, que van ser capaces de gestionar l’epidèmia; que, si més no a
Terrassa, el clergat (o una fracció significativa) va contribuir més a la Junta de Sanitat
que no pas a agitar el fantasma de la contrarevolució; i que la burgesia industrial va
integrar-se a l’aparell polític, per bé que sense assumir-ne explícitament la direcció.

NOTES

1. Circular de la Junta Superior de Sanitat de Catalunya del 9 d’agost de 1821. ACVO,
Ajuntament de la Quadra de Vilalba,  Administració General, correspondència
rebuda.

2. Circular de la Junta Superior de Sanitat de Catalunya de l’11 d’agost de 1821.
ACVO, Ajuntament de la Quadra de Vilalba,  Administració General,
correspondència rebuda.

3. Circular de la Junta Superior de Sanitat de Catalunya del 15 d’agost de 1821.
ACVO, Ajuntament de la Quadra de Vilalba,  Administració General,
correspondència rebuda.

4. Veure, per exemple, GASPAR GARCIA, M.D. “Notes d’interès mèdico-farmacèutic
sobre l’epidèmia de febre groga del 1821 a Barcelona”. A: Gimbernat

[Barcelona], 1993; 20: 179-186 i “La epidemia de fiebre amarilla que asoló
Barcelona en 1821 a través del contenido del manuscrito 156 de la Biblioteca
Universitaria de Barcelona”. A: Gimbernat [Barcelona], 1992; 18: 65-72.

5. Al marge dels articles suara citats, veure també QUILEZ MATA, J.L.. “Tarragona frente
a la epidemia de fiebre amarilla en Barcelona y Tortosa, 1821, en el contexto del
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trienio liberal”. A: Gimbernat [Barcelona], 1994; 21: 201-206.;  POMETTI, K.: “Clima,
salud pública y sociedad:  causas, gestión y efectos de la fiebre amarilla en la
Barcelona de 1821”. A: Cuadernos de estudio del siglo XVIII, 2019; 29: 247-277.

6. El tifus va arribar de la mà dels soldats francesos que van saquejar la vila. Pels
efectes de la guerra del Francès veure: CARDÚS, Salvador. Historial de la

guerra napoleónica a Terrassa: heroic sacrifici d’un patriota exemplar. Terrassa:
Patronat de la Fundació Soler i Palet, 1976, p. 64-72.

7. Per als impactes en les finances locals de la lliure venda de les 5 espècies (vi,
vinagre, oli, carn i aiguardent) veure TALÓ, M. “Una carnisseria a la quadra de
Vallparadís”. A: Terme [Terrassa], 2020; 35: 59-74.

8. ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA (AHT). Documents històrics, núm. 1932 (1821).

9. AHT. Documents històrics, núm.  927 (1767).

10. AHT. Documents històrics, núm. 1932 (1821).

11. AHT. Documents històrics, núm. 1966 (1821).

12. El febrer de 1869 l’Hospital de Sant Llàtzer es va traslladar del Raval —on actualment
hi ha el Mercat de la Independència— al convent franciscà de la plaça Dr. Robert,
on encara s’hi està. A l’antic edifici de l’hospital s’hi va habilitar l’escola pública.
Veure AHT, Actes del ple de l’Ajuntament, 25-02-1869, pàg. 5.

13. AHT. Documents històrics, núm. 1938, (1821). En cas contrari, s’especifica la
referència.

14. La primera referència històrica a la neteja de la bassa per a qüestions sanitàries
és de 1570. Veure RAGÓN, B. Els carrers de Terrassa al 1900. Terrassa: [s.l.],
1950, p. 120.

15. Antiga residència del castlà de Terrassa. L’edifici s’ha conservat fins a l’actualitat,
al carrer Serrano, 37.

16. L’actual carrer Sant Pau era conegut popularment com el dels corrals, perquè allí
és on l’Ajuntament els hi tenia.

17. AHT. Documents històrics, núm. 1961, (1821).

18. AHT. Documents històrics, núm.  1967, (1821).

19. Diario de Barcelona, 25 novembre 1821, núm. 328, p. 3.

20. L’informe, d’allò més complet i interessant, es va publicar al Diario de Barcelona,
25 novembre 1821, núm. 328, p. 3.
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sociedad...” op. cit., pàg. 267.

22. AHT. Documents històrics, núm. 1952, (1821).

23. AHT. Documents històrics, núm. 1967, (1821).

24. AHT. Documents Històrics, núm.  1964, (1821).

25. Diario de Barcelona, 11 novembre 1821, núm. 314, p. 4 i 5. El subratllat és nostre.
“Rs” correspon a reals i “ms” a maravedís. La Quadra de Canals és una
antiga quadra a l’oest de Valldoreix que es va unir a Sant Cugat durant el
segle XIX.

26. AHT. Documents Històrics, núm. 1945, (1821). Hem corregit l’ortografia per facilitar
la lectura.
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33. Val a dir que no era una qüestió menor, ja que la majoria de fabricants havien
localitzat a casa seva la majoria d’operacions tèxtils, especialment les que
requerien més traça. Veure TALÓ, M. “Una història de la industrialització”. A:
Museu Tèxtil, 75é aniversari, 2021 [En premsa].
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RESUM: A la Vall Fosca (Pallars Jussà) l’any 1912 es va instal·lar un hospital

de campanya o barraca hospitalària, com l’anomenava l’empresa

constructora. La instal·lació la va subministrar l’empresa alemanya Christoph

& Unmack, i estava destinada a les cures del personal que va construir el

complex hidroelèctric de la central de Capdella. L’hospital de Christoph &

Unmack, instal·lat a més de 1.200 m, és un prefabricat i únicament amb dos

materials: cartró i fusta, que ha resistit a la intempèrie més de cent anys.

EL HOSPITAL DE CARTÓN DE LA VALL FOSCA: SINGULARIDADES DE UN

HOSPITAL DE CAMPAÑA. RESUMEN: En la Vall Fosca (Pallars Jussà) en

el año 1912 se instaló un hospital de campaña o barraca hospitalaria,

como la llamaba la empresa constructora. La instalación la suministró la

empresa alemana Christoph & Unmack, y estaba destinada a los cuidados

del personal que construyó el complejo hidroeléctrico de la central de

Capdella. El hospital de Christoph & Unmack, instalado a más de 1.200

m, es un prefabricado hecho únicamente con dos materiales: cartón y

madera, que ha resistido a la intemperie más de cien años.

THE CARDBOARD HOSPITAL OF THE  VALL FOSCA: SINGULARITIES

OF A FIELD HOSPITAL. ABSTRACT: In the Vall Fosca (Pallars Jussà) in

1912 a field hospital was set up. The German company Christoph & Unmack

projected the facility. It provided for the care of the staff who built the

hydroelectric complex of the Capdella hydroelectric power plant. The Christoph

& Unmack hospital is a prefabricated facility built inside a factory and

shipped to assemble in a location at 1.200 meters above sea level. Even

though the hospital’s structure features only two materials, cardboard and

wood, it has withstood the weather for more than a hundred years.
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 LA VALL FOSCA. MARC GEOGRÀFIC

La Vall Fosca se situa a l’extrem septentrional de la comarca del Pallars Jussà,
està orientada de nord a sud i la seva delimitació coincideix amb la del municipi de La
Torre de Capdella. És una vall amb una diferència altitudinal considerable, que va
des dels 800 m sobre el nivells del mar del sud fins a gairebé 3.000 m a la zona axial.

Les geleres quaternàries van modelar la morfologia de la capçalera de la Vall
formant diversos circs. Després de la retirada de les geleres, les cubetes excavades
pel gel es van omplir d’aigua, formant així un reguitzell de més de trenta estanys.

El riu principal de la vall, el Flamisell, va modelar les parts més baixes, que és
on hi ha els nuclis de població. El municipi té poc més de 800 habitants, distribuïts en
19 petits poblets, situats a tocar del Flamisell o en cotes més elevades.

Climatològicament, a la Vall Fosca hi ha dues àrees ben diferenciades; l’àrea
meridional és de clima mediterrani, on predominen els boscos de roures i alzines i les
terres de conreu, mentre que al nord el clima és d’influència atlàntica i,
conseqüentment la massa arbòria dona pas als prats alpins. Els pobles del nord han
estat assentaments de ramaders transhumants, dedicats a la cria de bestiar oví. La
mitjana de precipitació d’aquest territori està al voltant de 1.200 mm/any, molta en forma
de neu. L’Estany Gento té el rècord de la temperatura més freda d’Espanya, 32 ºC sota
zero, registrada el mes de febrer de l’any 1956.

La força de l’aigua dels estanys de la capçalera de la vall, distribuïts en tres
grans conques lacustres, a principis del segle XX va impulsar la segona revolució
industrial a Catalunya.

ANTECEDENTS DE L’ARRIBADA DE L’EMPRESA

HIDROELÈCTRICA

A mitjan segle XIX va ser l’etapa de l’era contemporània en què la Vall Fosca
va estar més habitada. Aquesta dinàmica es va trencar a conseqüència de la crisi de
les activitats tradicionals, fet que va provocar la desestabilització de les estructures
agràries1 i el territori va anar perdent població. L’any 1910 hi vivien 1.400 persones,
dedicades exclusivament a l’agricultura i a la ramaderia.
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Petites explotacions familiars, amb molt pocs caps de bestiar, eren la base
econòmica que sustentava les unitats familiars, compostes per dues o tres
generacions que vivien sota el mateix sostre. L’excedent de mà d’obra emigrava
puntualment; es tractava d’emigracions temporals d’homes i canalla que anaven a
l’hivern a la plana de Vic, on els homes treballaven fangant o fent carbó i els padrins
i la canalla captaven. A l’estiu anaven a Ponent per treballar en la sega, o bé al sud de
França per treballar a la verema.2

Els moviments migratoris, juntament amb els obligats desplaçaments dels
pastors transhumants, feien que els pobles del nord de la Vall Fosca, durant els
mesos d’hivern sobretot, fossin habitats només per dones, infants i persones grans.

La xarxa de comunicacions la formava un teixit de camins de ferradura
d’amplades diferents depenent de si hi transitaven animals de bast o bé carros, i
dues grans cabaneres. Per les vies pecuàries, amb origen o final a la plana de Lleida,
hi passaven milers de caps de bestiar provinents de les valls de Boí i Àssua i de la
mateixa Vall Fosca. No hi havia cap carretera ni cap via de ferrocarril.

L’escolarització dels infants es feia en precàries sales habilitades en rectories,
esglésies o, fins i tot, pallers a tall d’escoles unitàries o d’agrupacions escolars,
depenents de l’entitat de cada poble, és a dir, els nuclis amb més població tenien
una escola unitària i els més petits s’agrupaven. Sumant les dues modalitats, l’any
1900 hi havia a la Vall Fosca nou escoles.3 Els infants anaven a classe entre els 6 i els
12 anys, tot i que hi havia molt absentisme, sobretot quan les explotacions agrícoles
necessitaven mà d’obra.

Si durant la primera dècada del segle XX el sistema escolar era precari, la
sanitat ho era molt més. A hores d’ara no s’ha localitzat cap cens de personal sanitari
ni d’instal·lacions. Tampoc es va realitzar cap topografia mèdica, com sí que es va fer
a Tremp, capital comarcal, l’any 1889, per part del Dr. Agustí Roure i Giol,4 o bé a la
Vall d’Aran, on el Dr. Joaquim Vilar i Ferran va elaborar, amb anterioritat a l’any 1913,
la Topografía médica de la villa de Viella y general del valle de Arán.5

Al nucli de la Pobleta de Bellveí possiblement hem de situar la primera nissaga
de metges originaris de la Vall Fosca que van exercir al territori. Les distàncies i
l’orografia complicaven molt els desplaçaments dels facultatius per poder atendre
els pacients; entre els dos nuclis més allunyats hi ha més de vint quilòmetres, distància
que amb cavalleria suposava més de cinc hores de ruta.
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L’any 1900, el centre de salut de referència estava a més de trenta quilòmetres
de la Vall Fosca: a La Pobla de Segur hi passaven visita metges, practicants i llevadores.
L’accés a la sanitat era gairebé privatiu per una població amb pocs recursos econòmics
i sense cap mitjà d’automoció per anar a la consulta; només podien anar-hi caminant
i, uns pocs privilegiats, amb cavalleria. En aquella època el metge només es “cridava”
en casos de malalties molt greus.

La solidaritat entre el veïnatge era primordial, principalment entre les dones,
perquè s’ajudaven en la criança dels fills però, sobretot, en els parts. A cada petit
poble hi havia una dona que “exercia” de llevadora, sovint amb coneixements que es
transmetien de mares a filles. La falta de medicaments lògicament se suplia amb
grans coneixements de plantes medicinals.

A grans trets, aquesta era la situació econòmica, social, cultural i sanitària
prèvia a l’arribada de l’empresa elèctrica Energía Eléctrica de Cataluña l’any 1911.

LA IRRUPCIÓ DE LA MODERNITAT:

TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA, CULTURAL

I SANITÀRIA

El polític i empresari Emili Riu i Periquet (Sort, 1871 – Madrid, 1928) va projectar,
juntament amb tècnics suïssos i francesos, l’aprofitament de l’aigua dels estanys de
la Vall Fosca per produir electricitat. Una teranyina de més de quinze quilòmetres de
canals soterrats porten l’aigua des de la zona lacustre fins al fons de la vall, on es va
construir la central hidroelèctrica, i d’allí una estesa elèctrica de dos-cents
quilòmetres du l’energia fins a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’arribada de prop de quatre mil obrers, majoritàriament homes sols provinents
del sud d’Espanya, va trencar la quotidianitat d’un entorn rural. Treballant durant
interminables jornades de fins a tretze hores, en només vint-i-tres mesos van aconseguir
“il·luminar” Barcelona. L’energia elèctrica produïda a la central hidroelèctrica de
Capdella va impulsar, a partir de gener de 1914, la segona revolució industrial catalana.
Es tractava d’una energia neta produïda en un complex hidroelèctric innovador, que
comptava amb la tecnologia més moderna fabricada a Europa.

Per la seva part, la Vall Fosca també es va transformar: s’hi va construir una
carretera des de la Pobla de Segur, s’hi van obrir botigues, hotels i bars, a poc a poc
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en alguns pobles es va instal·lar l’enllumenat públic, es van construir modernes
escoles i també van néixer dos pobles nous, la Central de Capdella i el campament
de Molinos.

Però, sobretot, el canvi més important va ser l’arribada de la salarització.
Moltes famílies de la vall van anar a treballar a la indústria atretes pel salari setmanal,
que, tot i que no era molt elevat, sí que era regular en contraposició als ingressos
irregulars provinents de la ramaderia.

Per poder donar habitatge als directius i operaris que treballaven a la central
hidroelèctrica en un període curt de temps, l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña,
a partir de l’any 1912, va començar a comprar edificis prefabricats de fusta. L’empresa
catalana que els fabricava era Ribes i Pradell de Barcelona.

Els prefabricats de fusta instal·lats al campament de la central de Capdella
segurament van ser unes de les primeres construccions d’aquestes característiques
a les valls de l’Alt Pirineu. Aquelles cases de fusta, fetes imitant les construïdes a
Suïssa o al Canadà, disposaven de moltes comoditats en comparació a les austeres
construccions de pedra i pissarra del municipi, com per exemple: calefacció, aigua
corrent freda i calenta, safaretjos, parets aïllades, banys i cuines econòmiques.

A part dels habitatges de fusta pels treballadors, el campament de la Central
de Capdella comptava amb escola, economat, hotel, escorxador, piscifactoria, cinema,
una pista de tennis i un hospital. Aquestes instal·lacions van donar lloc al naixement
del nou poble de la Central de Capdella, un poble cosmopolita i modern per l’època,
creat a partir d’una ordenació urbanística dissenyada prèviament.

Amb el pas del temps, de totes les construccions prefabricades instal·lades
entre els anys 1912 i 1914, la més emblemàtica i singular ha estat l’hospital Christoph
& Unmack, anomenat l’hospital de cartró, precisament perquè el principal material
de construcció és el cartró amb una estructura lleugera de fusta. Energía Eléctrica de

Cataluña el va comprar per poder atendre els ferits de les obres de construcció del
complex hidroelèctric, ja que la gran distància fins al centre de salut de La Pobla de
Segur, situat a més de trenta quilòmetres, era un obstacle insalvable, i que hauria
suposat cobrar-se un nombre elevat de vides humanes perquè no els podien atendre
immediatament.



GIMBERNAT, 2022; 76: 115-128 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Sígrid Remacha Acebrón - Eva Perisé Farrero

120

ELS ORÍGENS DE L’HOSPITAL DE CARTRÓ

Però qui va dissenyar aquest tipus de construccions sanitàries i prefabricades?
Com ja s’ha dit anteriorment, l’hospital de cartró va ser construït per l’empresa
Christoph & Unmack. Aquesta empresa d’origen alemany va resultar ser responsable
de la construcció de milers d’hospitals d’aquestes característiques arreu del món,
obtenint un èxit internacional indiscutible.

La història d’aquesta empresa s’emmarca a mitjans del segle XIX amb el
capità danès Johann Gerhard Clemens Doecker. Aquest, juntament amb les seves
nocions militars i dots constructives, va veure una oportunitat en la millora de la
higiene i el muntatge dels hospitals de campanya d’aquella època.6

El 1882, després d’anys de prototips i proves, va presentar el model definitiu
a una exposició de caràcter militar que va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca), on el seu
model constructiu va rebre el reconeixement oficial i va quedar definitivament
patentant com un model de casernes sanitàries anomenades Doecker.7

Un cop aconseguit el reconeixement oficial, només li faltava el capital necessari
per poder construir aquest tipus de construccions en massa. Va ser llavors quan
l’empresa Christoph & Unmack va comprar la patent del capità per poder comercialitzar
el producte.

Christoph & Unmack, fundada a Copenhaguen l’any 1869, va adquirir la patent,
ja que buscava posicionar-se davant de les emergències sanitàries gràcies a
l’emergent indústria arquitectònica mitjançant prefabricats, amb hospitals de
campanya, com també d’altres tipus d’usos com, per exemple, edificis d’ús sanitari,
educatiu, administratiu, etc.

L’any 1883, un any després d’aconseguir els drets del model arquitectònic,
l’èxit va començar a arribar gràcies, en part, a resultar vencedors de la medalla d’or a
l’Exhibició d’Higiene que va tenir lloc a la ciutat de Berlín.8

Però la culminació del seu reconeixement internacional va arribar amb
l’Exposició Universal d’Anvers, l’any 1885. Durant l’exposició universal, es va celebrar
un concurs internacional d’arquitectura, impulsat i organitzat per la Creu Roja. Aquest
concurs buscava premiar la millor proposta arquitectònica rebuda que pogués donar
una ràpida i eficient solució davant les emergències sanitàries que poguessin sorgir
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en conflictes de caràcter bèl·lic o natural, com epidèmies, inundacions, etc. En
definitiva, es buscava que la proposta fos de fàcil muntatge i desmuntatge,
transportable, que tingués una producció en massa i amb cost econòmic totalment
assumible.9

Des de llavors i gràcies a l’èxit obtingut, l’empresa va començar a rebre
multituds d’encàrrecs de diferents països, en especial, pels ministeris de guerra
corresponents i la Creu Roja. Tot això va derivar que en les dècades següents,
l’empresa Christoph & Unmack també comencés a perfeccionar el model de Doecker,
a més de dissenyar i fabricar nous models de construcció prefabricada destinats per
a la població civil.10

La revolució arquitectònica que va provocar l’empresa, va fer que arquitectes
de renom, vinculats estretament a la Bauhaus i a la seva filosofia, 11 comencessin a
estar influïts per aquest tipus de construccions.12

Figura 1. Il·lustració dels hospitals de campanya de l’empresa Christoph & Unmack durant

el conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Bòer. (Font: Wellcome Collection, Londres).
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LA CONSTRUCCIÓ DEL “PRIMER” HOSPITAL

A LA VALL FOSCA

A la Vall Fosca, la construcció d’aquest hospital prefabricat que es troba
físicament a la perifèria nord de la colònia hidroelèctrica es va fer per parts. El primer
cos es va construir l’any 1912 i estava destinat principalment a cobrir unes necessitats
mèdiques orientades a les cures. És a dir, atendre, desinfectar, cuidar i recuperar de
qualsevol malaltia o lesió que es produís. Aquest edifici inicial va estar en actiu uns
mesos, fins que es va fer necessari ampliar l’hospital amb una altra “ala” prefabricada
destinada a accions que comportessin algun tipus d’intervenció quirúrgica. A falta de
documentació precisa, tot sembla indicar que l’any 1913 l’hospital ja devia estar en
ple funcionament i rendiment per cobrir totes aquelles necessitats mèdiques i
sanitàries que poguessin sorgir.

Encara que no hi ha documentació al respecte, es creu que el motiu pel qual
es va construir l’hospital en dues fases se sustenta en el fet que en un inici s’esperava
rebre només pacients amb necessitats sanitàries considerades lleus, ja que aquells
obrers que poguessin patir accidents de caràcter greu o molt greu no haurien pogut
sobreviure a causa de la complexitat de la construcció del conjunt hidroelèctric i dels
deficients sistemes de transport.

Figura 2. La fotografia mostra el primer edifici que es va construir. Va ser per atendre totes

les cures sanitàries. (Font: Museu Hidroelèctric de Capdella).



GIMBERNAT, 2022; 76: 115-128 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 123

L’Hospital de Cartró de la Vall Fosca: singularitats d’un hospital de campanya

S’ha d’especificar que aquests edificis arribaven empaquetats i desmuntats,
juntament amb unes instruccions de muntatge molt clares i fàcils, la qual cosa feia
que l’assemblatge de l’estructura i la construcció de l’edifici es pogués fer ràpidament
en poques hores o dies.

Amb la construcció del segon cos destinat a cirurgia, l’hospital va passar a
tenir la seva forma definitiva, en disposició en “L”; estanven separades les dues
ales —cures i cirurgia— entre si per les estances humides que corresponien a la
cuina, banys i dutxes.

L’edifici va estar dotat de les necessitats bàsiques per fer una bona atenció
sanitària, amb llits, material quirúrgic, aigua, electricitat, calefacció, cuina i bany.
Com a hospital era més aviat petit, amb una superfície total aproximada de 125 m2,
essent més gran la part destinada a cures que la part amb una funcionalitat
quirúrgica.12

Els anys de funcionament a ple rendiment de l’hospital van ser més aviat
pocs. Amb la posada en funcionament del complex hidroelèctric i la finalització de les

FIgura 3. Al fons dret de la imatge ja es veuen els dos edificis que van constituir finalment

l’Hospital de Cartró. (Font: Museu Hidroelèctric de Capdella).
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obres principals, la gran majoria dels treballadors va marxar de la Vall Fosca. Tan sols hi
van romandre aquells treballadors que garantien el ple funcionament de la central
hidroelèctrica juntament amb les seves respectives famílies. Aquest fet, juntament
amb la particularitat que de totes les instal·lacions del campament de la Central de
Capdella, principalment només se’n podien beneficiar i gaudir la gent que vivia a la
central (treballadors i familiars), va fer disminuir dràsticament la població a atendre.

Tot això, i la ubicació perifèrica de l’hospital, va fer que anys després s’obrís,
per major comoditat, un consultori mèdic en un dels edificis principals del campament
de la Central de Capdella. Així va acabar l’ús sanitari de l’anomenat hospital de
cartró.

Des de llavors fins a l’actualitat, l’edifici de l’hospital de cartró ha anat tenint
diferents usos, des de magatzem per part de la població fins a menjadors pels
treballadors que van construir la central reversible de Sallente-Estany Gento durant

Figura 4. Interior de l’hospital. La imatge correspon a l’ala de cirurgia.

(Font: Museu Hidroelèctric de Capdella).
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la dècada dels vuitanta del segle passat. Aquests diferents usos han fet que s’hagin
modificat o substituït algunes parts i elements de l’edifici original, però,  d’altra
banda, aquests canvis han garantit que l’edifici hagi perdurat fins avui dia.

Actualment, però, l’edifici ha caigut en un estat de desús, essent utilitzades
algunes estances i zones de magatzem pels veïns del voltant. Alguns dels habitants
de la vall, avui dia encara recorden anècdotes i vivències pròpies al voltant d’aquest
edifici, ja sigui per històries que van succeir a familiars seus com a reminiscències de
jocs d’infància o bé, en el paisatge quasi diari que vivien al seu voltant.

CONSIDERACIONS FINALS

Després de més de quaranta anys de desús i quasi un segle sense l’ús sanitari,
l’hospital de cartró segueix en peu. Un edifici prefabricat construït principalment
amb cartró i fusta ha aconseguit estar dempeus davant de les dificultats
climatològiques pròpies de l’alta muntanya i la manca de funcionament.

La redescoberta i posada en valor de l’hospital de cartró ha resultat ser un
cas singular, ja que tots els estudis que s’han efectuat al seu voltant indiquen que,
actualment, que resulta ser l’únic exemple de l’empresa Christoph & Unmack que
queda dempeus mundialment, una representació única dels primers exemples de
l’arquitectura industrial prefabricada i els diferents usos que podien tenir aquests
tipus de construccions.

En aquest sentit, segons els estudis realitzats fins avui dia, el mateix model de
l’Hospital de Cartró va resultar ser un model constructiu que va implementar-se a
tot el món per a usos de diferent índole. En el camp sanitari va suposar una millora
global en l’assistència sanitària, tant en conflictes bèl·lics com també en pandèmies
i períodes de propagació de diferents malalties contagioses. Aquest nou model
d’hospital estava pensat i dissenyat per garantir la higiene de tota la instal·lació, amb
una correcta ventilació, fàcil de desinfectar, de muntar i desmuntar segons la
convinença del moment.

Però no només és important a escala mundial, també ho és per a la Vall Fosca,
ja que va ser el primer edifici que es va construir per a un ús exclusivament sanitari i
hospitalari. És un clar exemple del que va suposar el canvi de paradigma social amb
la instauració a la vall de la industrialització.
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Figura 6. L’ala de cirurgia de l’hospital de Capdella en una imatge recent.

(Font: Museu Hidroelèctric de Capdella).

Figura 5. Estat actual de l’Hospital de Cartró de la Vall Fosca.

(Font: CCMA).
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Actualment, l’Hospital de Cartró està en un procés de revalorització patrimonial
en tots els sentits. La recerca s’està seguint efectuant, ja sigui, reforçant la investigació de
les diferents disciplines com l’arquitectura i la història com també ampliant noves
especialitats com la sanitat, la conservació o l’economia. Pel que fa a la seva recuperació,
s’està treballant per garantir en un futur, què la seva restauració curosa i transversal,
pugui retornar al singular edifici, la innovació i reconeixement que tenia en un passat.

NOTES

1. SABARTÉS I GUIXÉS, Josep M. Població i territori a l’Alt Pirineu català. Tremp:
Garsineu, 1998, p. 129.

2. BONETA PERISÉ, Enric. Investigació històrica de l’escola rural. El cas d’estudi de la

Vall Fosca. Treball inèdit de Fi de Grau en Educació Primària. Lleida: Universitat
de Lleida, 2020.

3. La topografia mèdica de Tremp està reproduïda, a mode de fascicle, al llibre de
Raimon Balué i Fort.

4. L’obra del Dr. Vilar i Ferran és inèdita i es conserva a la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, a Barcelona.

5. BALUÉ GIOL, Raimon. El doctor Roure i el seu món, 1850-1896. Vivències d’un

metge trempolí. Tremp: Garsineu, 2001. 102 p.

6. WURM, Heinrich. “Die Industrialisierung des Holzhausbaues: Christoph und Unmack”.
A: AAVV. Tradition: Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie.
Munic: Verlag C. H. Beck, 1969, p. 198-211.

7. Ibídem.

8. Ibídem.

9. CHRISTOPH & UNMACK. Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Gesundheitspflege

und Volkswohlfahrt in Krieg und Frieden. Munic: Christoph & Unmack, 1907.

10. La Bauhaus va ser una escola d’arquitectura, disseny, artesania i art ubicada a
Weimar (Alemanya) amb un gran reconeixement internacional. Alguns arquitectes
que van estar clarament influenciats per les construccions Doecker van ser
Walter Gropius, Konrad Wachsmann, Ernst May i Hans Scharoun.

11. WENZEL, Kai. “Architekturindustrie: Holzhausbau in Sachsen im Zeitalter der Moderne”.
A: MIETH, Katja Margarethe. Industriearchitektur als Facette sächsischer

Industriekultur. 1a ed. Chemnitz: SLfM, 2012, p. 128-138.



GIMBERNAT, 2022; 76: 115-128 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Sígrid Remacha Acebrón - Eva Perisé Farrero

128
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colònia de la Central de Capdella”. A: CAPEL, Horacio. La electrificación y

el territorio. Historia y futuro. Barcelona: University of Barcelona, 1996, p.
292-303.
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 ERA SANITAT ENA VAL D’ARAN

EN TEMPS DERA GUÈRRA CIVIU

RESUM: La sanitat a la Vall d’Aran es va veure afectada durant

la Guerra Civil, l’exili del personal sanitari va motivar canvis en

la nòmina de facultatius. Aquest període coincideix amb un fet

de vital importància per als aranesos, la inauguració de

l’Hospital de Vielha.

RESUM: Era sanitat ena Val d’aran se vedec afectada pendent

era Guèrra Civiu, er exili deth personau sanitari motivèc

cambiaments ena nomina de facultatius. Aqueth periòde

coïncidís damb un hèt de vitau importància entàs aranesi, era

inauguracion der Espitau de Vielha.

LA SANITAT EN EL VALLE DE ARÁN DURANTE LA GUERRA CIVIL.

RESUMEN:  La sanidad en la Val d’aran se vió afectada durante la

Guerra Civil, el exilio del personal sanitario motivó cambios en la

nómina de facultativos. Este periodo coincide con un hecho de vital

importancia para los araneses, la inauguración del Hospital de

Vielha.

THE HEALTH SERVICE IN THE VAL D’ARAN DURING THE SPANISH

CIVIL WAR PERIOD. ABSTRACT Health in the Val d’aran was affected

during the Civil War, the exile of health personnel led to changes in

the payroll of physicians. This period coincides with an event of vital

importance for the Aranese, the inauguration of the Vielha Hospital.
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INTRODUCCIÓ

Eth periòde comprenut entre es ans 1936 e 1939 auec era sua repercussion
ena sanitat aranesa, tant ena organizacion deth sistèma sanitari coma ena preséncia,
o abséncia, des professionaus dera sanitat qu’exerciren en Aran, sustot enes pòbles
de Vielha e deth Naut Aran, en tot demorar eth Baish e eth Miei Aran mès alièni as
cambis, especiuaments des facultatius. Aguesti importants canvis tara vida vidanta
aranesa anèren enquià 1940. Es tropes nacionaus entrèren en Aran en mes d’abriu
de 1938. Ei un periòde en que s’amie a tèrme un hèt transcendentau entàs aranesi,
era inauguracion oficiau der Espitau de Sant Antoni de Vielha, en 1937, per part dera
Generalitat de Catalunya.

SISTÈMA SANITARI

Ua part des ingressi deth facultatiu ac constituïe eth pagament des iguales,
coma passaue en auti pòbles deth territòri; en Vielha e en Naut Aran, en 1936, es
iguales que se pagauen per part des abitants des pòbles per assisténcia medica ath
Dr. Juan Ademá demorèren abolides. Non s’a trobat constància documentau qu’enes
auti pòbles dera Val d’Aran succedisse çò de madeish mès ei possibla qu’atau estèsse
tanben. Eth nau consistòri de Vielha, constituit en junhsèga de 1936, damb eth sòn
baile Miguel Barra, en session deth dia 14 de noveme dicte era naua norma des
pagaments pera assisténcia facultativa, mès non solaments deth mètge, era norma
se hè extensiva tanben ath veterinari:

1ª.- Los Municipios contribuirán al pago de los gastos del médico en
proporción al censo de población.

2º.- Este pago se considerará obligatorio desde Agosto inclusive hasta
fin de año.

3º.- Por lo que se refiere a los Municipios del Valle con excepción del de
Viella quedan condonados y a favor del pueblo los cobros por igualas
del médico Ademá.

4º.- Cada Municipio efectuará el reparto de lo que le corresponda,
entre los vecinos.

5º.- A partir del próximo 1º de enero se ampliará el reparto hasta cubrir
los gastos de forense y servicio gratuito de medicamentos.
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En relación ath veterinari s’acòrde:

Primero contribuir todos los municipios del Valle en el pago de los
servicios ya oficiales ya particulares y en proporción al ganado de cada
municipio.

Segundo: Establecer el correspondiente contrato en el que señalen
las obligaciones del veterinario.

Tercero: Facultar al Secretario de Viella para su redacción

Son es municipis es que pagaran es despenes deth mètge, en foncion deth
sòn cens d’abitants e ath veterinari en foncion deth bestiar, per aquerò en aqueth
madeish mes s’acòrde pes bailes de Tredòs, Gessa, Bagergue, Arties e Salardú pagar
trimestraument 1500 pessetes en proporcion ath numèro d’abitants de cada
Ajuntament “al metge que haurà de prestar els servicis necessaris als veins dels
mateixos. Igualment el de que la residencia del facultatiu serà Salardú”.

Era resolucion deth pagament per servicis medics non acabe de convéncer,
per aquerò, en relacion as iguales que se pagauen ath Dr. Ademá, es pòbles deth
Naut Aran consulten as vesins, tanben en noveme de 1936, a propòsit dera quantitat
a pagar “al Metge tramés per la Generalitat en substitució del que va marxar”,
acordèren pagar-li en rason dera iguala que pagauen ar anterior mètge, pendent 5
mesi, des d’agost enquia deseme d’aguest an de 1936.

Eth 16 de deseme eth consistòri de Vielha acòrde:

“de oficio del Director General de Sanidad y Asistencia Social de la
Generalidad de Catalunya, al cual acompaña ante-proyecto de Decre-
to para la socialización de la Medicina, invitando al propio tiempo, a la
Asamblea que se celebró el dia 13 p. pte. Se da cuenta oficiar acusan-
do recibo y expresando la no asistencia por haber llegado tarde”.

Ar an següent, eth dia 7 de gèr de 1937, eth consistòri de Vielha, en tot seguir
es indicacions dera Generalitat acòrde estudiar era designacion des titulars de mètge,
veterinari, practicant, lheuadora e farmaceutic “...socializando Municipalmente di-
chos servicios e imponiendo un impuesto a cada ciudadano para cubrir los gastos de
los mismos”.
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Procedint en març a aprovar, peth consistòri, eth reglament de “Serveis medics,
parts i cirurgia, aixís com el tipus inicial de quotes”.

Un còp aprobat, en març de 1937, eth “reglament de serveis medics, parts i
cirurgia, aixís com el tipus inicial de quotes” eth consistòri de Vielha, en sessión deth
dia 6, comunique ath Conselh que:

“A virtut de haver estat aprobat definitivament el contracte médic i les
quotes inicials del nou servei, es posa en coneixement del Consell que
ha començat la subscripció voluntaria als esmentats serveis, sens que
hasta la data hi hagi hagut cap reclamació”.

Demorauen fixadi es prètzi a pagar per cada acte assistenciau. Ère un igualatori
que s’abonaue non dirèctament ath mètge senon ath consistòri.

Es quòtes se pagauen per familhes, en Archiu Istoric Generau d’Aran (AIGA) se
conserven es recebuts d’aguesti pagaments, mòstra d’un d’eri ei eth que pague, er 1
de mai de 1937, peth:

“Servicio Municipalizado de Medicina-Cirugía y Partos. Tarifa F. Nom-
bre y apellidos del contratante y demás familiares. El ciudadano Este-
ban Sarcós Caritá para la formalización de este contrato que se extien-
de por duplicado, declara a los familiares sujetos al presente, con
expresión de sueldos e importes por impuestos al Estado. E. Sarcós
Caritá. 3 familiars. Importe total anual 23,40 pesetas. Importe trimes-
tral 5,85 pesetas. Manifiesta estar bien enterado de las cláusulas es-
tablecidas en el Reglamento correspondiente”. Signen El Consejero
de Sanidad Antonio Faure y el interesado Esteban Sarcos”.

Es ajuntaments deth Naut Aran non pagauen es servicis medics ara corporacion
de Vielha, entà que siguesse aqueth consistòri qui paguesse ath mètge, centralizant
es pagaments as mètges de Vielha e Naut Aran, semble éster qu’eri anauen peth sòn
compde, e eth consistòri de Vielha, eth dia 7 d’agost acòrde “oficiar a los Municipios
de Puyolo, en el sentido de que habiendo un acta firmada y sellado por ellos en lo
referente al pago del medico común este Ayuntamiento recurrirá ante la ley para el
logro de dichos cobros”.

Mès eth pagament non s’amie a tèrme e per aguest motiu, eth madeish
Ajuntament en session deth dia 4 de seteme acòrde que: “visto que con referencia
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a la reclamación del pago de la parte correspondiente por servicios médicos recla-
mado a los Ayuntamientos de Puyolo, solamente han contestado los de Tredos y en
sentido de disconformidad se acuerda pasar el asunto al juzgado correspondiente”.

Era municipalizacion des servicis sanitaris unicament durèc un an,
economicament non resultèc ua bona idea, se torne tar antic sistèma de crubament.
Eth 18 de deseme de 1937 er Ajuntament de Vielha en session hè constar que:

“Presentado informe por el interventor sobre el desequilibrio económi-
co que ha arrojado la liquidación por servicio municipalizado de Médi-
co el Ayuntamiento acuerda que dicho servicio continue con carácter
oficioso por cuenta y cargo del titular y por consiguiente este Ayunta-
miento responde únicamente al pago de las consignaciones presu-
puestarias, si bien, y con objeto de facilitarle el cobro de los vecinos de
esta localidad y pueblos de los alrededores continua el cobro con
recibos de carácter oficial, cuyos gastos de impresos, lleno de los mis-
mos y cobro serán de cuenta del titular

Asimismo se acuerda desmunicipalizar el servicio de Veterinaria a cuyo
efecto se procederá a la publicación del correspondiente Edicto y por
tanto el Ayuntamiento únicamente se hará responsable del pago al
titular de lo consignado en los presupuestos”.

ESPITAUS DE GUÈRRA

Es Espitaus de Guèrra o de Sang èren espitaus creats pendent era Guèrra
Civiu, enes lòcs de retaguàrdia, mès pròplèus as zònes de conflictes bellics, entà
acuélher as herits produsidi ena luta. En Vielha se demanèc que n’i auesse un, se
ben non arribèc a foncionar talament. Son fòrça escasses es referéncies que s’an
ath respècte.

En noveme de 1936 er Ajuntament de Vielha, mejançant eth sòn president:

“da cuenta de que por la Asamblea del Sindicato C.N.T. ha sido apro-
bada por aclamación el ceder para hospital afecto a Sanidad de Gue-
rra el ex cuartel de la Guardia Civil y que en consecuencia se ha librado
a los comisionados de Sanidad oficio con tal ofrecimiento”.
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Aqueth madeish mes, eth dia 12, nòta a maquina, sense signatura, depausada
en Arxiu Istoric Generau d’Aran (AIGA):

“Presentados en esta localidad los compañeros Antonio Comelles y
José Sala como Comisionados por el Comité de Sanidad de Guerra de
la Generalidad de Catalunya, en viaje de información, con objeto de ver
la posibilidad de establecer en esta un hospital afecto al Consejo de
Sanidad de Guerra, este Consejo Municipal ofrece, el edificio que ocu-
paba la antigua Guardia Civil, así como el suministro de veinte a veinti-
cinco camas con sus colchones y almohadas, sin ropas ni abrigos por
carecer de esto. 

Por acuerdo del Consejo Municipal

El Secretario

V.B. El Alcalde-Presidente.

PRACTICANTS DETH CÒS DE CARRABINÈRS

Eth Cuerpo de Carabineros establit en Vielha dispausaue des sòns pròpris
practicants, Antonio Vallés Gil e Francisco Escámez Sánchez, coma se recuelh enes
actes deth Conselh Municipal de Vielha deth 23 d’octobre de 1937:

“Se da cuenta de diecinueve del actual y previa autorización tele-
fónica de la ciudadana Dolores Solano y con objeto de poder sumi-
nistrar lo necesario, para el alojamiento de los practicantes del
cuerpo de carabineros Antonio Vallés Gil y Francisco Escamez
Sanchez se procedió por el ciudadano José España Sopena en
representación de la interesada y en presencia de Antonio Clavería
Ademá en la del Ayuntamiento y asistiendo asimismo el alguacil y
Secretario del mismo, a la extracción con carácter circunstancial y
a reponer en el mismo estado en que se encuentran los muebles y
enseres que en el inventario que figuran en al acta correspondien-
te uno de cuyos ejemplares quedó en poder del individuo J. España
y otro en la Secretaria del Ayuntamiento”.
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ESPITAU DE BOSSÒST

Non se coneish era existéncia d’un espitau en Bossòst, unicament i a ua
referéncia deth dia 22 de gèr de 1938, a on er Ajuntament de Vielha da compde dera

“nota de gastos presentada por los Alcaldes de Les y de Las Bordas, por
un viaje en comisión a Barcelona, para resolver la situación del Hospital
de Bosost, acordándose que como por este Ayuntamiento se desconoce
el acuerdo por el que se nombraba a dicha comisión o quién la pudo
autorizar, hasta cuando esto no esté en claro, este Ayuntamiento no
aprobará se pague la parte proporcional que pueda corresponderle”.

PERSONAU SANITARI

Tot just abans de junhsèga de 1936 era nomina de personau facultatiu dera
Val d’Aran la constituïen:

— Juan Navarro Sirat, mètge, qu’auie substituït en 1930 a Francisco
Forcada Sabi. S’aucupaue dera assisténcia medica de Les, Bausen,
Canejan e des sues pedanies.

— Francisco Campá Berart, mètge, s’aucupaue dera assisténcia de
Bossòst, e des pòbles deth Miei Aran enquia practicaments Vielha.

— Juan Ademá Abadía, mètge, encargat dera assisténcia de Vielha e
pòbles pròplèus e de tot eth Naut Aran.

— Antonio Pena Deó, farmaceutic.

— Francisco Aunós Anglada, farmaceutic.

— Manuel Cabiró, farmaceutic.

— Luciano Vidal Rodés, veterinari.

S’auien convocat eth 31 de gèr de 1930, per part der Ajuntament de Vielha, es
places de practicant e lheuadora, damb era condición, e obligación, de “residir en
Viella”, mès aquestes condicions cambieren; eth dia 26 d’abriu er Ajuntament de
Vielha modifique es requisits dera convocatòria en non trobar candidats, s’anóncien
es vacantes de practicant e lheuadora, sense hèr constar era obligacion de viuer en
Vielha, condicion que demoraue obligada ena convocatòria deth 31 de gèr. E uns
mesi dempús, ena session qu’amie a tèrme er Ajuntament eth dia 23 de junhsèga
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s’acòrde nomentar a Luis Roig Nofre coma practicant, en tot acumular tanben eth
cargue de lheuador.

En 1936 se produsís un hèt transcendentau que hè a modificar era assisténcia
sanitària en Aran, tota era organizacion medica aranesa que depenie deth Dr. Juan
Ademá Abadia s’enfonse; Vielha, es sòns pòbles colindants, Escunhau, Casarilh,
Betren, Arties, Garòs, Casau, e toti es pòbles deth Naut Aran, Salardú, Tredòs, Gessa,
Bagergue, Unha, Montgarri demoren sense mètge. Era rason ei era situacion política.
Eth Dr. Juan Ademá Abadía, abandone Aran per motius politics tà anar tar exili en
estiu de 1936, gés tà França prumèr, tornant dempús tara zòna nacionau d’Espanha,
e era Val d’Aran siguec desprovista dera assisténcia sanitària deth Dr. Ademá.

Ei urgent trobar un substitut entara assisténcia medica de toti aquethi pòbles,
er Ajuntament de Vielha demane un mètge ara Generalitat e contracte ath Dr. Josep
Balsells i Escolà, en madeish estiu de 1936, pagant-li 620 pessetes pera sua remu-
neración d’octobre de 1936.

Mès non sonque se quede sense mètge, semble èster que tanben s’auie
quedat sense veterinari pr’amor qu’eth madeish Ajuntament de Vielha en session
deth mes de noveme d’aqueth an de 1936 decidís contractar un nau veterinari,
recebent un informe de Cándido Beltri, veterinari, en relacion ara sua retribucion e as
condicions deth sòn trabalh.

En aguesta madeisha session se lieg eth telegrama deth Consejo Municipal
de Amposta, en relacion as referéncies sollicitades deth veterinari, informant sus era
personalitat deth veterinari Cándido Baltri, en tot acordar demorar responsa deth
Consejo Municipal de Tortosa e dera Corporacion Obrera deth madeish pòble entà
èster contractat. Eth 17 de noveme se da compde ena corporacion de Vielha deth
“oficio recibido del Central Obrero de Corporaciones de Tortosa, sobre antecedentes
de Candido Beltri, en sentido favorable a este”  e s’acòrde era sua designacion coma
Inspector Municipal de Sanitat Veterinaria, en tot comprométer-se a hèr efectiva pes
vesins era quòta que les pertòque, “a raó de vint pessetes diaries entre tots els dera
Vall d’Aran, al tant per bestia que posseixin”, de conformitat damb era amassada de
bailes qu’i auie auut lòc en Vielha.

Es mètges deth Baish e Miei Aran non an cambiat, Campá Berart e Navarro
Sirat, maugrat que en Vielha e en Naut Aran exercís Josep Balsells Escolà, enviat pera
Generalitat en substitucion de Juan Ademá, mètge que tanben exercís entre es sues
foncions en Naut Aran era “clasificación y revisión de los milicianos presuntamente
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inútiles”, coma cònste ena junta deth consistòri deth 29 de noveme. Un Balsells
qu’ei amonestat en relacion ara sua conducta en noveme quan en session deth
consistòri de Vielha  “se acuerda comunicar al médico que el coche está al servicio
del Municipio y cuando lo precise deberá pedirlo a cuyo fin deberá dejar la llave del
mismo en Secretaria”.

Eth mètge Balsells crube en deseme es sòns aunoraris de 600 pessetes.
Josep Balsells residie en Vielha, lotjat en domicili d’Antonio Serrano, que recebie
deth consistòri de Vielha 196 pessetes, en deseme, per aqueth lotjament,
possiblament relatiu a noveme.

Deseme 1936. Contratacion deth Dr. Àngel Soler Daniel

Mès es Ajuntaments de Salardú, Gessa, Tredòs, Bargergue e Arties, coma s’a
comentat anteriorament, prenen era decision de contractar pera sua part un aute
mètge. Eth 12 de noveme de 1936 solliciten ath Sindicat de Metges de Catalunya un
facultatiu, e arribe Àngel Soler Daniel, qu’ei contractat en deseme de 1936. Mètge
deth pòble de Vilada, Soler Daniel se trobaue en Barcelona ar esclatar era Guèrra
Civiu e cerquèc refugi en Sindicat de Metges, as 45 ans arribe ena Val d’Aran.

S’acòrde contractar-lo entad aqueri pòbles, damb es agregats d’Unha e
Montgarri per part de Salardú e Garòs per part d’Arties; se li reconeishen es servicis
prestats des deth dia un de deseme, damb eth dèuer d’auer era sua residéncia en
Salardú damb un salari de 6000 pessetes annaus, pagaderes per part des ajuntaments
nomentats per mesi vençuts, en tot auer-se d’aucupar es Ajuntaments de recaptar
entara sua paga eth percentatge que les correspone en foncion deth numèro de vesins.

Aguest sòu se considère qu’ei pes servicis ordinàris, es servicis extraordinàris
coma son cures de cirurgia, parts, injeccions e certificadi s’auràn de pagar a mès,
obligant-se eth mètge a liurar gratuïtament es certificats de defuncion.

Non arribant ara soma de sies mil pessetes es conductes des pòbles
nomentats es Ajuntaments higeràn er impòrt de “les titulars respectives” e damb
aguestes quantitats s’arribarà ath sòu de 550 pessetes ath mes.

Eth mètge Soler Daniel accèpte eth cargue, especificant-se qu’es pòbles de
Bagergue, Montgarri e Garòs seràn obligadi a facilitar-li cavalheria tostemp que
demanen es sòns servicis, era rèsta de poblacions sonque en cas de mau temps.
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Figura 1. Dr. Francesc Campà i Berart Figura 2. Dr. Joan Ademá i Abadia

Figura 3. Dr. Joan Navarro i Sirat.
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Atau donques, Balsells non ei er unic mètge contractat entà corbir era
assisténcia sanitària deth Naut Aran, tanben es pòbles nomentadi auien contractat
es servicis deth Dr. Àngel Soler.

Deuant d’aguesta situacion eth consistòri de Vielha convòque a Balsells, en
deseme de 1936 “a fin de concretar su situación definitiva en vista de que varios
municipios que se servían de él han llamado y tienen “otro Médico” y estos munici-
pios no pueden acarrear con el gasto de dicho médico.”

Es municipis deth Naut Aran non son dispausats a collaborar en pagament
deth Dr. Balsells, que contunhaue lotjat en Vielha, en casa d’Antonio Serrano que
recep en aguest mes 175 pessetes peth sòn lotjament.

Aguesti municipis, Salardú, Tredòs, Bagergue, Arties e Gessa remeten un ofici
ar Ajuntament de Vielha, en deseme, en relacion ath servici medic:

“...indicando no interesarles por tener ya otro médico para aquella
sub-comarca. Se acuerda oficio en el sentido de que el importe a
recordar y que pretenden dar al medico Balsells por sus trabajos de
agosto, septiembre, octubre y noviembre a de ser abonado a este Muni-
cipio (Vielha) por haber este sufragado todos los gastos y honorarios del
repetido médico. Visto lo que procede este Consejo Municipal acuerda
desentenderse de llevar a cabo la realización del Servicio Médico Farma-
céutico y a partir del 1 de enero próximo asignar en presupuesto las
cantidades reglamentarias por el titular e inspección de higiene etc.”

E finalize 1936, Soler Daniel mètge deth Naut Aran e Balsells mètge de Vielha,
municipi que tanben compdaue damb era preséncia d’un practicant, Luis Roig,
designat en 1930, e que se dirigís ath consistòri de Vielha reclamant ua part deth
crubament des iguales; eth 18 de deseme er Ajuntament de Vielha:

“da cuenta de una carta de Luis Roig Practicante y Comadrón, acordán-
dose autorizarle para que de las igualas del Servicio Médico de este
término Municipal, pueda reintegrarse de la parte que le corresponde”.

Ei era darrèra referéncia de Luis Roig en Aran; ena “Revista Informativa Profe-
sional del Consejo General de Practicantes de España”, d’octobre de 1949, ei
nomentat damb motiu d’auer obtiengut “empleo de practicante en el Servicio Militar
de Construcciones”. 



GIMBERNAT, 2022; 76: 129-159 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Joan Carlos Riera Socasau

140

AN 1937

1937 ei un an damb cambis successius ena assisténcia medica deth municipi
de Vielha, cambis ocasionadi per ambient politic que se viuie.

Gèr 1937. Eth Dr. Josep Balsells Escolà dèishe de prestar servicis ena Val d’Aran

S’inície 1937, e just acabe de començar quan eth dia 3 de gèr eth consistòri
de Vielha da compde dera abséncia deth Dr. Josep Balsells Escolà,“acaecida en
forma irregular”.

Eth mètge qu’auie enviat era Generalitat entà corbir era abséncia deth Dr.
Juan Ademá Abadía auie abandonat era Val d’Aran, sense explicitar-se es motius,
dilhèu politics, per aquerò eth consistòri de Vielha acòrde:

“oficiar al sindicato de médicos solicitando aclaración y en su
caso el envio de otro facultativo. Se da cuenta de haber sido
cursado oficio a todos los municipios que se servían de los servi-
cios del Médico Balsells, indicando a cada de ellos la cantidad
que les corresponde pagar para sufragar el anticipo legal que
efectuó este Consejo”.

De nau era cobertura medica en aguesta zòna dera Val demoraue sense
assisténcia. Er Ajuntament de Vielha, mejançant eth sòn conselhèr de Sanitat:

“en reunión oficiosa requirió inmediatamente la cooperación del mé-
dico de Les, a quien se le satisfaran los gastos de gasolina mientras
dure su interinidad y además se le satisfará la parte proporcional por
titular e inspección de higiene”.

Eth Dr. Navarro Sirat, mètge de Les se hège cargue dera atencion medica
qu’auie deishat eth Dr. Balsells, en tot presentar uns mesi mas tard ua factura pes
sòns servicis, mès ara vista dera factura presentada eth 7 de gèr eth pròpri consistòri
decidís que “vista la duración de la incomparecencia del Médico Balsells y en aten-
ción a la exorbitante facturación del Médico Navarro se acuerda solicitar el concurso
del Médico de Salardú a cuyo fin se le cita para mañana dia 8”.
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E s’acòrde, visti es aunoraris que presente eth Dr. Navarro, demanar ath mètge
qu’auien contractat es pòbles deth Naut Aran, Àngel Soler Daniel, que corbisse tanben
era assisténcia medica de Vielha.

Tanben aqueth madeish mes acòrde eth consistòri de Vielha pagar era factu-
ra deth mètge Serrano ath prètz de 15 pessetes dia. Non se torne a nomentar aguest
mètge ena Val d’Aran ne tanpòc apareish referenciat anteriorament, tot hè indicar
que siguesse un recors d’urgéncia, dilhèu vengut deth Palhars o dilhèu i a ua confusion
de nòm entre Serrano e Navarro.

I a ua anotacion, ena acta der Ajuntament de Vielha deth mes de març de
1937, en relacion a ues factures:

“referent al pago dels metges Navarro, al de Salardú y al de Bossost de
Guerra que important 265,00, 1159,10, i 282,00 respectivament s’acorda
deixarlo en suspensión debido al excesiu dels esmentats comptes”.

Eth mètge de Salardú ère Àngel Soler, eth de Bossòst “de Guerra” ère Cisco
Campá, en tot desconéisher perqué lo denominen mètge “de Guerra”, e eth de Les
ère Juan Navarro.

Es deutes de Soler e Campá s’aueren de pagar, non se paguèren es deth Dr.
Navarro, que reclame en diuèrses ocasions eth pagament dera sua minuta ar
Ajuntament; ena session deth Conselh Municipau de Vielha deth dia 11 de junhsèga
de 1937 se recuelh que “vista la nova petició verbal del Dr. Navarro, el Consell acorda
li sigui notificat que sols li será abonada la meitat del seu compte, tal i com va ser
aprobat pel Consell anterior”.

Mès Juan Navarro non cedís, tanpòc ac hè er Ajuntament, e non conforme
damb era sollicitud deth mètge de Les eth consistòri de Vielha acòrde, en noveme de
1937, deuant dera naua reclamacion deth pagament de 265 pessetes, segontes
cònste ena acta deth Conselh Municipau de Vielha, que “acordándose comunicarle
que presente nota detallada del importe que manifiesta ser de 265 pesetas con
objeto de que cuando esté presente el Secretario Interventor se le pueda hacer
efectiva”.

Non i a mès donades en relacion a se s’amièc a tèrme de forma efectiva era
factura, de 265 pessetes, qu’auie presentat Juan Navarro pes sòns servicis
professionaus.
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Vielha non auie mètge, mès òc que n’auie eth Naut Aran, eth Dr. Àngel Soler
Daniel, qu’ei contractat entà corbir era abséncia de Josep Balsells Escolà. Uns mesi
mès tard, eth 7 d’agost de 1937, eth consistòri acòrde pagar-li es sòns servicis: “se
acuerda saldar la cuenta del Dr. Soler por los servicios prestados en el mes de enero
y parte de febrero, cuyo saldo es de seiscientas cincuenta y nueve pesetas”.

Gèr e hereuèr son es mesi de 1937 que Soler Daniel auec de prestar assisténcia
medica en Vielha entre er abandonament de Balsells e era arribada deth nau
facultatiu, eth Dr. García Teixidó. En mes de hereuèr de 1937 se presente entara
plaça de mètge de Vielha eth Dr. Emili Garcia Teixidó, qui presente es sues credenciaus
ar Ajuntament eth dia 20 d’aqueth mes.

Entre es foncions des mètges constaue tanben era “revisió de la lleva”, des
gojats entath servici d’armes, en març s’amasse er Ajuntament de Salardú damb “el
metge nomenat per al reconeixement Angel Soler i Daniel”.

Hereuèr 1937. Contractacion deth Dr. Emili Garcia Teixidó

Vielha contracte, en hereuèr de 1937, eth Dr. Emili García Teixidó coma mètge,
en substitucion deth Dr. Balsells, mentre Soler Daniel contunhaue prestant assisténcia
en Naut Aran, sense recéber remuneracion talament coma l’avise er Ajuntament de
Vielha, acordant, en abriu:

“Oficiar al médico de Salardú significando que careciendo de fondos
para atenciones sanitarias por las cuentas pendientes que existen
contra los pueblos de Puyolo, en cuanto estos liquiden, se procederá
al pago de sus honorarios”.

Ath madeish temps eth consistòri de Vielha envie ath mètge Àngel Soler la
“relación de los inscritos al faccioso Ademá de los pueblos de Puyolo”.

Emili García Teixidó arribe a Aran as 40 ans, dera convèrsa damb era sua
neboda, M. Carme García, s’obtien es nòtes biografiques; auie estat empresoat ena
preson Modelo de Barcelona, peth sòn ideari politic, metut en libertat, eth sòn frair
Josep Maria, tanben mètge artenhec, per miei deth Col.legi de Mètges de Lhèida,
que li dèssen era plaça vacanta d’Aran qu’auie deishat eth Dr. Balsells. Mès era
intencion deth Dr. Emili García entà acceptar eth trabalh ena Val non ère ua auta
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qu’auer mès facilitats entà incorporar-se ena zòna nacionau via França. Arribèc
damb era sua hemna e es sòns tres hilhs en Vielha; s’installe en març de 1937 en
Vielha, e demane “se haga un inventario de la casa que habita, de la existencia en
muebles, vajilla, etc”,  segontes cònste enes actes deth consistòri de Vielha des
mesi de març e abriu, aquera casa e aqueri bens pertanhen ath Dr. Saforcada, tot
hè indicar que sigueren incautats ath Dr. Manuel Saforcada Ademá, mètge aranés,
catedratic de Medecina Legau e Toxicologia, resident en Barcelona e qu’en iniciar-
se era Guèrra Civiu siguec cessat en sòn cargue pes autoritats republicanes e
ratificat de nau en acabar era Guèrra.

 Atau donques, en març de 1937 es mètges dera Val d’Aran son Juan Navarro
Sirat en Les, Cisco Campá Berart en Bossòst, Emili García Teixidó en Vielha e Àngel
Soler Daniel en Salardú.

Abriu 1937. Eth Dr. Emili Garcia Teixidó dèishe de prestar servicis en Val d’Aran

Mès aguesta nòmina de sanitaris dure ben pòc, sonque tres mesi. Eth Dr.
Garcia Teixidó, se “fuga” tà França; ac hè a trauès deth Portilhon de Bossòst, en ua
gessuda ben premanida e estudiada segontes explique era sua neboda; eth consistòri
de Vielha acòrde, en session deth 30 d’abriu que:

“Del saldo del sueldo del médico García, fugado a Francia y cuyo impor-
te son quinientas pesetas se proceda al pago del anticipo que el se-
cretario hizo al Sindicato Médico y una vez el Municipio se haya reinte-
grado del sindicato de 37,50 ptas que del remanente se pague los
gastos de pintor, electricidad, alquiler en sus diversos aspectos y por
último la factura de Pedro Viló, todo en el orden en que se indica y
hasta donde lleguen las quinientas pesetas”.

Junh 1937. Contractacion deth Dr. Javier Buch Casanova

Vielha demore sense mètge, eth Dr. Emili García ges tà França, per ideologia
politica e cau cercar un nau facultatiu. Per aguest motiu er Ajuntament de Vielha
acòrde, eth 29 de junh notificar aguesta situacion ath “Casal del Metge”, er equivalent
actuau deth Col.legi de Metges.
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“Se acuerda oficiar al Casal del Metge notificando la fuga del Dr. Emili
Garcia Teixidor i solicitar informe del dr. Javier Buch. El Presidente dio
cuenta del ofrecimiento del dr. Javier Buch residente accidental en
esta localidad y con las mismas condiciones estipuladas con el fuga-
do. Queda aceptada con carácter provisional hasta la llegada de los
informes solicitados”.

Eth Dr. Javier Buch s’aufrís entà prestar es sòns servicis en Vielha, En un cuert
plaç de temps, des de gèr enquia març de 1937 son dus es mètges de Vielha que
deishen de prestar assisténcia, eth Dr. Balsells se n’anèc “de forma irregular” e eth
Dr. García Teixidó ac hec “fugado a Francia”.

Eth prumèr se mantenguec en sòn lòc des d’agost, quan substituïc ar exiliat
Dr. Juan Ademá, enquia deseme de 1936, cinc mesi, e eth dusau ac hec des de
hereuèr enquia abriu de 1937, tres mesi.

Ena junta deth consistòri de Vielha deth 29 de junh s’accèpte damb caractèr
provisionau, ara demora de recéber era informacion sollicitada dera sua persona e
antecedents, er aufriment deth Dr. Javier Buch, entà balhar es sòns servicis, mètge
que de forma accidentau se trobaue en Vielha e per aquerò, a començaments deth
mes de junhsèga, eth dia 3, eth consistòri s’amasse entà parlar deth sòn aufriment,
e se decidís qu’eth dia 5, dus dies dempús, tas “tretze hores oficials” s’amassen eth
president dera corporacion, eth baile Miguel Barra, e eth conselhèr de Sanitat damb
eth mètge “per tal de deixar resolt el contracte pels seus serveis”.

Aguest còp non an de sollicitar un mètge, ei eth madeish Javier Buch qui
s’aufrís, mès er Ajuntament de Vielha vò protegir-se, non vò ua auta desercion enes
servicis medics, per aquerò sollicite informes prèvis. E aqueth madeish dia 5 ei liejut
eth contracte e acordat en session municipau contractar es sòns servicis, damb era
signatura deth president, deth conselhèr de Sanitat e deth pròpri Buch. Vielha ja a un
nau mètge oficiau, eth Dr. Javier Buch.

Javier Buch s’installe en Vielha e sollicite ath consistòri se li condicone era
sua viuenda damb ua demana que traslade ath consistòri que dicte, eth 7 d’agost
que “Se autoriza al Secretario para que facilite de donde haya posibilidades, al Dr.
Buch, un sillón, un hornillo eléctrico, un sofá, un perchero, una mesa despacho,
cuatro sillas y una lámpara de pie”.
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En 1937 eth veterinari de Vielha contunhaue estant Cándido Baltri, en aquera
madeisha session deth 7 d’agost eth consistòri acorde: “Se acuerda el siguiente
comunicado al veterinario Candido Baltri para que proceda a la confección de una
escala de precios asignada a la carne de las reses”.

Es ajuntaments deth Naut Aran contunhauen damb es servicis deth sòn mètge
e es sòns Ajuntaments acòrden pagar ath mètge titolar de Salardú, Àngel Soler
Daniel:

“204 pesetas por el tiempo prestado desde el 1 de diciembre de 1936
hasta 30 de junio de 1937, a razón de 27,15 pesetas de diciembre,
87,50 por el primer trimestre de 1937 y 87,50 por el segundo trimestre
de 1937. Y otras 5 pesetas por el reconocimiento de dos “minyons de
la lleva d’enguany”.

Seteme 1937. Inauguracion der Espitau de Vielha

Aqueth madeish estiu se decidís inaugurar er Espitau de Vielha, mès s’auie de
besonh un director der espitau e era Generalitat convòque era plaça. Se publique
eth dia 5 d’agost de 1937 en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:

Governació i Assistència Social. Ordre de convocatoria de plaça de
metge cirurgià de l’Hospital de Viella.

“Pròxim a entrar en servei l’Hospital modern que la Generalitat acaba
de construir a Viella per a atendre les necessitats de la Vall d’Aran, es
fa necessari de proveir la plaça de Metge cirurgià de l’esmentat Hospi-
tal, la qual ha de convocar-se tenint en compte les especials
circumstàncies de lloc, ambient i población a que a de servir.

Situat a una zona fronterera de feble densitat humana que a més per
raons climàtiques i topogràfiques viu isolada de la resta del país una
bona part de l’any l’Hospital Comarcal de Viella ha d’èsser en realitat
el centre de totes les activitats d’ordre sanitari de la Vall d’Aran.

Aquestes directrius condicionen les característiques que han de reunir-
se en el càrrec de Metge cirurgià de l’Hospital de Viella del qual a la
vegada en serà el Director. Haurà de tenir, encara, com a funcions anexes
totes aquelles d’ordre sanitari pròpies d’un Centre comarcal i les que li
siguin encarregades particularment per la Direcció Genral de Sanitat.
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Figura 5. Bastida der Espitau de Vielha

Figura 4. Dr. Àngel Soler i Daniel.
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Ateses aquelles circumstàncies i per tal de proveir el càrrec de Metge
cirurgià Director de l’Hospital Comarcal de Viella cal convocar l’oportú
concurs-oposició.

A tal fi,

He resolt:

És convocat un concurs-oposició lliure per a la provisió de la plaça de
Metge cirurgià,     Director de l’Hospital Comarcal de Viella, d’acord amb
les següents

BASES

Primera. – El nomenament será fet per un periode de tres anys a comptar
de la data de presa de possesió i podrá prorrogar-se previ informe de la
Direcció General de Sanitat per un altre termini de tres anys, a sol.licitud
de l’interessat

Segona. – La dotació de la plaça será de 12.000 pesetes anuals.

Tercera. – Seran obligacions pròpies del càrrec:

a) Les que oportunament es determinin pel Consell Administratiu
de l’Hospital d’acord amb els Serveis Técnics Sanitaris de la
Generalitat, anàlogament amb alló que és establert per als altres
hospitals comarcals que té organitzats.

b) La direcció técnica de l’establiment.

c)Les que li siguin encomanades per la Superioritat en relació als
Serveis d’ordre sanitari de tota la Comarca de la Vall d’Aran, dels
que en tindrà també la direcció.

Quarta. - Per a ésser admés en aquest concurs-oposició és necessari
reunir les següents condicions:

a) Ésser espanyol acreditant-ho amb certificació del Registre Civil

b) Posseir el títol de Doctor o Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i
acreditar pràctica d’aquesta, per un periode, almenys, de cinc anys.

c) Gaudir de bona conducta i reputació certificada per l’Alcaldia de
la residencia del concursant.

d) Trobar-se al corrent del servei militar.
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Cinquena. - Les instàncies dels concursants, degudament reintegrades,
hauran de presentar-se junt amb la cèdula personal i altres documents
dintre els vint diez feiners següents al de la publicació d’aquesta Ordre
al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, en el Registre
d’entrada del Departament de Sanitat de la Conselleria de Governació
i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya.

Sisena. – El Tribunal farà públic, amb setanta-dues hores d’anticipació,
el dia, l’hora i el lloc que hauran de començar els exercicis.

Setena.- El Tribunal estarà format per un Metge cirurgià Cap de Clínica
Quirúrgica, en representació de la Conselleria; per un Metge cirurgià
director d’un servei quirúrgic d’Hospital comarcal, i per un Professor de
Cirurgia de l’Hospital General de Catalunya, designats pel Departament
de Sanitat.

L’esmentat Tribunal queda facultat per dictar les normes que calgui
per a l’ordenació i efectivitat del concurs-oposició i podrá suplir
qualsevol deficiència que pugui suplir la seva comesa.

Vuitena. – Vista la proposta del Tribunal, la Conselleria de Governació
i Assistència Social farà el nomenat corresponent a favor del proposat.

Barcelona, 31 de juliol del 1937.

El Conseller de Governació i Assistència Social, ANTONI Mª SBERT.

Calie entath cargue un mètge-cirurgian qu’exercirie de director, mès se li
exigie ua experiéncia ena practica dera cirurgia d’aumens cinc ans, non se cercaue
sonque un mètge, se precisaue especiuament d’un cirurgian. Pes sòns servicis,
per tres ans segontes era convòcatoria, crubarie un sòu de 12.000 pessetes
annaus.

En seteme eth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publique eth nòm
des membres deth tribunau deth concors dera plaça convocada:

Governació i Assistència Social. Ordre que nomena el Tribunal del
concurs oposició per la plaça de metge cirurgia i director del Hospital
Comarcal de Viella.

“...per tal de constituir el Tribunal que haurà de judicar les proves
d’aptitud dels aspirants”
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Se nomente ath Dr. Joaquim Trias i Pujol, “Professor de la Facultat de
Medicina de Catalunya, el qual actuarà de President.” com a
representant del Departament de Governació i Assistència Social, i els
doctors José Solà i Suria, Metge cirurgià de l’Hospital d’Igualada i Josep
Trueta i Raspall, Cap de clínica quirúrgica de l’Hospital General de
Catalunya, com a Vocals de l’expresat Tribunal”.

Barcelona, 8 de setembre del 1937.

El Conseller de Governació i Assistència Social, ANTONI Mª SBERT.

E arribe era inauguracion der Espitau de Vielha. Eth dia 26 de seteme de 1937
se procedís a inaugurar er Espitau de Vielha; era lista enquia aqueth moment deth
personau mètge d’Aran ère constituïda pes doctors Campá en Bossòst, Navarro en
Les, Soler Daniel en Naut Aran e Buch en Vielha. Enes croniques dera epòca que se
nomente era preséncia deth Dr. Buch ena inauguracion, non se nomenten es auti
mètges de Aran, mès ei de justícia pensar que tanben i assistiren. S’inaugure er
espitau, mès encara non s’a publicat eth nòm deth sòn director.

Octobre 1937. Designacion deth Dr. Josep Cava Comabella, director

Ei ath mes següent, octubre, quan se hè oficiau eth nomentament, en tot
publicar-se en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya :

Governació i Assistència Social. Resolució del Tribunal.
ORDRE

“Practicats els exercicis d’oposició per a la plaça de Metge cirurgià
Director de l’Hospital Comarcal de Viella, convocada per Ordre del 31
de juliol de l’any que som:

Vista la proposta del Tribunal qualificador de l’esmentat concurs-
oposició, en la qual és proposat al Conseller que sotasigna, de nomenar
al doctor Josep Cava i Comabella, per a la plaça de Metge cirurgià
Director de l’Hospital Comarcal de Viella.

He resolt:

D’acord amb la Base 1ª de l’Ordre de data 31 de juliol d’enguany, és
nomenat per un periode de tres anys, a comptar de la data de la presa
de possesió, Metge cirurgia Director de l’Hospital Comarcal de Viella,
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el doctor Josep Cava i Comabella, amb el sou de 12.000 ptes. anuals,
amb càrrec a la partida 1599 del Pressupost vigent.

Barcelona, 6 d’octubre del 1937.

El Conseller de Governació i Assistència Social, ANTONI Mª SBERT.

Demore de nau perfilada era assisténcia sanitària ena Val d’Aran, damb ua
grana diferéncia, se disposaue d’un cirurgian, eth Dr. Josep Cava Comabella, licenciat
en Zaragoza en 1924, e d’un espitau comarcau recentament inaugurat.

Era lista de mètges dera Val d’Aran se completaue, coma s’a ja nomentat,
damb es doctors Campá, Navarro, Soler e Buch.

Eth 3 de deseme de 1937 eth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Governació i Assistència Social, recuelh eth decret signat er 1 de deseme per Lluís
Companys e peth conselhèr de “Governació i Assistència Social” Antoni Mª Sbert,
peth quau, damb motiu dera inauguracion der Espitau de Vielha, se cree eth “Centre
Sanitari Comarcal de Viella, depenent del Centre Sanitari Intercomarcal de Lleida”,
en tot èster eth sòn director eth director der espitau comarcau de Vielha.

Entre es obligacions deth Dr. Cava se trobauen tanben, coma se recuelhie
ena convocatòria: “Les que li siguin encomanades per la Superioritat en relació als
Serveis d’ordre sanitari de tota la Comarca de la Vall d’Aran, dels que en tindrà
també la direcció”.

Eth Dr. Cava tanben s’aucupe de sollicitar ath consistòri de Vielha era
publicacion, eth 9 de noveme de 1937, d’un bando “por el que se haga saber que la
vacunación anti-tífica de carácter gratuito y voluntario tendrá lugar los martes y vier-
nes de 3 a 6 de la tarde”, vacunacion que comencèc a realizar en 1917 eth Dr. Ademá
dempús dera epidemia de fiebre tifoidea dera Val de Aran. Un bando que s’auance
ara orde dera Generalitat publicada eth 31 de desembre de 1937 en Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.  “Governació i Assistència Social”. Signada per Sbert.

“Ordre que disposa que la Direcció del Centre Sanitari comarcal de
Viella, amb el concurs del personal mèdic de la Vall d’Aran procedeixi a
la vacunació anttífico-paratífico dels habitants d’aquella comarca”.

Se tracte d’ua campanha de vacunacion emprenuda a arraïtz des estralhs
ocasionadi peth desbordament dera Garona e conseqüentament as seriosi damnatges
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ocasionadi ena conduccion dera aigua potabla en bères poblacions araneses
plantejant un problèma d’orde sanitari pera possibla contaminacion per gèrmes  “y
en particular pels del grup tífic”.

Per aquerò a mès de realizar es òbres d’engenheria avientes entà restituïr era
canalizacion d’aigüa potabla se hè de besonh era adopcion de mesures entà esvitar
era produccion d’un estat epidemic e en aguest sens era vacunacion preventiva de
tota era poblacion.

Eth veterinari titolar de Vielha, Cándido Baltri moric a finaus de 1937, eth dia
22 de gèr de 1938, segontes cònste ena acta deth Conselh Municipau de Vielha era
inspeccion intercomarcau de Veterinaria sollicite informe sus eth defuntat Cándido
Baltri e demane ath consistòri s’an corbit era vacanta.

AN 1938

Hereuèr 1938. Substitucion deth Dr. Javier Buch. Cotractacion deth Dr. Joaquim Vilar.

Er espitau, inaugurat en seteme de 1937 dispausaue d’un director, mès
cirurgian que mètge, eth Dr. Cava Comabella, Vielha dispausaue tanben d’un aute
mètge, eth Dr. Javier Buch Casanova, enquia començaments der an 1938, quan se hè
a constar ena acta deth Conselh Municipau de Vielha deth mes de hereuèr qu’ath Dr.
Buch se li a estenut un certificat “con objeto de que pueda trasladarse a Lérida y
regresar a ésta a donde debe dirigirse llamado para asuntos oficiales”.

Mès Javier Buch non tornèc ta Vielha ja qu’aqueth madeish mes de hereuèr,
eth dia 19, eth Conselh Municipau de Vielha, hè a constar que:

“Se da segunda lectura al contrato que se establece entre este
Ayuntamiento y el Dr. Joaquin Vilar, en calidad o suplente del Dr. Javier
Buch, aprobándose en su totalidad y procediendo a su firma, uno de
cuyos ejemplares se entrega al interesado”.

Javier Buch dèishe d’èster mètge de Vielha; eth nau mètge ei Joaquín Vilar,
aqueth madeish mes per part deth consistòri de Vielha “se aprueba la publicación
del Bando por el que pone en conocimiento del vecindario haberse encargado del
servicio medico local el Dr. Joquin Vilar”.
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A finaus de 1937 en Aran exercien Campá en Bossòst, Navarro en Les, Cava
coma director e mètge  cirurgian der Espitau de Vielha, Buch coma mètge de Vielha e
Àngel Soler Daniel en Naut Aran que seguís crobant es sòns aunoraris coma cònste ena
acta deth consistòri de Salardú deth 19 de hereuèr de 1938, en qué se decidís que:

“Se pagan 175 ptas a Angel Soler Daniel. Titular del Ayunt. de Salardú
correspondiente al pago del segundo semestre del año pasado, es
decir des de 1 de julio hasta 31 de diciembre. Y 170, 30 pesetas por
atenciones sanitarias (saldo quota any 1935 118,19 pesetas + 59,09
del primer semestre de 1936. Otra de 48,50 pesetas por atenciones
sanitarias del segundo semestre de 1936 y otro pago de 463,45 pesetas
por las quotas de aportación municipal siguientes: Saldo de la del
segundo semestre de 1934, 39,27; ídem ídem del any 1935, 370,11
pesetas; ídem ídem primer semestre 1936, 54,05 pesetas. Los tres
últimos pagos se han satisfecho por giro postal, 689,25 pesetas, giro
número 425 el 18 de enero”.

En març de 1938, en session der Ajuntament de Vielha deth dia 19 se nomente
a Joaquín Vilar coma mètge ena “talla de los mozos”.

Eth dia 26 de març era bailia de Vielha decrete:

“concede autorización al ciudadano Emilio Almuzara Serra para
trasladarse a esta, con objeto de residir con su hermana, la esposa
del Dr- José Cava. Los Consejeros Viló, Anglada y Clavería
manifiestan lo improcedente de tal autorización por cuanto dicho
Emilio Almuzara es absolutamente desconocido de la localidad y se
conocen además determinados antecedentes de su cuñado, los cuales
obligan a tener ciertas prevenciones de carácter general. Después de
intervenir varios de los asistentes, en dicho asunto, y manifestar el
Secretario que a pesar de la autorización concedida si no media la del
Negociado de Pasaportes y Salvoconductos del Ministerio de la
Gobernación, no podrá trasladarse a esta localidad; se acuerda,
primero, que en caso de su llegada, se le exijan los documentos
correspondientes; segundo, se le obligará a trabajar durante su
estancia en ésta, y tercero, que si resulta cierto que habitualmente
vivía con sus padres, se le obligue a reunirse con ellos.”.
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Es sospites qu’auien es membres der Ajuntament de Vielha, en relacion ara afinitat

politica deth Dr. Cava Comabella non èren desencaminades, se confirmèren er an següent.

Abriu de 1938

18 d’abriu de 1938. Entrada des tropes nacionaus ena Val de Aran, finalize
era qu’eth nau consistòri denominae “la dominación marxista”.

Eth Dr. Cava Comabella, designat per concors-oposicion, convocat pera
Generalitat de Catalunya, en octobre de 1937, director mètge der Espitau de Vielha,
ei mantengut e ratificat en sòn cargue peth nau regim politic, pròva d’aquerò ei
qu’eth dia 2 de mai de 1938 eth consistòri de Vielha, deuant era mancança
d’infermières ena Val d’Aran acòrde que: “...por el Dr. Cava, director del Hospital, se
abra un cursillo para enfermeras, al que puedan inscribirse las ... de 18 a 30 años”.

Era Generalitat de Catalunya, de forma oficiau, “cessa” ath Dr. Cava
Comabella, en agost de 1938; hège ja quauqui mesi qu’auie estat ratificat
peth nau consistòri de Vielha. Eth 14 de seteme d’aqueth madeish an eth Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya promulgue:

Governació i Assistència Social. 

“Vista l’Ordre del 7 d’abril d’enguany (DIARI OFICIAL DEL 8) per la qual fou
donat un termini per tal que tots els funcionaris procedents de les
Institucions d’Assistència de la Generalitat de Catalunya es presentessin
a l’Oficina de Personal de la Direcció General d’Assistència Social per a
regularitzar llur situación amb motiu de l’evacuació de Lleida i en diversos
pobles d’aquelles contrades, avui a poder del feixisme, i no havent
comparegur el doctor Josep Cava i Comabella, Director de l’Hospital
Intercomarcal de Viella i Cap del Centre Sanitari de la Vegueria de Tremp,

He resolt:

Cessa, per abandonament del càrrec de Director de l’Hospital
Intercomarcal de Viella i Cap del Centre Sanitari de la Vegueria de
Tremp, el ciutadà Josep Cava i Comabella, amb pèrdua de tots els
drets adquirits.

Barcelona, 20 d’agost del 1938.

El Conseller de Governació i Assistència Social, ANTONI Mª SBERT.
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Eth Dr. Cava Comabella siguec cessat en sòn cargue oficiau peth conselhèr
Sbert en agost de 1938, es tropes nacionaus auien entrat en Aran en abriu de 1938
mès non siguec destituït deth sòn cargue coma mètge cirurgian ena Val d’Aran; en
abriu de 1939, eth dia 24, apareish en Ajuntament de Lhèida, coma tresau tinent
d’Alcalde, a on figure enes sòns antecedents politics “dreta” mès eth non prenec
possession deth sòn cargue per trobar-se exercint coma mètge cirurgian en Espitau
de Vielha.

Cava Comabella siguec en Lhèida, entre d’auti cargues, decan deth còs
facultatiu e director der Hospital Provincial de Lhèida en 1943, professor dera prumèra
promocion d’ATS, 1955-1956, en Hospital Santa María de Lhèida, president dera
Asamblea de Cruz Roja, director dera Escuela de Enfermería, president deth Col.legi
de Mètges de Lleida, membre dera Asociación Católica de Propagandistas, dirigent
dera Congregació dels Dolors, en 1950 vocau des oposicions coma “Decano del
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial para la plaza de profesor de Higiene
Industrial, Inspector Médico y de los Servicios de Educación Física y de Auxiliares de
igual cargo”.

Coma dada curiosa en Diario de Huesca deth dia 13 de deseme de 1928
demorèc recuelhuda era sua peticion de matrimòni:

“En Binaced y por su madre la viuda de Cava y hermano político
Victoriano Muñoz fue pedida para el joven doctor en Medicina de Lérida,
D. José Cava y Comabella, de Lérida, el dia 8 del actual, la mano de la
encantadora y elegante señorita María Almuzara Serra, hija de nuestro
amigo y exsenador don José Almuzara”.

Amassa damb Cava Comabella contunhèren exercint en Aran Cisco Campá
Berart en Bossòst, Juan Navarro Sirat en Les e Àngel Soler Daniel ja que Juan Ademá,
en carta qu’escriu en noveme de 1938 ara sua fraia li pregunte peth “Dr. Solé”, en
referéncia ath Dr. Soler, que tornèc, en acabar era Guèrra Civiu, taht sòn pòble de
Vilada entà contunhar exercint era medicina.

En mai de 1938 torne ara scéna medica aranesa eth Dr. Juan Ademá Abadia,
torne tà Vielha e sollicite era plaça de mètge titolar. Et dia 8 se recuelh, en session
der Ajuntament, coma:

“Habiéndose presentado D. Juan Ademá Abadia, que por ser adicto al
Glorioso Movimiento Nacional tuvo que huir el 14 de agosto de 1936,
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habiendo habitado en San Sebastián, Burgos y otras poblaciones de
la zona liberada y hasta el 3 del actual según ha manifestado, en que
liberada Viella por las tropas nacionales se ha presentado en esta
Alcaldia el citado dia 3 para (ponerse) digo posesionarse del cargo de
Médico Titular e Inspector Municipal de Sanidad de esta Villa de Viella
y pueblos agregados. El Ayuntamiento acuerda por unanimidad darle
posesión con carácter interino de dichos cargos”.

Eth madeish consistòri tanben acòrde “destituir al Vigilante del Hospital
Comarcal D. Francisco Faure Nart y nombrar para dicho cargo al vecino de esta D.
Antonio Calbetó Sirat.

Francisco Faure auie estat designat pera Junta deth Patronat der Espitau, en
mai de 1936, “guarda de l’Hospital ”:

“Els reunits, a indicació de la Conselleria de Sanitat i Ass. Social,
acorden proposar com a guarda de l’Hospital el veí de Viella Sr.
Francisco Faure Nart, el qual pot percebre un jornal setmanal de 49
pts”.

Juan Ademá tornèc a èster eth mètge de Vielha, d’aquerò ne da constància
eth document dera “CONTRATA DE IGUALA DE LA VILLA DE VIELLA” deth 25 d’agost de
1938 trobat entre era sua documentacion.

Mès non sonque torne eth Dr. Juan Ademá, per pòc temps; er Ajuntament de
Vielha, en mai de 1938, “viendo los documentos”, nomente “Inspector Interino
Municipal de Higiene y Sanidad” ath qu’ère veterinari titolar de Vielha Luciano Vidal
Rodés “y de otros diez municipios” des de 1926, quan substituïc a Santiago Marzo, e
qu’auie estat exiliat en França, “huido el 17 de agosto de 1936 a Francia, pasó a San
Sebastián y luego a Navarra donde tomó posesión del cargo de Inspector Municipal
Veterinario”.

En junh de 1938 cesse er administrador der espitau comarcau de Vielha,  Juan
Ribas, per èster “nombrado para otro cargo oficial en la comarca de Tremp”.

Juan Ademá demore pòc temps en Vielha. En carta escrita dera sua man,
signada eth 29 de noveme de 1938, damb remetent  III A.T. Dr. Juan Ademá. Hospital
Movil. Ejército del Norte. 3ª sección, Lérida, e damb entèsta de DIPUTACION
PROVINCIAL DE LERIDA. DIPUTADO. Particular. Se dirigís ara sua fraia Francisca:
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“Querida Francisca: Adjunta te incluyo una carta para Mamá que
supongo leerá con alegría e ilusión ya que los ancianos son como los
niños. Ahora ya se que pueden escribir con libertad lo que no podíamos
hacer desde San Sebastián en tiempo de los rojos. Mucho me hubiera
gustado iros a abrazar antes de cerrarse el puerto pero de momento no
puede ser.

Hay que esperar a que las serenatas de cañón, ametralladora etc, etc.
se alejen para pedir permiso. Sin embargo si el tiempo es favorable
confío haceros una visita antes de Navidad.

Qué me cuentas de por allí. ¿hay paz y armonía? ¿Y el Doctor Solé,
piensa pasar el invierno en el Valle?. Salúdale y dile que no los olvido
ni a él ni al Dr. Cava ni al Sr. Sanjuan y que mucho celebraré poder ir a
festejar la paz con ellos y con vosotros en el Valle. En Zaragoza cené
con el Juez G. Aranda. Muchos abrazos para todos y sabes que te
quiere tu hermano Juan”.

José Cava Comabella seguís de responsable dera sanitat en Vielha, ja non se
nomente ath substitut deth Dr. Buch, ath Dr. Joaquín Vilar; eth consistòri de Vielha
acòrde, eth dia 12 de noveme de 1938 “en virtud del oficio presentado por el Dr.
Medico D. José Cava y Comabella para que los vecinos arreglen la acequia donde
vierten las aguas residuales”.

AN 1939

Morís eth Dr. Juan Ademá Abadia, eth 16 d’abriu de 1939, en Espitau Militar
de Lhèida. Er Ajuntament de Vielha se‘n hè resson d’aguesta circonstància; ena sua
session deth dia 22 d’abriu de 1939:

“A propuesta del Sr Alcalde se acuerda conste en acta adherirse esta
Corporación al justo dolor y sentimiento que embarga a los familiares
del malogrado doctor D. Juan Ademá Abadía, Médico Titular que fue de
esta Villa, acaecida su muerte en la ciudad de Lérida. Muerte verdade-
ramente sentida por la labor altruista realizada en bien de esta Comar-
ca, como Diputado Gestor que era de esta provincia, así como también
por las buenas dotes que poseía como buen ciudadano y patriota, el
que ha muerto por Dios y por la Patria en cumplimiento de su deber”
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En junhsèga de 1939 dèishe eth sòn cargue Luciano Vidal Rodés, nomentat
en mai de 1938 Inspector Municipal Veterinario; qu’eth consistòri de Vielha recuelh
ena sua acta deth dia 1 de junhsèga, ei veterinari de Betlan, Vilac, Gausac, Arròs e
Vila, e ac hè “previa entrega del material que obra en su poder”. A finaus de 1939,
eth dia 9 de deseme se da constància en Ajuntament de Vielha dera sollicitud de
Luciano Vidal:

“Se da cuenta de una instancia de fecha 24 de noviembre último de
don Luciano Vidal Rodés, veterinario que fue de Vielha en los que
solicita los haberes que le son debidos y dejó de percibir durante la
dominación marxista por haber tenido que huir de la zona roja por sus
ideas contrarias al marxismo, en virtud del decreto de 2 octubre
último.El ayuntamiento acuerda estudiarla”.

Ans mès tard eth veterinari Luciano Vidal seguís reclamant es sòns aunoraris,
era session der Ajuntament de Vielha der an 1943 recep ua instància sua sollicitant
crubar es sons aunoraris peth sòn cargue coma Inspector Oficial Veterinario des der
1 de gèr de 1936 enquiath 29 de junhsèga de 1936 e des der 1 de mai de 1938
enquiath 30 de junh de 1939.

En 1940 eth consistòri de Vielha decidís publicar, en vertut dera Orde deth 30
d’octobre, entre d’autes, es places e vacants deth personau sanitari:

“Cargo: Médico titular: sueldo: 1557 pesetas: servido interinamente”

“Cargo: Farmacéutico: sueldo: 701,80 pesetas: servido en propiedad”

“Cargo: Practicante: sueldo: 467,12: vacante”

“Cargo: Veterinario: sueldo: 585,00: vacante”

“Cargo: Comadrona: sueldo: 467,12 pesetas: vacante”

AN 1940

Contractacion deth Dr. José Marsillach Cama

En Vielha auien mètge titolar e farmaceutic, mès non auien ne practicant ne
lheuadora ne veterinari e a finaus d’aqueth an tanpòc auien cirurgian, Cava deishaue
Aran, era situacion ei talament delicada, qu’auien espitau mès non cirurgian “médi-
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co operador” que, en noveme de 1940, er Ajuntament de Vielha decidís ena session
deth dia 17 “Se acuerda así mismo que por la Alcaldía se eleve instancia a la Direc-
ción General de Sanidad al objeto de que sea destinado para el Hospital Comarcal
un Médico operador”.

Eth Dr. Cava Comabella ja non exercie en Aran, er espitau s’auie quedat
sense director e sense cirurgian.

E apareish era figura deth Dr. José Marsillach Cama, eth nau director, mètge
cirurgian, der Espitau de Vielha a compdar der an 1941, designat baile de Vielha ans
mès tard nomentat peth  Director General de Administración Local, “según creden-
ciales estudiadas por el Sr. Gobernador Civil de la provincia de fecha 11 de abril”.

Era session deth consistòri entath sòn nomentament s’amie a tèrme eth dia
31 de deseme de 1942. Siguec baile de Vielha enquia 1946, eth consistòri de Vielha,
en session deth dia 13 d’octobre de 1946 da compde que “por mandato del Ilmo
Señor Director General de Administración local se designa nueva gestora”.  Cesse
José Marsillach e ei designat nau baile Alfonso Abadía Cabiró.

José Marsillach, neishut en Palamòs en 1903, licenciat coma cirurgian en
1930 en Barcelona, pendent era Guèrra Civiu s’exilièc en França a on siguec cirurgian
der Hopital Temporaire de La Corniche, en Sète; a començaments dera Segona
Guèrra Mondiau tornèc tà Catalonha, en tot establir-se en Vielha. En gèr de 1950 era
Junta de Bailes dera Val d’Aran hè constar que:

“Vería en complacencia que el doctor D. José Marsillach Cama conti-
nuara en la Dirección del Hospital Comarcal de Viella en atención a la
indiscutible competencia profesional demostrada durante los nueve
años en el ejercicio de su cargo”.

José Marsillach se retirèc a víuer a Palamós, a on morís en 1970.

A compdar de 1940 s’estabilize era assisténcia medica en Aran.
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GLOSSA  �  Francesc Bujosa i Homar

Figura 1. Francesc Bujosa i Homar (Esporles, 1947-Son Ferriol, 2020).

(Foto: Juan Antonio Briñas Zurdo).

Francesc Bujosa i Homar
fou una persona
apassionada per la
ciència, la llengua, la
cultura, la música, l’art, els
esports i els cavalls; tot
plegat un savi amb una
destresa per conversar i
comunicar inigualables.
Sí, fou un dels intel·lectes
més privilegiats de la
nostra terra, encara que
es definís com “un gandul
sense mala consciència”
malgrat haver publicat 15
llibres i més de dos
centenars de capítols de
llibre, articles de revista o
veus d’enciclopèdies,
sempre amb temes
relatius a la història de la
ciència. En la seva
extensa obra veiem un
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compromís constant amb la llengua i la cultura que ens és pròpia, implicat amb la
medicina i les institucions autòctones en cada indret del nostre territori, reivindicant
la raó de ser de la nostra identitat. Potser el menyspreu de polítiques passades vers
la llengua i la cultura catalana, juntament amb alguns destins universitaris més enllà
del nostre àmbit geogràfic, minven la seva contribució vers la nostra historiografia
mèdica, encara que sigui dintre de l’antiga Corona d’Aragó. Així i tot, veurem testimonis
inequívocs de la seva identitat al llarg de la seva obra, resumida, evidentment, a la
glossa que ens ocupa.

Neix el 18 de novembre de l’any 1947 a un poble de Mallorca, Esporles, i allà
roman amb els seus pares, Jaume Bujosa Gras (1914-1982), metge, i Francisca Homar
Muntaner (1914-1987), mestra d’escola. Als pocs anys de néixer, Son Ferriol -una
barriada de Palma- es converteix en el cau de la seva vida, allà on es torna gran, on
assaja fer de metge, on té la seva família malgrat no tenir fills ni germans, un poble
ple d’amics que el malavesen... clar, és el fill del metge... inclús li fan creure que és
un bon jugador de futbol, cosa que ben aviat s’adona quant juga a fora poble. Les
monges de la Providència de Son Ferriol li ensenyen les primeres lletres, fins als 7
anys, i més endavant els frares de La Salle de Palma són els seus educadors fins al
preuniversitari. A Son Ferriol, té des de sempre, una arrelada afició pel trot, un
passatemps que no l’abandona mai i que ràpidament es converteix en una passió.
Amics des de la seva infància i fins a la mort són Joan Pastor Jaume “Joan Jutge”
(1946), el seu amic i confident, i el pintor Joan Vich Tugores (1953), la seva major
influència en el món de l’art.

L’any 1965 marxa a València per iniciar els seus estudis de Medicina i s’allotja
al Col·legi Major Lluís Vives, on José María López Piñero (1933-2010) n’és el director
i qui esdevindria, a més, catedràtic d’Història de la Medicina a la facultat on Francesc
cursaria els seus estudis. Aquesta coincidència marca de forma decisiva la vida d’en
Paco Bujosa -nom pel qual ha estat conegut en el món acadèmic peninsular- i d’on
sorgeix un nucli important de les seves amistats, com ara l’advocat mallorquí Pere
Aguiló Monjo (1949), “titular indiscutible del meu dream team”. En els anys inicials
dels seus estudis de Medicina, la Psiquiatria és l’especialitat mèdica que vol exercir,
influït sens dubte pel fet que una de les línies d’investigació que posa en marxa José
María López Piñero a la càtedra, és el desenvolupament a Espanya dels estudis
sobre les neurociències. Dins aquesta mateixa línia, l’estiu de 1971, duu a terme una
estada al Departament of Psychiatry and Behavioral Neuroscience de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Chicago, on assisteix també a les activitats de la Chicago
Society for the History of Medicine and the Humanities, un centre amb el qual la
Universitat de València estableix relacions d’intercanvi. L’any 1972 es llicencia en
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Medicina i Cirurgia amb la tesina titulada Catálogo de disertaciones, censuras y

documentos de la Real Academia Médico-Práctica de Mallorca (1788-1800),1

convertida en llibre l’any 1975 i de ben segur el treball més important de Francesc
Bujosa com a historiador, a més de ser la seva obra de major difusió.

L’any 1973 aconsegueix una plaça com a professor ajudant de la Càtedra
d’Història de la Medicina de José María López Piñero i, a partir d’aquest any, s’incorpora
al grup format, entre d’altres, per Rosa Ballester Añón (1944) y Guillermo Olagüe de
Ros (1948), amb els que publica l’any 1975, La colección historicomédica de la

Facultad de Medicina de Valencia.2 Molt implicat amb les publicacions, Boletín

Informativo del Instituto Médico Valenciano, Cuadernos Valencianos de Historia de la

Medicina i Hispaniae Scientia. Colección de clásicos científicos españoles, n’és secretari
de redacció. Aquest mateix any assisteix al II Congrés Internacional d’Història de la

Medicina Catalana celebrat a Barcelona-Montserrat, on presenta el treball L’Acadèmia

Mèdico-Pràctica de Mallorca (1788-1800). Una institució en defensa de la professió,3

en referència a la seva tesina. L’any 1973 obté el premi de la Secció de Medicina Legal,
Psiquiatria i Història de la Medicina de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de
Palma de Mallorca, per un treball titulat Fuentes bibliográficas de la Historia de la

Medicina Balear. L’any 1976 Bujosa presenta, al X Congrés de Metges i Biòlegs de

Llengua Catalana celebrat a Perpinyà, una comunicació titulada Medicina i societat als

Països Catalans. Del Decret de Nova Planta a la societat de classes (1716-1834),4 on
descriu la situació demogràfica i sanitària dels territoris de parla catalana durant el
segle XVIII. Entre els anys 1973 i 1977 prepara la tesi doctoral sota la direcció de José
María López Piñero, titulada Origen histórico del concepto de afasia.

L’any 1978, ja com adjunt interí a la càtedra, José María López Piñero encarrega
a Francesc Bujosa la direcció d’algunes tesines sobre l’evolució de la demografia del
País Valencià des de l’època moderna fins al moment. L’any 1979 publica la primera
obra amb José María López Piñero, Clásicos españoles de la anatomía patológica

anteriores a Cajal 5 i l’any 1981 rep el premi Jano d’Humanitats amb un treball titulat
Cambio y progreso en las ciencias médicas: un ejemplo histórico.6 Els anys 1981 i
1982, juntament amb José María López Piñero, publica Los impresos científicos

espanyoles de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus7 i Los tratados

de las enfermedades infantiles en la España del Renacimiento.8 A la comunitat
valenciana hi viu amb passió, amb referents que sempre ha tingut ben presents, com
ara l’admirat escriptor Joan Fuster i Ortells (1922-1992), el seu predilecte.

L’any 1983 es trasllada a Saragossa en comissió de serveis com a professor
adjunt numerari adscrit a l’àrea d’història de la Facultat de Medicina, on es retroba
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amb companys de la Universitat de València, Consuelo Miqueo Miqueo (1954) i Àlvar
Martínez Vidal (1960). Aquest mateix any publica La afasia y la polarización ideológica

entorno al sistema central en la primera mitad del siglo XIX9 i el Diccionario histórico

de la ciencia moderna en España,10 juntament amb José María López Piñero, Thomas
F. Glick (1939), Víctor Navarro Brotóns (1945) i Eugenio Portela Marco (1939-2020).

L’any 1986 obté la plaça de catedràtic d’Història de la Ciència adscrit al
departament de Filosofia i Història de la Ciència de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Saragossa, un pas important en la seva trajectòria professional. L’any
1989 publica, com a únic autor, Filosofía e historiografía médica en España. Los

supuestos epistemológicos,11 aprofundint en l’estudi d’obres de destacats metges
dels Països Catalans. Entre 1986 i 1989 és vicepresident de la Sociedad Española de
Historia de la Medicina, i entre  aquest darrer any i el 1994 president, acompanyat per
Josep Bernabeu Mestre (1957) com a secretari. L’any 1990 publica Histoire de la

médecine en Espagne12 al llibre Nouveaux enjeux de l’histoire de la médecine. Publica
aquest mateix any Una nova història de la ciència per a una nova pedagogia de la

ciència13 a les Actes del XIII Congrés d’Història de l’Educació als Països Catalans a
Barcelona i a Educació i cultura: Revista mallorquina de pedagogia. De Saragossa
també té amics que mai no oblida, com ara els professors Manuel Bueno Sánchez
(1933-2016) i Fernando Solsona Motrel (1935-2020); és una ciutat amb molts
d’estudiants mallorquins, procedència que té ben en compte -sobretot si són del
Barça-, com ara el manescal Josep Ignasi Garí Oliver (1961).

La il·lusió de Francesc Bujosa de retornar a Mallorca es compleix l’any 1990,
quan és nomenat catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de les Illes
Balears, adscrit al Departament de Matemàtiques. És un desig que comparteix amb
Nadal Batle Nicolau (1945-1997), Miquel Roca Bennasar (1953) i Antoni Bennàssar
Roig (1950). L’any 1991 llegeix la lliçó inaugural del curs, Dins el cau de la ciència, un

nou intent d’obrir la caixa de Pandora.14 Isabel Moll Blanes (1938), d’Història
Contemporània, Bernat Sureda Garcia (1953) d’Història de l’Educació i el físic
menorquí Josep Miquel Vidal Hernández (1939-2013), són els seus primers contactes
i amb els que comparteix projectes i publicacions en els anys següents. Compromès
amb la nostra cultura, és soci de l’Obra Cultural Balear, de la Societat Arqueològica
Lul·liana i de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Al poc temps de ser a Mallorca presideix el XIV Congrés de Metges i Biòlegs de

Llengua Catalana celebrat a Palma l’any 1992, acompanyat pel seu amic Antoni
Obrador i Adrover (1950-2006) com a secretari. Aquest mateix any apareix publicat un
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treball iniciat a Saragossa, Bibliografía crítica sobre historia de la ciencia, la medicina

y la tecnología de Aragón,15 juntament amb Consuelo Miqueo Miqueo, Asunción
Fernández Doctor (1945), Àlvar Martínez Vidal i Miquel Moreno Vernís (1952). Aquest
mateix any també publica Estudio preliminar16 a Fernando Weyler i Laviña, Topografia

físico-médica de las Islas Baleaers i en particular de la de Mallorca.

L’any 1993 és rebut com acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Medicina i
Cirurgia de Palma de Mallorca amb el discurs Ment i cervell a la història de la medicina,17

contestat per Josep Tomás Monserrat (1934) en nom de la institució. L’any 1994
presenta El constructivisme social de la ciència,18 en les II Trobades de la Societat

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, celebrades a Peníscola. Publica
també l’any 1994 La dialèctica campo-ciudad en las topografías médicas de Baleares.19

Entre els anys 1995 i 1999 participa activament en la publicació de nombrosos
articles en l’obra editada per Bartolomé Beltrán Pons (1950), Enciclopedia práctica

de medicina y salud de las Baleares,20 publicada en forma de fascicles setmanals,
junt amb els diaris del grup editorial de Pere Serra Bauzà (1928-2018). El 1995
publica dos estudis importants en la historiografia de la ciència catalana, Pere Felip

de Monlau i Roca (Barcelona 1808-Madrid 1871). L’higienista vuitcentista21 i Arxiduc

Lluís Salvador d’Hasburg i Lorena. Brandays nad Labem, Bohèmia, 1915. El viatger

positivista22  a Ciència i Tècnica als Països Catalans. Una aproximació biogràfica als

darrers 150 anys. Publica també aquest mateix any Les mosques de Sant Narcís23 i La

correspondència entre Odón de Buen y del Cos i l’Arxiduc Lluís Salvador24 al Bolletí de

la Societat Arqueològica Lul·liana: revista d’estudis històrics.

L’any 1997 publica, juntament amb José Manuel Lázaro Sánchez (1956), de la
Universitat Autònoma de Madrid, Los estudios históricos sobre la psiquiatría española:

aspectos bibliométricos. Rey González. La locura y sus instituciones.25 L’any 1998
publica, amb Isabel Moll, Los sorprendentes índices sanitarios en la Mallorca de

finales de siglo26 i La avanzada transición demogràfica en Mallorca: el caso de la

mortalidad infantil.27 Aquest mateix any publica, Historia de las profesiones sanitarias28

i Por una modernidad sin peaje29 i juntament amb Antoni Obrador i Adrover, La

medicina i el llenguatge popular a Mallorca. El cançoner.30 L’any 1998 publica a L’Arc,
La nostra universitat a final de segle.31

L’any 1999 publica amb Josep Bernabeu Mestre i Josep Miquel Vidal Hernández,
Fernando Weyler y Laviña i la seva topografia mèdica de les Illes Balears,32 a la
Col·lecció Recerca de l’Institut Menorquí d’Estudis.
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L’any 2000 impulsa, juntament amb Joan March Noguera (1949), Isabel Moll
Blanes, Miquel Àngel Marín Gelabert (1972), Pere Salas Vives (1963), Eva Canaleta
Safont (1968), Joana Maria Pujadas Mora (1977), Gloria Gallego Caminero (1947),
Margalida Miró Bonet (1974) i Maria de Lluc Bauzà Amengual (1963), el que seria el
Grup d’Història de la Salut de les Illes Balears (GIHS), integrat a l’Institut Universitari
d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears.
L’any 2001 publica La ciència i el futur33 a Lluc: revista de cultura i d’idees. Aquest
mateix any publica Bibliografia dels apotecaris de les Illes Balears,34 El trot a les Illes

Balears35 i, amb José Manuel Lázaro Sánchez, Historiografía de la psiquiatría española.36

El 2001 publica un llibre amb el seu amic Pere Serra Bauzà, Francesc Bujosa

en diàleg amb Pere A. Serra,37 de gran difusió. Aquest any publica, en el II Simpòsium

d’Història Social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Sencelles, celebrat a
Palma sota la coordinació de Miquel Àngel Marín Gelabert, La ciència en el segle

XVIII.38 Poc desprès publica una col·laboració amb Joan March Noguera, L’Ateneu

Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada.39

L’any 2002 Francesc Bujosa presideix el XII Congrés d’Història de la Medicina

Catalana celebrat a Pollença, Mallorca, on posa en marxa el que probablement és el
projecte més important en el camp de la història de la ciència dut a terme a les
Balears en els darrers segles; les actes es publiquen íntegrament en un número
especial de la revista que ens ocupa, Gimbernat, el mateix 2002. Hi participen
nombrosos professionals de les ciències de la salut de les Illes i implica la Reial
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Menorquins i els col·legis
professionals sanitaris. L’any 2006 inicia la codirecció de l’obra enciclopèdica Història

de la ciència a les Illes Balears,40 obra col·lectiva finalitzada l’any 2016 en cinc volums.
L’any 2007 publiquem conjuntament Evocació del Dr. Antoni Obrador i Adrover,41

l’amic que ens uneix per sempre més. L’any 2008 coordina el llibre, L’ensenyament

de les ciències de la salut a les Illes Balears des de la Conquesta fins a la Guerra

Civil,42 en el que contribueixen membres del GIHS. L’any 2008, celebració dels 200
anys del naixement de Charles Darwin (1808-1882), Francesc Bujosa publica en el
número especial sobre L’Any Darwin de la revista de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
una col·laboració rellevant titulada “És el Darwinisme un paradigma?”43

Els anys següents coordina diversos treballs del GIHS a diversos congressos
nacionals i internacionals sobre temàtiques d’estudis d’epidèmies. L’any 2011 publica
Primeros pasos para la adopción del concepto de salud global: las conferencias

sanitarias Internacionales. Pere Felip Monlau (1808-1871) representante espanyol
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en las tres primeres conferències44 a Transmisión del conocimiento médico e

internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. L’any 2014
es jubila desprès de quatre dècades de dedicar-se a la docència i dos anys abans de
la creació dels nous estudis de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, una de
les seves grans reivindicacions.

Els últims vint anys de la vida de Francesc Bujosa a Mallorca no només són
vitals des del caire acadèmic, també es prodiga com a comunicador i polemista.
Seria injust no dedicar part d’aquesta glossa a aquesta faceta. Bé ho demostren els
articles d’opinió que publica al grup editorial de Pere Serra Bauzà, una lectura
imprescindible pel qui vol conèixer de veritat a Francesc Bujosa. Potser la cara més
vital, més alegre, més personal, més interessant, és la que mostra als seus escrits.
Les seves amistats, les seves idees, les seves aficions, les seves temeritats, tot
plegat es mostra sense complexos als seus lectors. Les xifres impressionen, 966
articles, 2.475 persones i 817 cavalls conformen l’índex onomàstic del llibre que es
publicarà prest sobre la seva vessant d’opinió. Diari de Balears és el seu mitjà per a
delectar-nos amb aquests magnífics articles plens d’enginy i saviesa, on d’una manera
intel·ligent imposa les seves opinions deixant sense arguments els seus opositors.
Molt conseqüent, però, en les seves mancances, a vegades entona el “mea culpa”

amb títols prou expressius com Fer segon o Els darrers seran els primers o, ben al
contrari, quan les victòries són lògiques segons la premissa darwinista Guanyar és rar

o N’Aina i el Boveret guanyaren.

Entre els científics més referenciats destaca l’omnipresent Charles Darwin
(1809-1882), seguit a distància per Isaac Newton (1643-1727), Thomas Henry Huxley
(1825-1895), José María López Piñero (1933-2010), Pedro Laín Entralgo (1908-2001),
Pierre Simon Laplace (1749-1827), Sigmund Freud (1856-1939), Eugene Garfield
(1925-2017), Albert Einstein (1879-1955), Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Tomas
F. Glick (1939) i Gonçal Lloveras i Vallès (1926-2003), molt influït pels ideòlegs Karl
Raimund Popper (1902-1994) i Karl Marx (1818-1883).

En els seus escrits admira profundament Josep Pla i Casadevall (1897-1981),
Joan Fuster i Ortells (1922-1992), Gabriel García Márquez (19927-2014), Mario Vargas
Llosa (1936) i l’amic Gabriel Janer Manila (1940), influències que marquen l’estil tan
depurat als seus articles d’opinió.

Del món dels cavalls de trot només té un ídol, el seu menador Joan Antoni
Riera “Es Boveret” (1967) i, entre els cavalls, una i altra vegada es refereix als
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“immortals” Moni Maker (1993-2014), Speedy Crown (1968-2000), Super Bowl (1969-
1999), Muscles Yankee (1995-2020), Varenne (1995), Malabar Man (1994-2011),
Ourasi (1980-2013), Armbro Goal (1995-2013), a les seves estimades egües Aina de
Font (2010) i Estelada de Font (2014) i al seu poltre Bim Bam Bum (2011). Durant
aquests anys, Francesc Bujosa té quatre il·lusions amb París com a protagonista:
jugar a futbol al Parc des Princes, anar a cantar a l’Olympia, anar a fer una classe a La
Sorbonne i guanyar una carrera a París-Vincennes. Els qui el coneixem prou sabem
que només un d’aquests desitjos s’ha complit: Estelada de Font, de la seva quadra
“Shane”, guanya a París-Vincennes, naturalment!

 El futbol és també la gran passió de l’estimat Francesc, “sé més de futbol que
de cavalls”, diu. “Balearico” acèrrim, fa ús de la seva magnífica ploma per exercir
com a tal, amb articles com Cinc negres, un xueta, un canari i quatre indígenes, escrit
on manifesta que “l’Atlètic Balears és l’equip que també personifica, com és ben
sabut, la legalitat republicana”. Luis Aragonés Suárez “El sabio de Hortaleza” (1938-
2014), Obdulio Jacinto Varela “El negro grande” (1917-1996), Diego Armando
Maradona “El pelusa” (1960-2020) i Manuel Francisco dos Santos “Garrincha” (1933-
1983) són els seus ídols, a més de tots els jugadors del Barça, clar!

Enamorat de l’art, escriu un centenar d’articles dedicats als seus artistes
predilectes. És admirador —i si pot comprador— de les obres de Miquel Barceló
Artigues (1957), Tito Cittadini (1886-1960), Josep Coll i Bardolet (1912-2007), Joan
Miró i Ferrà (1893-1983), Henri Matisse (1869-1954), Joan Riera Ferrari (1942-2017),
Antoni Tàpies i Puig (1923-2012) i els amics Lluís Castaldo i París (1936), Joan Vich
Tugores (1953) i Juan Antonio Briñas Zurdo (1945).

Sabut és també el seu agnosticisme; però, sorprenentment, no deixa l’ocasió
per encomanar els seus escrits a la Divina Providència i a la venerada Francinaina
Cirer i Carbonell “Sa Monja de Sencelles” (1781-1855), potser motivat per aquella
educació de la seva infància i joventut a mans de monges i frares i el temor espiritual
que li varen infligir vers el pecat i el càstig etern, per si de cas!

Molt aficionat al cinema, recita una i altra vegada el guió de Raíces profundas

(Shane) i amb molta gràcia relata les disputes d’Alan Ladd (1913-1964) i Jack Palance
(1919-2006). Shane és el nom de la seva quadra. Tampoc puc deixar d’esmentar la
seva gosadia com a crooner, iniciada en el Col·legi Major Lluís Vives, amb el meu
grup Rock&Health, —es refereix a mi com “el metge guitarrer”— interpretant Un

bolero —així titula un article d’opinió— al Castell de Sant Carles de Palma l’any
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2010 en una celebració de la patrona del Col·legi de Metges de Balears.
Seguidament, publica Perfidia, naturalment, per intentar capgirar “una de les

més capbuidades de la meva vida”.

També ens ajudarà a aprofundir en el coneixement de Francesc Bujosa —i
també seria injust no fer-ho—, la seva perseverança amb la disputa oberta i pública
vers personatges incompatibles amb la seva ideologia a una tribuna d’excepció, com
és l’article d’opinió. Fernando Savater Martín (1947) és un d’ells per doble partida,
per una banda, pel seu model politicosociomoral no compartit i, per l’altra —i que
convertiria en irreversible la consecució d’una treva—, l’afició pels cavalls de galop i
no de trot. En la línia de la contracultura politicosociohistòrica ens trobam a Román
Piña Homs (1937) i Antoni Alemany Dezcallar (1939-2020). També són ben patents
les divergències vers personatges polítics, com ara José Ramón Bauzá (1970) i Jaume
Matas i Palou (1956).

La figura i la veu, el bon vivant, el generós amfitrió, el polemista incansable, el
rei de la fantasia i les idees, així era Francesc, Paco, Xesc. El dimecres anterior, peus
de porc amb Bartomeu Anguera Sansó (1935), Miquel Monserrat Quintana (1951),
Joan Pastor Jaume “Joan Jutge” i un servidor. El dimarts següent, 10 de març de
2020, ens deixava sobtadament al seu estimat Son Ferriol.

NOTES

1. BUJOSA HOMAR, Francesc. La academia médico-práctica de Mallorca (1788-1800). Catálogo

de sus disertaciones, censuras y documentos. 1a ed. València: CSIC-UV — Instituto de
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (IHMC). Cuadernos Valencianos de
Historia de la Medicina y de la Ciencia, 1975. 162 p.

2. BALLESTER AÑÓN, Rosa; BUJOSA HOMAR, Francesc; OLAGÜE DE ROS, Guillermo. La colección

historicomédica de la Facultad de Medicina de Valencia. 1a ed. Valencia: Cuadernos
Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 1975. 54p.

3. BUJOSA HOMAR, Francesc. “L’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (1788-1800). Una institució
en defensa de la professió”. A: Actes II Congrés Internacional Història de la Medicina

Catalana. Vol. 2. 1a ed. Barcelona,  1975, p. 291-297.

4. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Medicina i societat als Països Catalans. Del Decret de Nova
Planta a la societat de clases”. A: Actes X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana. Perpinyà: 1976, p. 26-33.



GIMBERNAT, 2022; 76: 161-176 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pere Riutord Sbert

170

5. LÓPEZ PIÑERO, José María; TERRADA FERRANDIS, María Luz; BUJOSA HOMAR, Francesc.
Clásicos españoles de la anatomía patológica anteriores a Cajal. 1a ed. Valencia:
Cátedra de Historia de la Medicina - Universitat de València, 1979. 254 p.

6. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Cambio y progreso en las ciencias médicas: un ejemplo histórico”.
A: Jano. Extra Monográfico, 1981, Nov, p. 87-95.

7. LÓPEZ PIÑERO, José María; BUJOSA HOMAR, Francesc; NAVARRO BROTONS, Víctor; PORTELA
MARCO, Eugenio; LÓPEZ TERRADA, María Luz; PARDO TOMÁS, José. Los impresos

científicos españoles de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus. 1a ed.
Valencia: CSIC-UV — Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero
(IHMC), 1981. Vol I. 152 p.

8. LÓPEZ PIÑERO, José María; BUJOSA HOMAR, Francesc. Los tratados de enfermedades infantiles

en la España del Renacimiento. 1a ed. Valencia: CSIC-UV — Instituto de Historia de la
Medicina y de la Ciencia López Piñero (IHMC), 1982. 171 p.

9. BUJOSA HOMAR, Francesc. La afasia y la polarización ideológica en torno al sistema nervioso

central en el siglo XIX. 1a ed. Valencia: Cátedra de Historia de la Medicina – Universitat
de València, 1983. 299 p.

10. LÓPEZ PIÑERO, José María; BUJOSA HOMAR, Francesc; GLICK, Thomas F.; NAVARRO BROTÓNS,
Víctor; PORTELA MARCO, Eugenio. Diccionario histórico de la ciencia moderna en España.
1a ed. Barcelona: Península, 1983. 1128 p.

11. BUJOSA HOMAR, Francesc. Filosofía e historiografía médica en España. Los supuestos

epistemológicos de los historiadores clásicos de la medicina española. 1a ed. Madrid:
CSIC, 1989. 239 p.

12. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Histoire de la médecine en Espagne”. A: Nouveaux enjeux de

l’histoire de la médecine. Strasbourg: Anne-Catherine Bernes, 1990, p. 7-28.

13. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Una història de la ciència per a una nova pedagogia de la
ciencia”. A: Actes XIII Congrés d’Història de l’Educació als Països Catalans, Barcelona,
1990.

14. BUJOSA HOMAR, Francesc. Dins el cau de la ciència: un nou intent per obrir la caixa de Pandora.
Palma: Lliçó Inagural Curs 1991-92 - Universitat de les Illes Balears, 1991. 22 p.

15. BUJOSA HOMAR, Francesc; MIQUEO MIQUEO, Consuelo; FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción;
MARTÍNEZ VIDAL, Àlvar; MORENO VERNÍS, Miguel. Bibliografía crítica sobra la historia de

la ciencia, la medicina y la tecnología de Aragón. 1a. Ed. Zaragoza: Institución Fernando
el Católico, 1992. 273 p.

16. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Estudio preliminar”. A: Fernando Weyler y Laviña, Topografía

físico-médica de las Islas Baleares y en particular de la de Mallorca. Palma: El Tall,
1992,  320 p.



GIMBERNAT, 2022; 76: 161-176 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 171

Francesc Bujosa i Homar. Historiador de la ciència, divulgador i polemista (1947-2020)

17. BUJOSA HOMAR, Francesc. Ment i cervell en la història de la medicina. Palma: Reial Acadèmia
de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 1993.

18. BUJOSA HOMAR, Francesc; NAVARRO BROTÓNS, Víctor; et al. “El constructivisme social de la
ciència”. A: II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: IEC-SCHCT,
1994, p. 53-57.

19. BUJOSA HOMAR, Francesc. “La dialéctica campo-ciudad en las topografías médicas Baleares”.
A: Actas XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Sevilla: SEHM, 1994,
p. 513-522.

20. BELTRÁN PONS, Bartolomé; BUJOSA HOMAR, Francesc; et al. Enciclopedia práctica de medicina

y salud de Baleares. 1a ed. Palma: Promomallorca Edicions, toms I i II, 1995.

21. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Pere Felip de Monlau i Roca (Barcelona 1808-Madrid 1871).
L’higienista vuitcentista”. A: Ciència i tècnica als Països Catalans. Una aproximació

biogràfica als darrers 150 anys. Vol. 1. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca,
1995, p. 61-86.

22. BUJOSA HOMAR, Francesc. “L’Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg i Lorena (Florència 1847-
Brandys nad Labem, Bohèmia, 1915). El viatger positivista”. A: Ciència i tècnica als

Països Catalans. Una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. Vol. 1. Barcelona:
Fundació Catalana per a la Recerca, 1995, p. 625-650.

23. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Les mosques de Sant Narcís”. A: Institucions, Salut i País.

Segona taula rodona. Barcelona-Girona: J. Uriach & cia, 1995, p. 37-42.

24. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Odón de Buen y del Cos (Zuera 1863-Mèxic 1945). L’oceanografia”.
A: Ciència i tècnica als Països Catalans. Una aproximació biogràfica als darrers 150

anys. Vol. 1. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 1995, p. 763-791.

25. LÁZARO SÁNCHEZ, José Manuel; BUJOSA HOMAR, Francesc. “Los estudios históricos sobre
la psiquiatría española: aspectos bibliométricos”. A: Actas de las II Jornadas de Historia

de la Psiquiatría. Valencia, 1997, p. 45-60.

26. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Los sorprendentes índices sanitarios en la Mallorca de finales
de siglo”. A: Dynamis, 1998; 18:233-250.

27. BUJOSA HOMAR, Francesc; MOLL BLANES, Isabel; SUREDA GARCIA, Bernat. “La avanzada
transición demográfica en Mallorca: el caso de la mortalidad infantil”. A: Boletín de la

Asociación de Demografía Histórica, 2000; XVIII(II):125-145.

28. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Historia de las profesiones sanitarias”. A: Deontología, función

social y responsabilidad de las Profesiones Sanitarias. Madrid: Consejo Social de la
Universidad Complutense de Madrid y Fundación Banco Santander Central Hispano —
Ciclo de Conferencias Organizado por el Consejo Social de la Universidad Complutense
de Madrid, 1999, p. 25-29.



GIMBERNAT, 2022; 76: 161-176 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Pere Riutord Sbert

172

29. BUJOSA HOMAR, Francesc. “Por una modernidad sin peaje”. A: El Médico de Familia en la

Historia. Madrid: Doyma, 1999.

30. OBRADOR ADROVER, Antoni; BUJOSA HOMAR, Francesc. La medicina i el llenguatge popular

a Mallorca. El cançoner. 1a ed. Palma: Discurs d’ingrés — Reial Acadèmia de Medicina
i Cirurgia de Palma de Mallorca – Lleonard Muntaner, 1999. 71 p.

31. BUJOSA HOMAR, Francesc. “La nostra universitat a final de segle”. A: L’Arc, 1998. (5) p. 9-12.

32. BUJOSA HOMAR, Francesc; BERNABEU MESTRE, Josep; VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel.
“Fernando Weyler y Laviña i la seva topografía mèdica de les Illes Balears”. A: Clima,

microbis i desigualtat social: de les topografies mèdiques als diagnòstics de salut.
Actes del I Encontre de Medicina i Societat. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis. 1999,
p. 47-72.

33. BUJOSA HOMAR, Francesc. “La ciència i el futur”. A: Lluc, 2002. (824-825). p. 27-28.

34. BUJOSA HOMAR, Francesc; MARCH NOGUERA, Joan; MUNTANER, Lleonard. “Bibliografía dels
apotecaris de les Illes Balears”. A: La farmàcia a les Illes Balears. Palma: Centenari del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears — Cooperativa d’Apotecaris, 2000,
p. 141-165.

35. BUJOSA HOMAR, Francesc. “El trot a les Illes balears”. A: Llibre de cavalleria de les Illes

Balears. Palma: El Mundo-El día de Baleares, 2000, p. 281-296.

36. BUJOSA HOMAR, Francesc; LÁZARO SÁNCHEZ, José Manuel. Historiografía de la psiquiatría

espanyola. 1a ed. Madrid: Editorial Triacastela,  2000. 194 p.

37. BUJOSA HOMAR, Francesc. Francesc Bujosa en diàleg amb Pere A. Serra. 1a ed. Palma:
Lleonard Muntaner, 2001. 183 p.

38. BUJOSA HOMAR, Francesc. “La ciència al segle XVIII”. A: La beata Sor Francinaina de

Sencelles. II Simposium d’Història Social de la Religió.  Palma: Miquel À. Marín Gelabert,
Universitat de les Illes Balears — Bisbat de Mallorca, 2001, p. 15-28.

39. BUJOSA HOMAR, Francesc; MARCH NOGUERA, Joan. “L’Ateneu Balear (1877-1892). Una
associació poc estudiada”. A: El moviment associatiu a les Illes Balears des del final

del segle XIX fins a l’actualitat. XIX Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma: Sebastià
Serra i Arnau Company — Institut d’Estudis Baleàrics, 2001, p. 397-411.

40. BONNER, Anthony; BUJOSA HOMAR, Francesc. Història de la ciència a les Illes Balears. I.

L’Edat Mitjana. Palma: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació — Govern de les
Illes Balears, 2006. 311 p.

41. RIUTORD SBERT, Pere; BUJOSA HOMAR, Francesc. Evocació del Dr. Antoni Obrador i Adrover.
1a ed. Palma: Universitat de les Illes Balears, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears, Acadèmia Mèdica Balear, Hospital Universitari Son Espases, 2007. 283 p.



GIMBERNAT, 2022; 76: 161-176 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 173

Francesc Bujosa i Homar. Historiador de la ciència, divulgador i polemista (1947-2020)

42. BAUZÀ AMENGUAL, Maria de Lluc; GALLEGO CAMINERO, Gloria; MIRÓ BONET, Margalida;
MOLL BLANES, Isabel; PUJADAS MORA, Joana-Maria; VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel;
BUJOSA HOMAR, Francesc (coord.). L’ensenyament de les ciències de la Salut a les Illes

Balears des de la Conquesta fins a la Guerra Civil. 1a ed. Palma: Govern de les Illes
Balears — Conselleria de Salut i Consum — Direcció General d’Avaluació i Acreditació,
2008. 119 p.

43. BUJOSA HOMAR, Francesc. “És el darwinisme un paragdima?”. Palma: Estudis Baleàrics,
2009-2010. (96-97) p. 129-138.

44. GALLEGO CAMINERO, Gloria; BUJOSA HOMAR, Francesc; MOLL BLANES, Isabel; SALAS VIVES,
Pere; D’ELIOS, John Patrick; CUNYAT, Marta; BATLLO, Josep; MARCH NOGUERA, Joan
MERCANT I RAMÍREZ, Jaume. “Primeros pasos para la adopción del concepto de salud
global: las conferencias sanitarias internacionales. Pere Felip Monlau (1808-1871)
representante sanitario español en las tres primeras conferencias”. A: Transmisión del

conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión

històrica. Sociedad Española de Historia de la Medicina.  2011, p. 57-60.

Figura 2. Francesc Bujosa amb Bim-bam-bum a la Quadra Shane, amb la seva

mare Jo Llar. Primavera del 2011. (Foto: Bartomeu Anguera Sansó).
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Figura 3. Presentació del llibre “Cartas médicas de Manuel Rodríguez Caramazana”, a

càrrec de Francesc Bujosa. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el 2012. D’esquerra

a dreta, Alfonso Ballesteros Fernández -autor del llibre-, Francesc Bujosa, Bartomeu Anguera

Sansó i Antoni Gelabert Mas. (Foto: Pere Riutord Sbert).

Figura 4. Francesc Bujosa, Domènec Campillo i Valero i José María López Piñero, en unes

sessions de paleopatologia a València els anys 1980. (Foto: Pere Riutord Sbert).
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Figura 5. Exposició Colors de la Mediterrània de Joan Vich Tugores a la Galeria Vanrell,

Palma, el 2014. D’esquerra a dreta, Francesc Bujosa, Beatriu Rosselló Caldentey,

Joan Vich Tugores i Juan Antonio Briñas Zurdo. (Foto: Pere Riutord Sbert)

Figura 6. Francesc Bujosa i Pere Aguiló Monjo. Reial Acadèmia de Medicina de les Illes

Balears, el 2014. (Foto: Pere Riutord Sbert).
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Figura 8. Jornades Anuals de l’Academia Española de Odontología Pierre Fauchard, Palma

2008. Sala d’actes de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. D’esquerra a

dreta, Francesc Bujosa —pronuncià la conferència magistral “Dientes, caballos y evolución”—,

Antonio Jiménez López, Leopoldo Forner Navarro, Víctor Cerdà Martín, Alfonso Ballesteros

Fernández, Manuel Alfonso Villa Vigil i Pere Riutord Sbert. (Font: Pere Riutord Sbert).

Figura 7. D’esquerra a

dreta, Francesc Bujosa,

Bartomeu Anguera Sansó,

Pere Riutord Sbert i Miquel

Munar Ques. Palma, 2013.

(Font: Pere Riutord Sbert).
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RESUM: El 1857 es publica una compilació de textos representatius
de l’anomenada medicina curativa. S’identifica la procedència dels
textos. S’aporten dades sobre la distribució de preparats i les
publicacions i publicitat d’aquest corrent mèdic a Espanya. Es
rastregen possibles autors del llibre estudiat. Es mostra un pano-
rama heterogeni de protagonistes i interessos en la convivència
de la medicina acadèmica i altres corrents alternatius.

UN COMPENDIO DE MEDICINA CURATIVA, APARENTEMENTE
ANÓNIMO. RESUMEN: En 1857 se publica una compilación de textos
representativos de la llamada medicina curativa. Se identifica la
procedencia de los textos. Se aportan datos sobre la distribución de
preparados y las publicaciones y publicidad de esta corriente médica
en España. Se rastrean posibles autores del libro estudiado. Se
muestra un panorama heterogéneo de protagonistas e intereses en la
convivencia de la medicina académica y otras corrientes alternativas.

A COMPENDIUM OF CURATIVE MEDICINE APPARENTLY
ANONYMOUS. ABSTRACT: A compilation of texts about the so-
called curative medicine was published in 1857. This article identifies
the origin of the texts and provides data about the distribution of
knowledge and expertise, and about the publications and
advertisements of this medical trend in Spain. It also tracks the
probable authors of the works. Finally, the article shows a diverse
outlook of the focuses and interests in the coexistence of academical
medicine and other alternative trends.
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INTRODUCCIÓ

La transició de la tradició mèdica clàssica cap a una doctrina anatòmica clínica,
des de mitjan segle XVIII i al llarg del XIX, va seguir un procés heterogeni. Es
mantingueren les concepcions sanitàries arrelades en creences antigues, com les
teories sobre els humors o les teràpies i pràctiques populars. També van proliferar
elements nous: xarops, ungüents i píndoles. Aquests corrents i hàbits aconseguien
la seva acceptació enfront dels fracassos obtinguts per part de la medicina acadèmica.
Els actors d’unes i altres tendències no sempre van estar clarament diferenciats, i
sovint es van barrejar defensors i detractors en grups i subgrups difícils de destriar.

Un nou actor, aliè de per si al món sanitari, va irrompre amb força en aquest
escenari. Es tractava de la indústria editorial que a poc a poc s’anava consolidant
des del decret de llibertat d’impremta del 1810, esperonada per la innovació
tecnològica que s’hi va anar aplicant. Tipografies i impremtes van aparèixer de manera
prolífica arreu, a les quals van afegir noves professions com les de traductors, més o
menys especialitzats en llengües i matèries.1  Així, la conquesta de nous públics
lectors va facilitar enormement la difusió d’aquestes teories, responent també a
objectius purament econòmics, en paral·lel al de la defensa interessada dels diferents
corrents mèdics.

La millora del comerç transfronterer, en general, i dels nous medicaments, en
concret, va possibilitar aquesta difusió. També va ajudar la divulgació publicitària de
les publicacions en qualsevol format, llibres, fulletons i prospectes i anuncis inclosos
a diaris i revistes.2

En l’extensa bibliografia produïda al llarg d’aquelles dècades trobem un
exemple paradigmàtic a mitjan segle XIX, en una compilació dels principals autors
estrangers que estaven protagonitzant un d’aquests corrents en aquests moments.

ELS QUATRE MÈTODES CURATIUS

El 1857 es va imprimir a Barcelona un compendi de quasi 500 pàgines amb el
títol “Los cuatro métodos curativos ó sea Manual de Higiene y de medicina popular”.3

Seguint l’aparellament d’impremta i llibreria, molt comuna a l’època, el llibre es va
posar a la venda a les llibreries propietat de l’impressor Luis Tasso, la Librería Española,
de Madrid,4  i el Establecimiento de El Plus Ultra, a Barcelona. És molt possible que
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també s’exportés a Llatinoamèrica, mitjançant les sucursals que tenia Tasso a Puerto
Rico i Buenos Aires (El Plus Ultra) i La Habana (Librería de la Enciclopedia).5  El 1865
es va fer una segona reimpressió sense modificar el text. Existeix una reimpressió,
sense data, on només canvia la llibreria de distribució i venda a Madrid, Librería de D.
A. de San Martín.6

L’obra es divideix en dues seccions i és a la segona, en una nota d’advertència
preliminar de només tres paràgrafs, on l’autor exposa el propòsit, el contingut i
l’auditori a qui es dirigeix:

“Segun el plan que nos hemos propuesto al redactar el presente libro

de ofrecer å la consideracion del pueblo todo lo que pueda interesar á

su salud, y que pueda él por sí propio adoptar sin ausilio de los

médicos”.7

L’estructura de la monografia contempla una primera secció dividida en dues
parts, Higiene popular i Medicina preventiva, que omple més d’un terç del volum (179
pàgines).

“despues de la parte que comprende la higiene popular debe seguir la

Terapéutica popular, cuyos héroes son Le Roy, Raspaill, y Morison. En

las secciones sucesivas presentaremos en compendio los sistemas de

estos célebres autores”.8

Per tal de presentar millor el contingut segons la procedència dels textos
compresos, s’ha simplificat el sumari inclòs al final del llibre, mantenint els títols dels
capítols originals:

1. Parte primera: Higiene popular (1-139).

2. Parte segunda: Medicina preventiva (140-179).

3. Sección segunda: La medicina curativa ó la purgación, dirigida contra

la causa de las enfermedades, por Mr. Le Roy.

a. Advertencia (180-181).

b. La medicina curativa (182-282).

4. Modo de curar las enfermedades conforme al sistema de J. V. Raspail

(283-332).
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5. Diccionario de las enfermedades y tratamiento de cada una por el

método de Mr. Raspail (333-428).

6. Modo de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano,

demostrado y fundado sobre principios conformes á la naturaleza, y

adecuado para todos los climas y constituciones. Por M. J. Morison

(429-442).

7. Instrucción sobre el modo de tratar las enfermedades por la medicina

vejetal de J. Morison, presidente del Colegio Británico de la Salud de

Londres (442-450).

8. Sistema medico de Holloway su aplicación á la curación de todas las

enfermedades que afligen al género humano (451-465).

9. Noticia de algunos medicamentos acreditados por la esperiencia

para la curación de varias enfermedades (466-469).

10. Apéndice (471-478).

Les dues primeres parts estan redactades a la manera tradicional de l’època
pel que fa a aquestes matèries. L’estructura sobre higiene segueix les sex res non

naturae, això és, aer, cibus et potus, motus et quie, somnus et vigilia, excreta et

increpa i affectus animi 9 basades en la teoria de les quatre qualitats elementals i
dels quatre humors constitutius del cos humà de la medicina galènica. Es tracta d’un
petit manual d’higiene privada o guia de conducta individual. Tret de la forma i el
contingut, el redactat no es correspon a cap dels tractats editats fins llavors, tot i que
podria ser una compilació, resum o paràfrasi del conjunt o de qualsevol d’ells.

Contràriament al que pot suggerir el títol de la segona part, Medicina preventiva,
és un petit manual de primers auxilis. Es  recull una llista d’accidents i indisposicions
habituals i comunes i les accions, remeis i preparats casolans recomanats per evitar
el seu empitjorament, tal com s’indica en el subtítol: “medios que conviene usar en

las enfermedades repentinas antes de la llegada del facultativo”.10

Tal com s’ha avançat, a la segona secció s’hi presenten extractes de les obres
dels autors citats, fent un breu apunt previ de cada personatge. Aquí els presentem
i posem en context.

Louis Leroy o Le Roy (actiu entre 1797 i 1840), cirurgià de consultes de París,11

havia publicat el 1809 el llibre “La médecine naturelle à la portée de tous les
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malades”12 on defensava l’eficàcia del purgatiu que havia començat a comercialitzar
ja el 1797. A París s’hi van succeir nombroses edicions amb actualitzacions diverses
que en alguns casos es van traduir a distints idiomes europeus (italià, alemany,
holandès, anglès). A Espanya, la primera edició va aparèixer el 1827, traduïda d’una
segona edició corregida i augmentada. Publicat especialment a València, on va generar
una abundant resposta,13  i Barcelona (des de 1833), però també a Llatinoamèrica
(Mèxic i Lima). Les edicions espanyoles s’estenen com a mínim fins al 1885.

La traducció que reprodueix el compendi de Tasso14  segueix la realitzada per
Pedro Reynés y Solá i editada per diversos impressors abans i després de 1857,15

però reduïda ostensiblement en eliminar diversos capítols i altres parts específiques.
De l’original, falten, de la primera part, els capítols 6 a 8, diverses parts del 10 (Casos

prácticos, Sobre el escrédito ..., De los humores flemoso) i 11; així com tota la segona
part. Les 396 planes de la traducció original, es veuen reduïdes a 100.

François-Vincent Raspail (1794-1878), químic, fisiòleg, metge, naturalista i
polític socialista francès, polifacètic i autodidacte, va publicar entre altres el Manuel

annuaire de la Santé, ou Médecine et Pharmacie domestiques.16  El seu medicament
era la càmfora presentada en diverses formes. La seva obra també va ser àmpliament
editada a Espanya, especialment en format d’anuari a partir de 1850 i fins a 1858.17

No s’ha trobat la font exacta de la transcripció del llibre de Raspail. La més
versemblant sembla ser una barreja de les edicions fetes a Barcelona per la Imprenta
y Librería de la Sra. Viuda é Hijos de Mayol, a partir de 1847.18  La traducció realitzada
per Pedro Reynés19  difereix molt més. El text transcrit comença  per la segona part
d’aquest llibre, titulat Farmacia doméstica y portàtil, des del capítol primer fins al
capítol 25.20  Després passa al Manual de Enfermedades o Diccionario de

Enfermedades (varia el títol segons l’edició) inclòs després de la segona secció de la
tercera part. Finalment trobem una paràfrasi de la primera secció d’aquesta mateixa
part, amb els primers 13 punts dels 17 que comprenen el Régimen higiénico, o medicina

preventiva reducida a su mayor sencillez.21

James Morison (conegut com the Hygeis, 1770-1840). Comerciant de fortuna
de vins i begudes espirituoses a les Índies Occidentals. Malalt, es va instal·lar més
tard a Bordeus i es va fer famós venent el remei que ell mateix havia elaborat per a la
seva cura. L’obra de Morison se centra en el recull conegut com a Morisoniana, on
s’inclouen la seva autobiografia, tota mena de consells sobre les seves píndoles
números 1 i 2, i una gran quantitat de testimonis d’arreu que havien provat les seves
pastilles amb gran èxit. També cartes que va dirigir a diverses institucions i personatges
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rellevants, molts cops sense resposta. Les edicions es van succeir a partir de 1825.
A Espanya es van editar tres llibres.22  Va crear el The British College of Health, nom
suficientment ambigu per a semblar de caràcter oficial i propiciar la seva credibilitat.

En el compendi es reprodueix la traducció “La causa verdadera de las

enfermedades y modo de curarlas”.23 Hi consta primer diferents parts del capítol
Consejo importante al mundo, ó El modo ... (pàgines 35-42 i 77-81). Després d’obviar
totes les referències a cada una de les malalties, reprodueix el capítol “Los principios

de la teoria hijeista van contenidos en las proposiciones siguientes” (p.161), però en
aquesta traducció només hi ha 8 principis i en el compendi, 14. Tampoc es
corresponen exactament en l’ordre, sí en el contingut. Per acabar, s’inclou el capítol
Instrucción sobre el modo de tratar las enfermedades por la medicina vejetal de J.

Morison, presidente del Colegio Británico de la Salud de Londres (p. 181-191).24  El
text es reprodueix gairebé idèntic, amb alguna petita variació.

Amb aquest apartat s’acaba la presentació dels textos dels mètodes curatius
dels anomenats ‘herois’, però el llibre segueix amb un quart personatge ja esmentat
al subtítol de l’obra, el “Sistema medico  de Holloway”.25  Thomas Holloway (1800-
1883), amb un breu aprenentatge sobre química adquirit abans de 1820, ha passat
a la història pel seu llegat filantròpic. Va amassar una gran fortuna gràcies al seu
‘Holloway’s Universal Family Unguent’, produït des del 1837, i les seves pastilles
digestives, produïdes dos anys més tard. El seu encert va ser doble, patentar els
productes i desplegar les seves grans qualitats publicistes als dos costats de l’Atlàntic.

De fet, Holloway no és autor de cap manual o tractat on exposi el seu sistema.
El que el compilador de Los cuatro métodos curativos presenta no és altra cosa que
la transcripció literal dels anuncis que aquest conegut comerciant inseria a la premsa
d’arreu. L’inici del text del seu sistema mèdic és el mateix que va aparèixer a El Diario

de Barcelona, almenys des d’octubre de 1852.26  Les instruccions per prendre
aquestes píndoles és possible que fossin extretes de les que incorporaven els pots
que les contenien. Després s’inclou una llista de casos pràctics agafats molt
probablement d’altres anuncis i que més endavant es van reproduir a l’anuari que es
publicava en diversos idiomes, també en castellà.27

I encara s’afegeix un darrer capítol, Noticia de algunos medicamentos.28  En
aquest cas es reprodueix un petit fullet anònim.29  Es tractava d’un llibret que
acompanyava el xarop anomenat “Medicina doméstica o Jarabe de larga vida” elaborat
per un tal Dr. Merede de Suïssa i distribuït a diverses farmàcies de Barcelona.30



GIMBERNAT, 2022; 76: 177-194 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 183

Un compendi de medicina curativa aparentment anònim

L’apèndix31  final sembla ser una redacció original i conté una molt breu
referència a l’origen de l’homeopatia, les seves bases i un llistat de les malalties que
pot curar, sempre sota prescripció del facultatiu homeòpata.

Crida l’atenció el gir que es dona en aquest apèndix respecte d’allò exposat a
l’inici de la segona secció:

“Todos los sistemas y medicamentos que van comprendidos en este

libro tienen una aplicacion mas o menos general, lo que ha sido causa

de haberlos reunido a fin de que el doliente, que nada desea tanto

como el acierto en el tratamiento de sus males, pueda escoger con

conocimiento de causa el que mas le convenga. Con ellos y las

instrucciones que van en este libro, el enfermo podrá por sí mismo

dirigir la curacion”.32

“... la eleccion de los medicamentos [homeopàtics] y su aplicacion es

esclusivamente objeto del facultativo”.33

Als inicis de la segona meitat del segle XIX s’assistia a la consolidació de la
higiene pública, però encara persistien els antics postulats que el llibre analitzat
presenta de manera conjunta.

La medicina curativa va jugar des d’un bon inici amb elements clarament
identificables que la convertien en un sistema mèdic alternatiu a la medicina legal.
Era possible identificar un interlocutor que, en el cas d’Espanya, era estranger, la
qual cosa li atorgava una aura de prestigi; hi havia una constant difusió mitjançant
monografies, butlletins i publicitat a la premsa, on es podien llegir nombrosos i
renovats testimonis de la seva efectivitat,34  i finalment era possible accedir als
medicaments anunciats gràcies a una bona xarxa de distribució.

Però el compendi estudiat presenta una diferència substancial enfront
d’aquests elements. Mostra diferents interlocutors alhora, alguns dels quals
s’ataquen clarament en els seus escrits. Així ho fa Raspail respecte Morison35  i
Morison respecte Le Roy.36  Recupera els seus textos originals, però els despulla de
la majoria de les històries particulars d’èxit escrites pels testimonis, i ho fa per acostar
els diferents corrents a un nivell d’autosuficiència més enllà del que proposen aquests
sistemes per si mateixos. El resultat és un compendi de medicina per al poble, amb
unes pautes d’higiene fàcils de comprendre, però també en una exposició de totes



GIMBERNAT, 2022; 76: 177-194 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Martí Flo Csefkó

184

les malalties i accidents domèstics que pretenen permetre al lector diagnosticar els
seus propis mals per tal d’actuar de manera independent.

Crida l’atenció l’addició final d’elements homeopàtics que eleva a medicina
autèntica, on el metge homeopàtic es converteix en el referent en qui confiar.

Defenses com aquestes podien adquirir un significat d’antisistema en un
moment que la higiene mèdica venia a ordenar la vida privada i social de les poblacions
menys afavorides.37 Editar un manual on es recollia bona part de les receptes
necessàries (o suposadament necessàries) per escapolir-se del control del galè i
romandre autosuficient, entroncava amb altres moviments socials vigents en aquells
anys, revolucionaris i utopistes.

LA IDENTITAT DE L’AUTOR

Des del decret de llibertat d’impremta del 1810 ja no era obligatori fer constar
l’autor, això va propiciar la proliferació de formes eufèmiques de signar les obres.
Quan no són les inicials despullades de l’autor implicat, sovint trobem frases del
tipus:

“el amigo de los enfermos”
“escrita en frances por un amigo de la verdad y de la humanidad”
“traducida por un amigo de la humanidad”
“un profesor amante del bien público”
“un sugeto amante del bien de sus semejantes”
“por un médico extranjero”
“por un viajero ingles”
“por una sociedad de médicos”
“traducido por un curioso”

En algunes ocasions l’anonimat podria voler evitar comprometre’s en causes
o idees que podien afectar el mateix prestigi, però tanmateix representen una fórmula
publicitària adequada a l’època per donar confiança al producte i idees que
s’ofereixen en el text. I si el mateix text no aporta més informació i l’entorn finalitza
allà a on s’ha començat, el registre acaba en l’anonimat del qui el va obrar.

Resseguint altres publicacions podem intentar esbrinar la identitat que s’amaga
darrere d’inicials. En el cas del traductor de Raspail, J. de C. y R., a Rebiun38  trobem
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dos manuscrits a la Universitat de València, apunts de classe d’un tal Dr. J. C. y R. Els
documents van pertànyer a León Sánchez Quintanar (1801-1877), catedràtic de
patologia quirúrgica de la Universitat de València. Cercant professorat coetani amb
aquestes inicials només trobem el Dr. Joaquín Casañ Rigla (1805-1868), també
catedràtic de patologia.

És evident que un compilador tan minuciós com el del present volum, que
escollí els apartats de cada obra de referència amb una clara voluntat de crear un
manual pràctic d’ús comprensiu per qualsevol lector, forçosament havia de conèixer-
les totes en profunditat.

El primer candidat és l’impressor Tasso. Repassant la seva biografia trobem
algun indici que permet especular sobre un interès personal pel contingut del
compendi. Luis G. Tasso Goñalons va néixer a Maó el 1817 i entorn de 1835 va
emigrar a Barcelona. El 1838 va demanar matricular-se al Reial Col·legi de Cirurgians
per cursar estudis de “cirujano sangrador”.39  Encara ho va fer constar el 1842, en la
seva partida matrimonial, “Practicant de cirurgia”.40  Finalment va decidir canviar de
professió41  creant la que esdevindria una de les principals impremtes del país. Dels
cinc textos extractats només va editar, amb posterioritat, el de Raspail.42

De Ramón Cuyás y Ribot en tenim notícies a partir de 1847 quan apareixen els
anuncis de Morison Moat y Compañia a la premsa, anomenant-lo “uno de sus agentes

en España para la venta de sus píldoras”. 43  El 1853 s’autoproclamava “El agente

general más antiguo del Colegio Británico de Londres en Barcelona, y autorizado por

Real órden, para la venta de las píldoras de Morison, al por mayor”.44  Però l’esmentada
Reial Ordre només feia referència a la prohibició per part dels perfumistes de vendre
productes anunciats com a curatius. Els productes de Holloway aviat també es van
distribuir des del seu dipòsit de medicaments estrangers i va anar augmentant l’oferta
amb altres de França, Anglaterra i els Estats Units. La seva publicitat és constant a El

Diario de Barcelona fins al 1862. A partir de 1866 segueix anunciant els seus
productes a diaris d’avisos com El Principado, La Imprenta, El Anunciador catalán, La

Publicidad o El Diluvio. També trobem publicitat a la premsa de fora de Catalunya. És
possible identificar les farmàcies a les quals distribuïa a partir d’ells.

Cuyás va iniciar una sèrie d’estratagemes per seguir amb la seva distribució
de medicaments estrangers quan va rebre un primer avís del governador de Barcelona
el 1860. L’avís es va convertir en denúncia el 1864, i Reial Ordre el 1875,45 repetida el
1877. Cuyás va morir el 1878  i els seus successors van obrir de nou el magatzem46

mantenint-lo fins al 1902, quan llavors sí, va ser clausurat per ordre judicial.47
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El tercer candidat a ser el “profesor amante del bien público” també podria ser un
traductor. Els traductors d’obres mèdiques sovint eren metges i professors universitaris.
Però en el cas que ens ocupa ja s’ha pogut comprovar que els extractes de les obres
compilades no estaven traduïdes per una mateixa persona. Revisant els repertoris bibliogràfics
publicats en l’època trobem una interessant atribució. Al Boletín bibliográfico español,48 es
referencia el compendi “por D. Pedro Regués y Solá”. Naturalment hi ha un error tipogràfic i
el nom real no és altre que Pedro Reynés y Solá. Aquest traductor ja tenia una llarga trajectòria
professional. La seva primera traducció localitzada és del 1835, editada a París en castellà.
A partir de 1837 tradueix diverses obres de George Sand, i la seva activitat es perllonga fins
al 1878, majoritàriament obres literàries franceses i alguna d’italiana, però també abasta
altres gèneres com la història, la biografia i especialment la medicina.

Reynés havia nascut a Barcelona el 1806. Descendent d’artesans, l’estiu de
1822 va demanar cursar cirurgia al Real Colegio de Cirugía de Barcelona. La darrera
informació és en un certificat del 1825 emès per un notari.49  Seguia estudiant, però
no hem trobat dades que aconseguís la titulació.50

Tasso, Cuyás i Reynés van convergir, però potser no es van arribar a conèixer.
Tasso va ser editor de Cuyás i d’algunes de les traduccions de Reynés, i aquest va compilar
publicitat on apareixia el nom de Cuyás. Podem descartar Cuyás, que tot i beneficiar-li
indirectament el llibre, no era home de lletres i els seus escrits es reduïen a reproduir en
castellà la publicitat enviada per Morison i Holloway. Tasso va poder sentir una simpatia
especial per editar el compendi, donades les seves primerenques aspiracions, però ell
era un empresari d’èxit força allunyat de la medicina. Ho prova el fet que publiqués un full
satíric el 1859 referint-se a les píndoles i ungüents produïts pels autors compilats.51  Això
fa pensar que en la publicació del compendi hi havia més negoci que interès personal.
Pedro Reynés és el més probable autor-compilador. Al marge de l’atribució directa del
Boletín, era l’únic amb els coneixements i la pràctica necessaris, tant per haver traduït
nombroses obres del mateix caire com pels estudis iniciats en la seva joventut.

No volem acabar aquest treball sense esmentar l’epitafi escrit per Josep
Robreño (1783-1838)52 que es troba al Cementiri de l’Est o del Poble Nou (Dpt. 1r,
perímetre, nínxol 3.719), citat reiteradament ja des de l’últim quart del segle XIX i fins
a les guies turístiques actuals:

“Josep Verneda em diguí, / jo que sense mals ni danys / passats

setanta nou anys / robust i trempat visquí. / Un metge... no diré qui, /
sols un dia em visità; / un vomitiu m’ordenà; / responguí que no el

volia; / ell digué que em curaria... / i vaig morir l’endemà”.
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Figura 1. Portada de l’edició de 1865
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Figura 2. Los Amichs de la Humanitat. Barcelona: Tasso, 1859.
[Digitalització: Biblioteca Marià Vayreda (Olot). Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona].
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I un comentarista afegia: “Per axó nosaltres, quant algú ens pregunta ahont

s’amaga la mort quant no vol ser vista, responem: En los pots de cal apotecari”.53

En el text es fa referència a publicitat que es va repetir en diferents períodes
de temps i en diferents diaris, especialment de Catalunya, però també de la resta de
l’Estat espanyol. Per economia d’espai s’ha evitat citar reiteradament capçaleres i
exemplars, però es pot resseguir fàcilment tota la cronologia esmentada cercant a
les següents hemeroteques de premsa històrica: ARCA: Arxiu de Revistes Catalanes

Antigues <https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/inicio.do>; Biblioteca Virtual

Miguel de Cervantes. Hemeroteca <http://www.cervantesvirtual.com/portales/
hemeroteca/> i Ministerio de Cultura. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica <https:/
/prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do>

NOTES

1. Sobre l’evolució de la impremta i les traduccions, especialment de medicina, al vuit-cents
espanyol, vegeu: RIERA CLIMENT, Cristina, RIERA PALMERO, Juan. El influjo médico
extranjero en España (1850-1900). A: Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia
de las Ciencias y de las Técnicas. 2005; 28 (62): 503-524. [En línia]. Consultable a
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2470604.pdf> [Consulta: 14 gener 2021];
RIERA CLIMENT, Cristina, Antonio PULGARÍN GUERRERO, and José M. COBOS BUENO.
“El influjo extranjero en la medicina española de la segunda mitad del siglo XIX: una
evaluación cuantitativa.” A: Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las
Ciencias y de las Técnicas. 2009; 32 (70): 347-362. [En línia]. Consultable a <https://
recyt.fecyt.es/index.php/LLUL/article/view/19222/11030> [Consulta: 14 gener 2021].

2. FERNÁNDEZ POYATOS, María Dolores. “La publicidad de salud en la prensa ilustrada de
finales del siglo XIX” . A: Questiones Publicitarias, 2011; 1 (16): 108-124. [En línia].
Consultable a <http://hdl.handle.net/10045/19634> [Consulta: 14 gener 2021].

3. PROFESOR AMANTE DEL BIEN PÚBLICO. Los cuatro métodos curativos ó sea Manual de
Higiene y de medicina popular, que comprende los sistemas de Raspail, Leroy, Morison
y Holloway acompañados de un resumen de la Homeopatía, arreglado por un profesor
amante del bien público. Barcelona: Imprenta de L. Tasso, 1857. 488 p. Existeixen
digitalitzacions fetes per la Biblioteca Nacional d’España, en blanc i negre, <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000117809> i per la Biblioteca de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, en color, <http://hdl.handle.net/2027/ucm.5325851624>.
L’exemplar de la BNE inclou pàgines preliminars no incloses al de la UCM.

4. Totes elles membres de la societat editorial La Maravilla, creada per Tasso el 1854. Vegeu:
ARRANZ HERRERO, Romà. Megalomania i obsolescència: temporalitat de l´art a l´època
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de la seva reproductibilitat tècnica. Tesi doctoral. Barcelona: Facultat de Belles Arts,
Universitat de Barcelona, 2010. 371 p. , p. 119-122 [En línia]. Consultable a <http://
hdl.handle.net/2445/36697> [Consulta: 14 gener 2021]. Segons la publicitat apareguda
a El Diario de Barcelona va sortir a la venda a finals d’agost a un preu de 12 reals.

5. Consten totes elles als preliminars i portada del llibre. Això no impedia que es vengués en
altres llibreries. Al portal TodoColección de Zoconet, S.L. s’anuncia un exemplar amb
l’etiqueta de la Librería de José Ginesta, de Barcelona, contemporània de l’editor
[accessible a: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-medicina/los-cuatro-
metodos-curat ivos-o-sea-manual -h ig iene-medic ina- imprenta- lu is- tasso-
1857~x178190633, consulta feta el 7-12-2020].

6. No hi ha digitalitzacions d’aquestes edicions. Hi ha un exemplar de l’edició de 1865 al CRAI
Biblioteca de Campus Clínic de la Universitat de Barcelona, i un altre de la darrera citada
a la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València, del qual és difícil concloure
l’any d’edició. Suposadament la Librería de A. de San Martín va deixar de treballar amb
Tasso a partir de 1860, per contra, l’adreça de la seu de la impremta de Tasso que consta
en aquesta edició, carrer Arc del Teatre, va ser efectiva a partir de 1862.

7. PROFESOR AMANTE DEL BIEN PÚBLICO. Los cuatro métodos curativos ... op. cit., p. 181.

8. Ibid.

9. Vegeu: GÓMEZ MARTÍNEZ, Marta. “Recensión del Curso Extraordinario ‘La ciencia y la técnica
en la época de Cervantes’” . A: Revista Panace@, 2006; VII (23): 188-190. [En línia].
Text consultable a <https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/
n23_agenda_GomezMartinez.pdf> [Consulta: 14 gener 2021]. GUTIÉRREZ RODILLA, B. M.
“La higiene en la lexicografía médica de divulgación de la España decimonónica” . A:
Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 2000; (20): 51-60. [En línia]. Consultable
a <https://revistas.um.es/areas/article/view/144651> [Consulta: 14 gener 2021].

10. PROFESOR AMANTE DEL BIEN PÚBLICO. Los cuatro métodos curativos ... op. cit., p. 140.

11. D’aquesta manera consta a la portada de les diferents edicions del seu llibre. “Ancien
chirurgien-consultant”, en l’edició original francesa.

12. LE ROY, Louis. La médecine naturelle à la portée de tous les malades, ou de toute personne
qui sait lire, contenant l’exposé de la cause des maladies, et celui moyens propres à
opérer sciemment ou sûrement la guérison des malades, découverts par J. Pelgas ... .
Paris: Arthus Bertrand & l’auteur, 1809. 272 p. [En línia]. Consultable a <https://
search.wellcomelibrary.org/iii/encore/record/C__Rb1078389?lang=eng> [Consulta: 14
gener 2021]. Les edicions successives consten com “Medecine curative, ou la purgation
dirigee contre la cause des maladies”.

.

13. GINER i BAYARRI, Pau; MUÑOZ FERNÁNDEZ, Juan Luis; PÉREZ i MIRALLES. Francesc Carles.
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RESUM: L’any 1971 es va produir un brot de còlera que, partint de
l’Aragó, va afectar diverses zones del país, arribant a Barcelona,
on es van concentrar els casos a l’Hospital del Mar. Amb motiu
dels cinquanta anys d’aquest episodi, aportem alguns records
personals, i revisem les informacions aparegudes a la premsa,
que evidencien la continuada actitud d’ocultació de l’epidèmia per
part de les autoritats.

LA EPIDEMIA DE COLERA DE 1971, OCULTADA POR EL

FRANQUISMO. RESUMEN: En 1971 se produjo un brote de cólera
que, desde Aragón, se propagó a varias zonas del país, afectando
también a Barcelona, donde los casos se concentraron en el Hos-
pital del Mar. Con motivo del cincuentenario de este episodio,
aportamos algunos recuerdos personales y revisamos la prensa
del momento, donde se ve el continuo intento de ocultar la epide-
mia por parte de las autoridades.

THE CHOLERA EPIDEMIC OF 1971 HIDDEN BY THE FRANCOISM.

ABSTRACT: In 1971 there was an outbreak of cholera that, from
Aragon, affected several areas of the country reaching Barcelona,
where the cases were concentrated in the Hospital del Mar. On the
occasion of the fiftieth anniversary of this episode, we provide
some personal memories and review the information that appeared
in the press, which shows the continued attitude of concealment of
the epidemic by the authorities.
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 INTRODUCCIÓ

El nostre país ha sofert repetidament epidèmies de còlera durant el s. XIX,
que han causat una alta mortalitat. Les más destacades van ser les de 1817-1823,
1829-1834, 1854-1855, 1863-1865, i la de 1885. En total, prop de 800.000 morts al
llarg de la centúria.

Però també hi va haver petits brots colèrics, que encara que de menor magni-
tud, han estat silenciades per criteris polítics, com va ser el cas del còlera de 1971.
Ara, que fa 50 anys d’aquest episodi, creiem que val la pena deixar-ne constància
escrita.

L’any 1961 havia començat una nova pandèmia de còlera, a Indonèsia, cau-
sada per Vibrio cholerae biotip El Tor (una soca productora d’hemolisina soluble
descrita per Felix Gotschlich l’any 1905 a l’estació de quarantena El Tor, a la penínsu-
la del Sinaí).1 La malaltia es va propagar després per l’Índia i Bangla Desh. Va afectar
molts països asiàtics i arribà fins l’orient d’Europa i el nord d’Àfrica, formant una
tenalla que permetia preveure que arribaria a la Península Ibèrica, cosa que
efectivament va succeïr l’estiu de 1971.

L’EPIDÈMIA DE CÒLERA DE 1971

El cólera de 1971 va ser l’epidèmia més destacada dels darrers anys del
franquisme i es va haver d’afrontar amb la divisió d’estructures del sistema sanitari,
abans de la creació del Ministeri de Sanitat. Per una banda, l’assistència sanitària
estava a càrrec del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E) que depenia de
l’Instituto Nacional de Previsión (INP) i del Ministeri de Treball, i per altra,
l’Administración Sanitaria (Sanidad), una Direcció General del Ministeri de Governació.
Així doncs, les responsabilitats i decisions sobre l’epidèmia les prenia en última
instància el ministre de Governació, Tomàs Garicano Goñi (1910-1988), que poc
abans d’accedir al ministeri havia estat governador civil de Barcelona.

El brot epidèmic es va produir l’estiu de 1971. La sanitat oficial va negar, de
bon antuvi, que hi hagués còlera. En plena temporada de vacances, els organismes
oficials temien que la notícia d’un brot colèric a Espanya pogués malmetre la imatge
del país i arruïnar el turisme, que ja s’havia convertit en una important font de divises.
En aquest treball s’ha efectuat una revisió de la premsa escrita (fonamentalment a
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l’hemeroteca de La Vanguardia, que en aquell moment era un diari de referència a
Barcelona), per tal de veure com apareixien les notícies sobre aquest brot epidèmic.

Així, el 7 de juliol, sense cap mena d’informacions prèvies, apareix a La Vanguar-
dia una breu nota amb aquest titular: “No hay cólera en España”.2 Aquesta petita nota,
desmentint abans d’informar, va anar seguida, el diumenge 11 de juliol per una portada
amb fotos a color sobre la platja i les vacances, en una explícita apologia del turisme.3

El focus principal de còlera s’havia declarat a la conca del Jalón, a l’Aragó, als
pobles d’Épila (3.997 habitants i 38 possibles casos) i Rueda de Jalón (534 habitants
i 18 possibles casos). Pocs dies després, El Heraldo de Aragón informava d’una
forma críptica i eufemística: “Un problema crónico que se agrava (...) Contaminación
de las aguas en la ribera del Jalón (...) El número de enfermos es bastante elevado, ya
que el proceso es más virulento que en años anteriores. Han sido tomadas las medidas
oportunas por la Jefatura de Sanidad, por lo que no hay motivos de alarma”.4

El 19 de juliol, encara que oficialment no s’havia notificat res al respecte, els
persistents rumors d’un brot epidèmic van fer que més de 3.000 persones es
concentrèssin davant de la Jefatura Provincial de Sanidad de Saragossa demanant
vacunar-se.

La Jefatura va publicar una nota informativa en què s’informava d’una major
incidència de “diarrees estivals” i es feien recomanacions sobre higiene personal,
tractament de l’aigua de boca, rentat de fruites i verdures i eliminació d’excretes.

Figura 1. La primera referència de l’epidèmia de còlera va aparèixer en portada a
La Vanguardia Española el dia 7 de juliol de 1971. La notificació, summament breu,

comença negant l’epidèmia, sense cap altra informació prèvia.
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També s’informava que hi haurien vacunes suficients, però en cap moment es
mencionava la paraula “còlera”.5

Pocs dies després, a una columna de El Heraldo de Aragón es denunciava que
mentre es negava la presència del còlera i s’insistia en què no era necessària la
vacunació, s’estava vacunant els funcionaris i que la vacuna era exigida per viatjar a
alguns països.6

Es va procedir a la vacunació anticolèrica a Saragossa. En total es van vacunar
607.381 persones a la província. Però en cap cas es reconeixia oficialment que es
tractés de còlera, o en tot cas es destacava que era un “còlera benigne” i s’insistia
constantment que la situació estava controlada.7 Malgrat la manca d’informació, els
ciutadans, acostumats a la tendenciositat de les notícies i a la censura franquista,
se’n malfiaven i es feia córrer cançons satíriques al·lusives a la situació.8 Va caure el
consum de fruita i verdures: es van fer malbé 200.000 kg de fruita al mercat central
de Saragossa. L’assistència a piscines també va disminuir notablement.9

El director general de sanitat, García Orcoyen, va qualificar el brot de diarrees
estivals insistint en què no hi havia cap problema sanitari en cap punt del país.10 En un
article al costat, però, es deia que no es coneix del tot l’origen de les diarrees.11 Malgrat
l’opacitat informativa i les contínues contradiccions, a Barcelona, però, alguns metges van
organitzar-se per fer front a l’epidèmia, centralitzant la seva activitat a l’Hospital del Mar.

Figura 2. Façana de l’antic Hospital d’Infecciosos. Tot i que la foto és de 1932, l’estructura era
la mateixa l’any 1971. Al costat de la reixa d’entrada, a l’esquerra, es pot veure el pavelló-

consergeria on es van fer les vacunacions. (Foto: Barcelona i l’Hospital del Mar).
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L’Hospital del Mar havia estat l’antic Hospital d’Infecciosos (1914-1940), de
gestió municipal, que a partir de 1940 i fins 1975 va rebre el nom d’Hospital de
Nuestra Señora del Mar.12 L’Ajuntament de Barcelona havia creat allà un incipient
nucli d’investigació, dirigit pel Dr. Jordi Gras (immunologia) i el Dr. Amadeo Foz
(microbiologia). Amb el temps, aquest nucli inicial es convertiria en l’Institut
d’Investigació Mèdica (IMIM).13

El Dr. Francisco Alcàntara (1922-2012) era des de 1967 el cap de Servei de
Medicina Interna de l’Hospital de Nuestra Señora del Mar.14 A causa de l’epidèmia
de còlera, el Dr. Alcántara es va encarregar de dissenyar i organitzar una unitat de
diagnòstic i tractament del còlera. Per atendre el brot es van evacuar i traslladar a
altres hospitals tots els malalts no infecciosos que estaven ingressats i s’habilitaren
serveis d’hidratació, esterilització, rentadors especials, fumigadors, cremadors de
deixalles, lliteres idònies per a colèrics, etc.15 Els casos sospitosos de còlera es van
instal·lar en tres pavellons.

1. Una unitat de rehidratació, on ingressaven els malalts greus amb
diarrees molt intenses. La funció d’aquest espai era aïllar els ca-
sos i procedir a la rehidratació. També se’ls administrava
cloramfenicol, seguint la pauta del moment per casos de còlera,
recomanada per la Organització Mundial de la Salut (OMS).16

2. El segon espai era pels convalescents, pels malalts que ja havien
superat la fase aguda.

3. El tercer pavelló era per malalts amb diarrea sense signes de
deshidratació però que per diferents raons no podien ser atesos a
casa seva.

Aquesta organització es va demostrar molt efectiva. Dels 580 casos ingressats
(180 amb confirmació diagnòstica de còlera) només es van registrar 3 morts.16 En
reconeixement a aquesta tasca assistencial contra l’epidèmia de còlera, el Ministeri de
Governació va atorgar el 1973 al Dr. Alcàntara una condecoració de l’Orde Civil de Sanitat.

Un altre metge destacat en el control de l’epidèmia va ser el Dr. Amadeo Foz
i Tena (1913-1993),17 bacteriòleg i professor de Microbiologia a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), una universitat que s’havia creat tres anys abans. Foz va organitzar
les determinacions microbiològiques, per una banda, i la vacunació de la població
per l’altra. Tinc records personals d’aquesta campanya. Jo aleshores era alumne
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intern de microbiologia i el Dr. Foz era el meu professor. A mitjans de juliol m’havia
anat de vacances a casa del meus pares, a Reus. Recordo que a una hora avançada
de la nit vaig rebre la trucada del professor demanant-me que m’incorporés
urgentment als equips de vacunació i que l’ajudés a reunir un grup de companys per
a organitzar la vacunació.

Figura 3. El Dr. Francisco Alcántara Chacón (1922-2012) va organitzar l’assistència i aïllament
dels malalts de còlera a l’Hospital de Ntra. Sra. del Mar.

Figura 4. El Dr. Amadeo Foz i la seva gran col·laboradora, la Dra. Clara Roy i Avenosa
(1930-1993), davant de l’Hospital del Mar (1980) (Foto: Galeria de Metges Catalans).
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Els equips de vacunació van començar a funcionar de seguida. S’incorporaren
metges de l’equip habitual de microbiologia, entre els que recordo la Dra. Clara Roy
i Avenosa (autèntica mà dreta del Dr. Foz), el Dr. Ignasi Calicó, Dra. M. Luisa de Buen
i un grup d’estudiants de Medicina de la UAB. Ens vàrem instal·lar en un petit cobert
que hi havia llavors a l’entrada de l’hospital, una mena de consergeria. Es formaren
dos equips, cada un format per 3-4 estudiants i un metge supervisor. Com a novetat,
disposàvem de xeringues de plàstic d’un sol ús que encara no s’havien introduït al
mercat. Fins llavors s’havien usat normalment xeringues de vidre, que calia esterilitzar
cada vegada, i que, de tota manera, encara les usàvem quan s’acabaven les de plàstic.
Un dels estudiants prenia les dades, un altre carregava la xeringa i l’altre inoculava.
Cadascú feia unes 800 vacunes diàries. Hi havia moments en què es formaven llargues
cues de gent per vacunar. Mentre es vacunava, es proporcionava instruccions d’higiene
sobre com rentar la fruita i la verdura, l’aigua de boca i la higiene personal.

Per accedir a les sales dels colèrics, ens haviem de posar guants i també
bates, peücs, còfies i mascareta de roba, que havien estat especialment esterilitzats
i que es canviaven cada vegada. Les normes de la bugaderia de l’hospital eren
estrictes. Els malalts no estaven en llits, sinò en lliteres, una mena de baiards plega-
bles en tisora que permetien mantenir-les elevades, com si fos un llit, per permetre
l’eliminació de la femta. A l’altura de la zona anal, hi havia un forat d’uns 15 cm per
permetre la sortida de les contínues deposicions, ja que la diarrea podia arribar a ser

Figura 5. El laboratori de microbiologia de l’Hospital del Mar, dirigit pel Dr. Foz,
en una imatge dels voltants de 1970.
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de 30 l/dia. El forat connectava amb un tub que portava la femta a una galleda que
la recollia i que contenia un fort antisèptic. Els malalts estaven profundament
deshidratats i se’ls rehidratava amb sèrum parenteral. La visió de la fàcies dels
malalts i de les fòvees que la pressió produïa a la seva pell no s’oblida fàcilment. Ni
tampoc els moviments del vibrió colèric viu al microscopi.

Mentre tot això passava, la premsa seguia negant la realitat. El 24 de juliol,
després de dies de silenci, La Vanguàrdia Española publicava un titular: “Normalidad
sanitaria en todo el país”. Un altre article destacava: “No es necesaria la vacunación,
afirma la Organización Mundial de la Salud”.19 Un subtítol afirmava categòricament
“el foco epidémico está definitivamente estrangulado”, i tot i que reconeixia que
s’havien hospitalitzat 435 persones amb “transtornos diarreicos” a Saragossa, insistia
que la campanya sanitària estava pràcticament conclosa.

Pocs dies més tard s’acusava la premsa francesa de crear confusió entorn al
còlera a Espanya20  i revelava l’autèntica preocupació de les instàncies oficials, que
qualificaven la situació de “golpe bajo al turismo español”.21 El mateix article
reconeix que una gran part dels turistes francesos havien tornat al seu país de
forma precipitada.

El 27 de juliol s’insisteix en la idea que l’existència de còlera era una calúmnia
contra el pròsper turisme espanyol i que, en realitat es tractava d’una diarrea
inofensiva: “algunos casos de diarrea estival, y no de cólera como algunos
malintencionados afirmaron confundiendo lamentablemente los bacilos”.

Figura 6. Dibuix dels baiards que s’usaven per la hospitalització dels malalts amb còlera.
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S’afirmava que gràcies a la intensa vigilància de “las enfermedades diarreicas
estivales en España, no se ha descubierto ningún caso nuevo portador de vibriones
coléricos desde la aparición del reducido foco inicial”. Si es llegeix amb atenció
aquesta breu notificació, podem esbrinar que reconeix que hi ha hagut casos de
còlera, que els qualifica amb l’eufemisme de diarrees estivals i que destaca que,
gràcies a les mesures oportunes, no s’estan produint nous casos: un evident intent
de tranquil·litzar la població i de salvar la temporada turística, aprofitant per lloar la
bona gestió de les institucions oficials. Una irresponsable ocultació de la situació
real a l’opinió pública. Les contradictòries informacions també posaven en dubte
l’eficàcia del vaccí, malgrat que l’OMS l’avaluava en un 70%-90%.22

L’agost van augmentar el nombre de casos i la premsa va començar a deixar
entreveure la situació. El 13 d’agost, apareix la notícia que es normalitzava el consum
de fruites i verdures a Madrid, després del passat brot de còlera (tot i que prèviament
no s’havia parlat mai de que hagués baixat el consum de fruita, ni tampoc s’havia
reconegut explícitament la presència de còlera). En aquest sentit, el 28 d’agost s’informa
que el delegat d’Espanya a l’OMS desmenteix la presència de nous casos de còlera.23

Aquesta voluntat d’emmascarar la situació era compartida per altres diaris.

El 2 de setembre l’ABC de Madrid accepta: “Presencia de nuevos casos aisla-
dos de cólera benigno en España”.24  El qualificatiu “benigno” no es deriva de
consideracions  médiques sinò d’un intent de treure ferro a la situació. I a continuació:
“Coinciden con el movimiento de viajeros procedentes de África” (en un intent de
negar els contagis autòctons). El mateix qualificatiu de benigne el trobem pocs dies
després a La Vanguardia Española, en reconèixer que s’han donat nous casos a
Barcelona i a València. Tot i així, només es reconeixen 6 i 8 casos, respectivament,
una xifra molt per sota de la realitat. El dia següent, el diari difon, en un article
relativament extens, les normes higièniques recomanables per combatre i prevenir el
còlera (les mateixes que unes setmanes abans deien que no eren necessàries).25

Però les autoritats segueixen negant l’epidèmia, amb contínues declaracions:
“Hay que terminar con esta preocupación infundada del cólera”,26 ja que veien que la
campanya de vacunació evidenciava la realitat de l’epidèmia. Per això, insisteixen
que el vaccí no és necessari i que és fals que s’exigeixi la vacuna per passar al territori
francès.27 Tan sols dos dies més tard, el mateix diari es contradiu i anuncia
l’obligatorietat del vaccí anticolèric per entrar a França.28 Al dia següent, es declaren
dos casos de còlera a França, un d’ells provinent de Barcelona,29 mentre l’assemblea
de l’OMS es reuneix i dona el nombre de morts causats per l’epidèmia de còlera al
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món durant 1971: 18.603.30 Fins el 26 d’octubre no es comunica que França ja no
obliga a vacunar-se a la frontera d’Irun (per tant, fins llavors sí que era obligatori).31

Les escasses referències a l’epidèmia sempre porten la intenció de
subratllar que és un intent de desprestigi internacional. Així s’ha d’entendre
l’article del 20 d’octubre on es fa balanç de la temporada turística a Sant
Sebastià, on es conclou que ha estat bona malgrat la “campanya contra el turisme
a Espanya” amb el tema del còlera.

CONCLUSIONS

Aquest any s’han complert 50 anys del brot epidèmic de còlera de 1971 al
nostre país. Els que vàrem viure aquell episodi recordarem sempre les feixugues
jornades de vacunació, la clínica dels malalts hospitalitzats i la inoblidable visió del
Vibrio cholerae al microscopi. Però les institucions sanitàries i polítiques del franquisme
van fer tot el possible per ocultar i maquillar la realitat, per tal de preservar el turisme
i el prestigi internacional d’Espanya. En cap moment es va proporcionar dades reals
sobre letalitat o mortalitat. Es va vulnerar així el dret de la ciutadania a una informació
lliure i veraç sobre una malaltia infecciosa que podia estendre’s fàcilment. No era la
primera vegada que el franquisme silenciava epidèmies. També a la primeria dels
anys 1950 es va ocultar el brot de poliomielitis i no es van divulgar de forma adient les
normes higièniques per prevenir-la. La vacunació de la poliomielitis va arribar a
Espanya amb 10 anys de retard. El resultat va ser que molts nens van patir la malaltia
i les seves conseqüències, que els deixaren importants seqüeles.

Enfront d’aquest negacionisme oficial, que fins i tot insistia en desaconsellar
la vacunació, es va organitzar l’actuació d’equips mèdics eficients dirigits pel Dr.
Francisco Alcántara i el Dr. Amadeo Foz a l’Hospital del Mar de Barcelona per fer front
a l’epidèmia. Allà es van aplegar, tractar i aïllar adeqüadament els casos de còlera de
la ciutat i es va organitzar, amb escassos mitjans, la vacunació de la població.
Cinquanta anys després, immersos en una pandèmia de proporcions molt més
importants, en la que no sempre les actuacions dels governants han estat encertades,
hem volgut recordar amb la revisió de la premsa i el propi testimoni personal aquest
episodi de negacionisme i ocultació del que s’ha deixat fins ara molt poca constància
escrita.
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RAMIS BARCELÓ, Rafael. Estudios sobre la Universidad

de Lérida (1561-1717). Historia de las Universidades,
46. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Editorial
Dykinson, 2018. 190 p. ISBN: 9788491488514

En aquest llibre s’inclouen, de fet, tres estudis sobre la
Universitat de Lleida (1561-1717). El primer és una descripció
de l’Estudi General de Lleida durant el pontificat del bisbe
Antoni Agustín i Albanell (Saragossa, 1517 – Tarragona,
1586), el segon és una anàlisi de la Facultat de Lleis i Cànons
i el tercer tracta les Facultats d’Arts i de Teologia, durant el
període que va des de 1598 a 1714. En els dos capítols
finals es revisa la decadència de la Universitat i els

problemes que va haver d’afrontar durant el Barroc així com l’última etapa de
l’Estudi de Lleida i la seva complexa transferència, el 1717, a Cervera.

La Universitat de Lleida fou creada el 1300 per Jaume II, gràcies als auspicis de
l’oligarquia de la ciutat, i havia de ser la Salamanca de la Corona d’Aragó.
Durant molt temps tingué una gran influència i fou un model seguit per gran
part de les universitats de la Corona d’Aragó. En aquest sentit, al primer capítol,
s’inclou un detallat repàs històric de la Universitat des de la seva fundació.

Com indica l’autor, es tracta d’un període poc conegut de la Universitat de
Lleida, amb escassetat de fonts, sobre el qual intenta, mitjançant tres
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capítols -que es poden llegir de forma independent, tot i que tenen un fil
narratiu coherent-, situar el seu paper i l’esplendor que tenia, a hores
d’ara poc reconegut.

Lleida ha estat una ciutat molt castigada al llarg de la història. La Guerra
dels Segadors i la Guerra de Successió no només van mutilar i van fer
desaparèixer edificis i persones, sinó també els arxius. I el minvat material
que es va enviar a Cervera es va salvar parcialment dels mals que es van
produir durant la Guerra Civil.

L’autor inclou informació d’altres historiadors com Gayà Massot, Lladonosa
i Francesc Esteve Perendreu, tot i que la seva aproximació, basada en
recerca pròpia, es fa tant des de Lleida (Arxiu Capitular i Arxiu Municipal)
com des de la Corona d’Aragó, a partir dels fons de l’Arxiu Històric de la
Universitat de Barcelona i de l’Arxiu Històric de la Corona d’Aragó. En
aquests darrers troba nombroses fonts manuscrites sobre Lleida, poc
explorades anteriorment, a més d’informació sobre altres universitats de
la Corona d’Aragó, que permeten valorar amb més precisió la rellevància
de la Universitat de Lleida.

El primer capítol estudia el pas pel bisbat de Lleida d’Antoni Agustín, que
afavorí l’humanisme i l’Estudi General de Lleida, i que tenia l’encàrrec de
reformar la Universitat. Recupera l’autor una nòmina de professors de l’època
d’Antonio Agustín, així com la vinculació que Agustín hi va tenir, i constata la
presència de docents de la talla d’Antoni Oliba, Pere-Joan Nunyes, Joan
Moreno o Bartomeu Vilanova, considerats entre els millors professors de
l’època. Agustín, però, va tenir diversos desacords amb les autoritats en
relació amb la Universitat, que van influir en el professorat, que optà en
molts casos per anar-se’n a Barcelona. Quan va marxar Agustín, a la Corona
d’Aragó va ser la Universitat d’Osca la que va començar a engrandir-se en
gairebé totes les facultats, mentre que la de Lleida entrà en decadència.

Els altres dos capítols se centren en els estudis jurídics, filosòfics i teològics
des de 1598 a 1714. En aquest sentit, Lleida va ser, sobretot, una universitat
de juristes. El seu prestigi, cada vegada més esvaït, residia en els mestres
de lleis i cànons. Però durant el segle XVII, Lleida quedà allunyada de les
institucions amb més pes, com la Reial Audiència o la Diputació del Gene-
ral, que es trobaven a Barcelona. Això va fer que els millors juristes que, a
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més de ser prestigiosos docents volien tenir càrrecs en les institucions, no
es quedessin a Lleida, que amb prou feines podia oferir llocs ben
remunerats a la ciutat i pagar els catedràtics.

Pels eclesiàstics, la Universitat lleidatana era una seu amb menys atractiu
que altres com Barcelona, Osca o Saragossa, encara que amb un cert
prestigi. La presència de la gran majoria d’ordes religiosos a la ciutat hi
contribuïa. No obstant això, els mestres més prestigiosos, especialment
des del segle XVII, optaren també per altres seus, que els permetien fer
millor carrera eclesiàstica o progressar dins dels seus ordes.

Al final de cadascun dels capítols s’inclou, a més d’un interessant apartat
de conclusions, un annex amb els noms dels principals professors i
catedràtics que hi apareixen.

La transferència de la Universitat a Cervera va suposar un greu empobriment
per a la ciutat: va haver de seguir dedicant rendes al sosteniment de la seu
cerverina i no va rebre’n cap benefici. La situació no va millorar amb el trasllat
de la Universitat a Barcelona. S’hauria d’esperar fins a la fi del segle XX,
gairebé tres-cents anys després, quan es va crear la Universitat de Lleida,
perquè tornés la calor estudiantil a la ciutat.

Conscientment, l’autor no tracta en aquest llibre de la història de la Facultat de
Medicina -a excepció d’alguns aspectes que es toquen al primer capítol- ja
que considera que ja ho va fer a bastament Josep Lladonosa en la seva obra
de referència: “La Facultat de Medicina de l’antiga Universitat de Lleida” (1969).

L’itinerari que es presenta en aquest llibre és, així doncs, una història
d’apogeu i decadència, que deixa un regust dolençós: el d’una ciutat que,
conservant encara el timbre de glòria de la seva primacia universitària, veu
com Cervera i, després, Barcelona, a poc a poc, van fent que minvi la seva
auctoritas, a causa de la potestas política i la confluència d’interessos. A
tot això, s’afegiren dues guerres que van deixar Lleida exhausta i destruïda.
Dissortadament, han quedat poques dades als arxius per a testificar-ho.

Com senyala l’autor, Lleida, malgrat haver tingut més de quatre-cents anys
de vida universitària, no pot conèixer amb exactitud el seu passat per falta
de fonts. Aquest llibre perfila i proporciona una explicació general, encara
que necessàriament incompleta, d’algunes facultats de l’Estudi General,
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des d’Antonio Agustín fins a la Guerra de Successió, i ens permet evocar,
amb més nitidesa, la història d’un passat que mereix ser conegut.

Aquesta obra, de lectura amena i molt interessant per la gran quantitat de
dades que aporta, es pot consultar a través del portal e-Archivo al web de
la Universidad Carlos III de Madrid (http://hdl.handle.net/10016/27465).

Elena Guardiola i Pereira

RAMIS BARCELÓ, Rafael; RAMIS SERRA, Pedro. Las

ordenaciones de la Universidad de Barcelona de 1638.
Historia de las Universidades, 50. Madrid: Universidad
Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, 2019. 254 p.
ISBN: 9788413244327

En aquest llibre, els autors estudien les Ordenacions

inèdites de la Universitat de Barcelona de 1638, que
foren la normativa més important i duradora de l’Estudi
General de Barcelona i que van tenir una àmplia
influència en les universitats catalanes del Barroc.
En aquesta obra es reprodueix el text original en
català —conservant el català de l’època— i es presenta

una traducció anotada al castellà. A més, els autors realitzen un estudi
preliminar, que precedeix aquests dos textos. Es posen així a l’abast de tothom
aquestes Ordenacions, de les quals només es disposava de dues còpies
manuscrites, que van constituir la norma fonamental de la institució fins l’any
1714, quan totes les universitats catalanes foren transferides a Cervera.

Les Ordenacions de 1638 van representar, a la pràctica, un punt d’equilibri
entre els diferents poders de la ciutat i un paradigma del que va ser la
normativa estable d’una universitat “municipal”, característica de la
Corona d’Aragó. Des de 1559 s’havien succeït a la universitat barcelonina
diferents modificacions normatives, en les que s’intentava respondre a
les exigències dels consellers i del Consell de Cent, així com a la cooperació
fonamental amb l’Església i a la llibertat dels docents i dels alumnes.

A diferència de les ordenacions anteriors, de 1629, que amb prou feines
van estar en vigor nou anys, les de 1638 van ser pensades i discutides
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pensant en el futur. El seu procés d’elaboració va ser llarg i va requerir de
molts consensos; va ser, així, la normativa que va regir a la Universitat de
Barcelona durant vuitanta anys. Tot i que en les dècades successives es
van fer algunes petites modificacions, el text va quedar pràcticament
inalterat i molts professors, fins al segle XVIII, van seguir vindicant la
pertinència de les Ordenacions originals de 1638.

L’obra comença amb un estudi preliminar, en el qual els autors analitzen
l’Estudi General de Barcelona dins del context de l’ensenyament superior
a Catalunya, així com les ordenacions d’aquesta universitat de 1559, 1596 i
1629. En les de 1629 destaca el fet que van introduir que la Càtedra de
Cirurgia fos considerada com qualsevol altra càtedra menor de les facultats
superiors i, per tant, havia de proveir-se per oposició i vot dels batxillers i
estudiants de medicina; però, pel que fa a la Facultat de Medicina, les càtedres
i matèries fixades el 1629 seguien essent les mateixes que el 1596.

El gruix més important d’aquest estudi preliminar se centra en la gènesi i
desenvolupament de les Ordenacions de 1638. Comença per la preparació
del redreç, quan el 20 de febrer de 1638 el Consell de Cent va considerar
que “lo dit Studi General necessita en moltes coses de redres aixi en lo

universal com en lo particular”.

Es dedica una part d’aquest capítol a l’anàlisi de la disposició de les
càtedres. Pel que fa a la Facultat de Medicina, hi havia 6 càtedres, dues
majors i quatre menors. En les dues majors s’havia d’ensenyar Hipòcrates
i Galè. Les càtedres menors eren la d’anatomia i medicaments simples i
les altres tres del curs de medicina; eren complementàries de les matèries
que s’havien d’impartir en les càtedres majors. Hi havia també una càtedra
de cirurgia, englobada en la Facultat d’Arts, que tenia un caràcter més
pràctic. L’ensenyament de l’anatomia es basava en les disseccions de
cadàvers humans i l’estudi de les medicines es fonamentava en la pràctica
d’herboritzacions, guiades pel catedràtic. De fet, va haver-hi pocs canvis
respecte a les ordenacions anteriors.

Les Ordenacions de 1638 no es van imprimir i sembla que es van aplicar
sense grans problemes fins el 1656, quan es van incloure algunes
modificacions. Per altra banda, el 23 de febrer de 1658 es van aprovar les
ordenacions del Col·legi de Cirurgia de Barcelona que, entre d’altres
aspectes, regulaven les relacions del Col·legi amb la Universitat.
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Just abans de la Guerra de Successió, els professors de la Universitat de
Barcelona seguien fent referència, com a norma bàsica de la institució, a
les Ordenacions de 1638, que seguiren vigents fins el 1714.

Segons els autors, les Ordenacions de 1638 són la màxima expressió de la
Universitat de Barcelona de l’Antic Règim, el marc legal per excel·lència de
l’Estudi General barceloní durant el Barroc. L’estructura de la Universitat tot
just va canviar llavors i sembla que el 1638 es va aconseguir un equilibri que
abans no s’havia pogut obtenir. Cal indicar, també, que les Ordenacions són
un paradigma de regulació d’una “universitat municipal”. Per altra banda,
segons conclouen els autors, tot i que a la Facultat de Lleis i Cànons i a la de
Teologia hi havia una estructura similar a la dels Estudis Generals de la
Corona d’Aragó (València, Osca, Lleida, Saragossa...), no hi ha dubte que
les facultats més brillants a Barcelona eren les d’Arts i Medicina, les més
antigues i anomenades: la fama dels metges de la Universitat de Barcelona
no tenia parangó a tot Catalunya i el seu bon nom s’estenia per tota la
Corona d’Aragó. A més, aquestes Ordenacions van ser objecte d’anàlisi en
les altres universitats municipals catalanes, ja que representaven una
harmonia que, en la pràctica, resultava satisfactòria.

Les Ordenacions es presenten, primer, traduïdes al castellà i amb
anotacions. A continuació s’inclou el text original en català (és la
reproducció d’una de les dues còpies manuscrites que es conserven,
concretament la de l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona).

A part de tots els temes generals, en aquestes Ordenacions hi ha diferents
capítols, d’entre els 67 que les conformen, dedicats als estudis de medicina
(copiem els títols literalment): Capitol 2. De la unio de la Universitat de
Medicina a la Universitat del Studi General ÿ dels pactes de ella; Capitol 3.
Dels collegis de las quatra facultats Theologia, Drets Canonich ÿ Civil,
Medicina, Philosophia o, Arts dels quals consta la Universitat del dit Studi
General de la Ciutat de Barcelona; Capitol 20. De les Cathedres de
Medicina; Capitol 21. De la forma abque se han de provehir les Cathedras
majors ÿ menors de Theologia, Drets, ÿ Medicina ÿ que ningun provehit de
Rectoria pugue opposarse; Capitol 23. Del temps que se ha de llegir ÿ dels
salaris dels Catedratics de Theologia, Lleÿs ÿ Medicina; Capitol 25. De les
Conclusions ÿ actes que se han de tenir en las Facultats de Drets ÿ de
Medicina ÿ de Chirurgia; Capitol 34. Que los que hauran ohits tots los
cursos en Theologia, Drets, Medicina ÿ Arts en la present Universitat i [nota
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al marge: Studi si aniran a graduarse en altre Universitat], no puguen tenir
Cathedra en aquesta; Capitol 59. Del Grau de Bachiller en Medicina; Capitol

60. Del Grau de Licenciat ÿ Doctor en Medicina; Capitol 61. De la aggregacio
de Doctor en Medicina, i Capitol. 62. Del Grau de Doctor en Medicina fet
solemnement.

Aquesta obra es pot consultar a través del portal e-Archivo al web de la
Universidad Carlos III de Madrid (https://e-archivo.uc3m.es/handle/
10016/29070).

Elena Guardiola i Pereira

FUNDACIÓ ALTHAIA. Els hospitals a Manresa. Història

d’una transformació. Manresa: Parcir Edicions
Selectes, 2020. 75 p. ISBN: 9788486538903

Poques ciutats catalanes tenen una història
hospitalària tan llarga i intricada com Manresa.  Al segle
XIII compta amb dos hospitals importants, una
llebroseria i altres centres d’acolliment d’indigents
i desvalguts que depenen de la burgesia local al
llarg de l’Edat Mitjana. A finals del XIX sorgeixen
altres entitats socials i a la primeria del segle XX

dispensaris, centres de salut i consultoris que a finals del primer terç
duen a la construcció de dos sanatoris —en realitat una clínica i un
hospital infantil— i en els anys setanta, amb convenis amb la sanitat
pública, d’un hospital general i un hospital monogràfic. En el darrer
quart del segle XX, Manresa disposa de quatre hospitals generals i un
monogràfic dedicat a la patologia cardíaca.

Aquesta oferta forassenyada obliga a la integració dels centres en els
anys vuitanta i noranta, fins a quedar només dos grups hospitalaris
que es fusionen l’any 2002 per fer néixer la Fundació Althaia, que poc
després, en la segona dècada del segle XXI, acaba tenint un gran hos-
pital públic, l’Hospital de Sant Joan de Déu, una clínica privada, la
Clínica Sant Josep, un centre de salut mental i dos centres d’Atenció
Primària, que donen servei en xarxa local i territorial, esdevenint la
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.
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És ben evident que la història de la proliferació i recentralització de les
institucions sanitàries de Manresa és complexa i té aspectes sanitaris,
socials, professionals, econòmics i polítics que calia considerar.

Aquesta és la motivació d’aquest llibre en què coincideixen dos fenòmens
a destacar. El primer, que de forma espontània i voluntària s’hagi organitzat
dins d’Althaia un grup de persones amb la intenció de retenir el passat
propi i col·lectiu, sota el lideratge d’experts en història de la medicina i de
l’àmbit de gestió institucional. El segon, que la mateixa Fundació materialitzi
la voluntat de conservar la seva història i la memòria dels que la integren.
Aquesta iniciativa és ben diferent a les habituals recerques individuals
sobre hospitals, amb el suport dels ens, àdhuc sense.

Aquest procés estratificat d’introspecció ha esdevingut un model d’èxit
que ha donat com a fruit una exposició temporal a la planta – vestíbul
de l’hospital, una filmació amb entrevistes a personal sènior i ex-
treballadors i, posteriorment, a l’edició d’aquest llibre. Són poques
les institucions sanitàries catalanes que han tingut aquesta voluntat i
l’han dut a terme, però totes haurien d’emprendre actuacions similars.
El coneixement de la pròpia identitat ha de ser un valor comú.

El llibre, de tapa dura, amb punt de lectura i editat amb bona aparença,
té 75 pàgines, que s’estructuren mitjançant un pròleg, introducció,
cinc capítols i quatre breus insercions temàtiques; al final inclou les
fonts bibliogràfiques i d’hemeroteca consultades, fins i tot els recur-
sos digitals. Nombroses il·lustracions de qualitat acompanyen els tex-
tos i els fan molt entenedors.

La introducció adverteix que l’obra posa l’accent en la història dels
darrers cinquanta anys, partint del passat més llunyà.

El primer capítol el dedica a aquesta evolució hospitalària recent, al
llarg del segle XX, fins la constitució de la Fundació Althaia l’any
2002. Cadascun dels cinc hospitals té el resum de la seva trajectòria;
uns, una vegada integrats donen pas a Althaia i un altre, reservat a
l’àmbit sociosanitari, obre el camí de Sant Andreu Salut.

El segon capítol, dedicat a les persones, a les professions i als
professionals, descriu l’aparició de les diverses especialitats
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mèdiques i quirúrgiques i els seus progressos, amb alguns noms dels
metges i del personal d’infermeria implicats, sense negligir els serveis
centrals, de suport i d’informàtica.

El  tercer capítol  exposa l ’evolució tecnològica en els camps
diagnòstics i terapèutics, i els acompanya d’explicacions detallades
que complementen l’apartat anterior. No sols parla dels aparells
d’alta tecnologia sinó també de l’instrumental i material de cures
més freqüent i quin ús se’n feia.

El quart capítol rep com a títol “Althaia, avui”, que exposa el compromís
de la Fundació sorgida de la integració d’una entitat pública amb altres
de privades, ara un sol ens que orienta la seva voluntat i valors
majoritàriament a la medicina pública, i en un dels seus centres també
al sector privat i mutualista. Exposa els dispositius assistencials, la
recerca, la innovació, la docència de grau i postgrau en medicina i
infermeria; també la participació de ciutadans i usuaris, la col·laboració
en xarxes, els vincles amb els grups d’ajuda mútua i la teleassistència,
entre altres, fins al test d’estrès que arriba amb la covid-19.

El cinquè capítol és només la invitació a veure i escoltar l’audiovisual on
s’explica bona part del llibre, profusament acompanyat d’entrevistes a moltes
persones que han viscut el procés de transformació sanitària de la ciutat.

Les insercions temàtiques, intercalades i ben encertades, són quatre.
La primera es dedica a la presència de la dona en les professions
sanitàries, en medicina, farmàcia, infermeria i altres; el procés de
feminització assistencial complementa bé les explicacions de caràcter
general.

La segona descriu una nissaga de farmacèutics de prop de tres segles.
És impossible parlar de la sanitat de Manresa sense un elogi explícit a
la genealogia de farmacèutics Esteve, des del segle XIX al XXI.

La tercera inserció exposa les vides lligades als hospitals des de la
infantesa i dona a conèixer aquelles persones que hi van arribar com a
infants malalts o acollits, i superats els entrebancs s’hi van quedar a
treballar fins la seva jubilació. Molts d’aquests formen part dels cen-
tres en què han estat i són part del seu moll d’os.
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La darrera inserció es dedica a la transformació de l’Hospital de Sant
Joan de Déu, inaugurat el 1932 per a l’atenció a la infància, que amb el
pas dels anys va anar oferint noves especialitats fins a esdevenir un
hospital general i, finalment, després de grans canvis i ampliacions, és
la seu actual del gran hospital públic de la ciutat.

El llibre és grat, amb un relat tan clar que arriba a ser pedagògic. La
voluntat expressada a la introducció d’explicar els darrers cinquanta
anys s’acompleix amb escreix i el contingut justifica la necessitat de
l’edició.

Res no pot ser debades quan una institució amb responsabilitat social
disposa d’un codi ètic i gestiona també cabals públics; per aquest
motiu el producte de la venda d’aquest llibre està destinat al mecenatge
d’iniciatives assistencials de la Fundació Althaia. Per tot això i com a
conclusió, aquesta obra resumeix els antecedents de la realitat
sanitària actual de Manresa des d’una perspectiva hospitalària i en fa
difusió socio-cultural amb finalitats solidàries.

Lluís Guerrero i Sala

CALBET i CAMARASA, Josep M.; PUMAREGA CALDEIRO,
Antonio. Suïcidis a Catalunya (1901-1936). Barcelona:
Kit-Book Servicios Editor iales,  2020. 152 p.
ISBN: 9788412225198.

El tema del suïcidi ha estat present en quasi totes les
cultures al llarg de la història. També, ha estat estudiat
des de diferents perspectives: religiosa, jurídica, so-
cial, econòmica, demogràfica, periodística,
psiquiàtrica, etc.

Els autors del llibre, metges forenses, que han viscut
personalment el vessant legal i sanitari d’aquesta

problemàtica, fan una interessant introducció i una aproximació
històrica local al tema, a través del testimoni periodístic
d’aquests fets, succeïts a Catalunya durant el primer terç del
segle XX.
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No es tracta d’un estudi pròpiament científic del suïcidi. No descriuen els
mecanismes psicopatològics o socials que el condicionen, només els enu-
meren, a través de les 152 pàgines del llibre, que es llegeix amb facilitat.

La valoració del suïcidi que en fa la societat és sempre complexa i
diferent segons les circumstàncies que l’envolten: depèn de la cultura
de cada poble i època, i de la finalitat perseguida (política, sentimen-
tal, econòmica, mèdica, etc.).

En la cultura catòlica romana, el suïcidi ha estat estigmatitzat i ha
tingut sempre connotacions negatives amb una bel·ligerant oposició,
ocultació i amnèsia: no estan registrats en els l l ibres d’òbits
parroquials, no podien ser enterrats en el cementiri religiós (“camp
sant”) ni rebre els sagraments, etc.

Des de la perspectiva personal del suïcida, l’impossibilitat de resoldre
un greu problema de salut, escolar, amorós, econòmic, judicial, labo-
ral, d’honor, etc., el suïcidi seria la solució individual que li permetria
allunyar-se del problema i descansar i alliberar-se a l’altra vida.

Respecte a l’estudi i prevenció del suïcidi entre nosaltres, des de la
perspectiva forense, es fa referència als metges Mateu Orfila, Pere
Mata o Blanca Sarró, que se’n ocuparen durant els segles XIX i XX.

Com a metges forenses, els autors del llibre descriuen els mètodes emprats
per al suïcidi, segons la seva experiència professional. Parlen de 1.226 ca-
sos recollits, en 35 anys a Catalunya, a través de les notiícies aparegudes als
els diaris barcelonins “El Liberal” (1901-1913); “El Dia Gráfico” (1913-1920)
i “Las Noticias” (1925-1936). Reconeixen que es podrien haver produït molts
més casos, que s’haurien amagat o registrat com a altres causes, i que
altres diaris no mencionen per pudor o criteris ideològics, però que aquests
són prou demostratius de la percepció social d’aquesta problemàtica indivi-
dual i col·lectiva, en aquesta època i en l’àmbit cultural català.

Completa l’estudi una útil i selecta bibliografia que ajuda a ampliar el
coneixement des del punt de vista històric, mèdic i cultural, d’aquest
fenòmen considerat antinatural.

Ferran Sabaté i Casellas
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BINIMELIS, Joan Baptista. Tractats i escrits de

medicina i farmacologia. Palma: Lleonard Muntaner
Editor, 2020 (Col·lecció L’Arjau; 70). 332 p. ISBN:
9788417833640.

Joan Baptista Binimelis i García (Manacor, 1539-1616)
és un dels màxims representants de la cultura del
Renaixement a Mallorca. Humanista d’amplis
coneixements va ésser una figura polifacètica:
eclesiàstic, metge, historiador, cartògraf, matemàtic,
astrònom, literat i autor de diversos projectes de torres
de defensa.

D’orígens humils, després de fer els primers estudis a Mallorca, es traslladà
a València, on es doctorà en Medicina a l’Estudi General, facultat des d’on
arribaren a la Península les idees mèdiques sorgides del renaixement
italià, que es coneixen amb la denominació de “galenisme hipocràtic” o
“humanista”.

Escriptor prolífic, la seva extensa activitat literària comptava amb
obres de diferents àmbits, una part de les quals s’han perdut i la
resta, tret de la Història general del regne de Mallorca , fins fa
molt poc restaven inèdites. Pel que fa a l’aspecte científic, destaca
la seva contribució a la literatura mèdica i farmacològica amb
diverses obres,  major i tàr iament  en l lat í ,  que ara apare ixen
recollides en una excel·lent edició amb traducció al català, feta
per  un equip  de f i lò legs c làss ics d i r ig i ts  per  l ’ invest igador
Alexandre Font.

Amb Tractats i escrits de medicina i farmacologia es fa una edició
crítica dels seus textos  escrits en català i en llatí, aquests darrers
amb traducció i notes, amb un epígraf relatiu a les característiques
textuals i la seva transcripció; a més, ve precedida d’un estudi
general sobre la cultura mèdica i humanista de Joan Baptista
Binimelis, i un estudi particular a cada un dels tractats. Per facilitar
la lectura de la producció mèdica, l ’obra s’agrupa en quatre
apartats, dedicats respectivament als tractats mèdics pròpiament
dits, a la topografia mèdica, a la botànica mèdica i farmacologia i
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als catàlegs de metges. Finalment dos índexs, un de termes
mèdics, farmacològics i botànics i un altre de citacions, completen
aquesta acurada edició.

L’apartat dels tractats mèdics comença amb el De morbo gallico

tractatus quam brevis ac necessarius, authore Joanne  Benimelis (Sobre
el mal francès, tractat breu però necessari) amb el qual, com explica al
pròleg el seu autor, tenia com objectiu “descriure allò que hem
comprovat durant una llarga i prolongada experiència, a més de fets
observats per preceptors experimentadíssims en aquest art tal com
ens han arribat a les mans”; conscient l’autor de que a la seva època
el mal francès es tractava d’una malaltia recent, desconeguda pels
antics, poc tractada i de la qual els metges contemporanis inexperts
no podien recórrer ni a Hipòcrates ni a Galè, i malauradament cada un
aplicava el tractament a la seva manera.

Aquest tractat sifilogràfic, el primer escrit a Mallorca sobre aquesta malaltia,
era un manuscrit autògraf de final del s. XVI, inèdit fins ara, de 24 fulls
escrits per les dues cares en lletra cursiva renaixentista en llatí, a excepció
de tres folis en català on s’expliquen els diversos remeis que poden aplicar-
se als malalts de sífilis. Consta de tres parts: En la primera s’estudia el
contagi, els símptomes, les característiques de la patologia i la seva evolució,
fent una interessant descripció clínica dels diferents estadis de la malaltia.
En la segona es descriu la gonorrea, a la qual l’autor atribueix l’origen de
la sífilis. En la tercera aplica alguns criteris terapèutics de Joan de Vigo,
autor d’una obra sobre la mateixa qüestió.

El següent tractat escrit originàriament en català està dedicat a l’oli
miraculós d’Aparicio de Zubía, considerat un excel·lent medicament, i que
porta l’extensíssim títol de Relatió i modo que dóna Aparicio de Zubía per

a fer l’oli, d’on se declara més particularment que en altres que ell havia

donat <de> la manera que lo dit oli se té de fer, i és la següent, corregit per

Joan Benimelis i més reduït a forma de l’art. En ell s‘hi descriu la composició
del preparat, la seva elaboració i les aplicacions al cos, posant especial
atenció a les ferides del cap.

El segon apartat, escrits de topografia mèdica, recull tres obres Del propi i

particular  temperament  de  l’illa  de Mallorca, i a quins mals estan subjectes
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los seus habitadors; Sota quin domini i de quin signe celestial e planeta

està l’illa de Mallorca; Del particular temperament que té l’illa de

Mallorca i a quins vents està subjecta. En elles Binimelis estudia els
factors mediambientals de l’illa que determinen la disposició natural
dels seus habitants a patir certes malalties, com les arenes i les pedres,
que l’autor justifica per la ingesta d’aliments crus. També tracta dels
signes astrològics que regeixen el destí de Mallorca, que considera
sota el signe d’Escorpí.

El tercer apartat, botànica mèdica i farmacologia, recull el Tractat de

les virtuts de l’herba que·s diu tabaco, o herba sanctae crucis o

nicotiana, text breu sobre el poder curatiu i els usos terapèutics
d’aquesta planta acabada d’arribar d’Amèrica i que durant un temps
fou considerat a Europa de gran poder terapèutic per guarir moltes
malalties, fins al punt que alguns li donaren el nom d’herba panacea.

El darrer apartat, biblioteques de metges, inclou dues obres, la
Medicorum nomenclatura per alphabetum, eorum scilicet quorum opera

adhuc apud nos extant (Catàleg de metges, s’entén d’aquells de qui
se’ns han conservat les obres fins avui), que és una llarga relació
d’autors de re medica, entrats alfabèticament, seguits d’un breu
comentari o valoració de les seves obres, i el catàleg Auctores qui

contendunt omnes morbos incantationibus seu cantilenis posse curari

(Autors que afirmen que totes les malalties poden curar-se amb
encanteris o cantilenes), un llistat sense cap ordre de metges antics i
moderns, que sembla més una anotació no destinada en el seu
moment a la publicació.

En definitiva, una obra força interessant, que permet rescatar de l’oblit
tota l’obra mèdica d’un personatge rellevant de la cultura renaixentista
catalana com és Joan Baptista Binimelis.

Josep Campillo Galmés
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RAMIÓ JOFRE, Anna (cord.); SANTOR-RUIZ, Susana
(cord.); TORRES PENELLA, Carme (cord.); OLIVÉ
FERRER, M Carmen; GIMENO VILA, Carme; GALLEGO
CAMINERO, Gloria; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Laura;
TEJERO VIDAL, L. Lourdes; SÁNCHEZ RUEDA,
Guadalupe; TRAVESSET REY, Olga; VILA PANÉS, Inés;
BARDALLO PORRAS, M Dolores; VALIENTE BALLESTE-
ROS, Carme; BARCELÓ PRATS, Josep. Anonimat,

invisibilitat i reconeixement de les pràctiques

cuidadores a Catalunya, les Illes Balears i Andorra.

Volum 1.  Barcelona: Ediciones San Juan de Dios.
Campus Docent, 2020. (Colección Hospitalidad; 6).
260p. ISBN: 9788494797590

Aquest llibre, es el primer volum d’un projecte de recerca més ampli que
abraça des del segle X al XXI. Descriu les trajectòries professionals
significatives d’infermeres i infermers que amb la seva atenció, han millorat
el benestar i la salut de la població atesa entre els anys 1940 a 2018. Es
un llibre coral, escrit per professorat d’Història de la Infermeria, amb la
intenció de donar visibilitat a les cures i les cuidadores.

El projecte sorgeix dins l’Associació Febe d’Història d’Infermeria de llengua
catalana, integrada per estudioses i professores d’Història de la Infermeria de
les universitats de Catalunya, les Illes Balears, Andorra i Alacant. L’Associació
neix com a Grup Febe l’any 2004 i es constitueix com Associació l’any 2017,
amb la finalitat  de desenvolupar la docència i la recerca en Història d’Infermeria
en el marc disciplinari propi, en els territoris de llengua catalana. Entre les
publicacions més recents es troben Infermeres catalanes en  la Guerra Civil

espanyola (2015), i Enfermeras de Guerra (2012), llibres valuosos de l’aportació
infermera d’un període oblidat de la nostra història; segueix Infermeres Pioneres

a Catalunya (2017), on a través de les trajectòries professionals reconegudes
infermeres del període franquista i la transició democràtica van fer avenços
vers l’autonomia professional. Cal destacar també de la seva producció, Les

infermeres en l’atemptat del 17A. Histories de solidaritat i professionalitat, de
l’any 2018, on es donen  a conèixer les contribucions dels professionals en
aquests moments tan tràgics i colpidors.

El llibre s’inicia amb una primera part introductòria sobre la història dels
sabers, les pràctiques i els professionals dels les cures; seguit pel rol que
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el gènere ha mantingut i ha marcat  l’evolució professional i els diversos
factors que expliquen la invisibilitat persistent de la pràctica infermera en
el món sanitari i en la població en general. L’altre apartat a considerar, es
el que tracta els aspectes metodològics d’aquesta investigació que, sobre
una base paradigmàtica del constructivisme, es  pregunta com s’han construït
les trajectòries professionals d’infermeres i infermers en diferents contextos
durant el període 1940-2018. Es desenvolupa a través d’una recerca qualitativa
d’etnografia etnohistòrica, com a forma de, segons els propis autors, explicitar

l’evolució d’una professió com un procés inserit dins de contextos molt més

complexos i generalistes sense, en cap cas, perdre de vista la perspectiva local

(p.38). Els participants són nou professionals infermers, no coneguts per la
població general, però sí molt valorats en el seu context sanitari local.

En la part central del llibre que inclou la II, III, i IV part, hi ha els relats i l’anàlisi
de cada un d’ells, treballats a partir d’entrevistes en profunditat realitzades
per les autores i autor. L’estil que utilitzen no és homogeni i tot i que en la
metodologia està esmentat, no deixa de ser un tret diferencial d’aquest treball.
Els tres apartats que comprenen els relats estan agrupats cronològicament
atenent l’any de la titulació acadèmica dels seus protagonistes. En la II part
s’agrupen els Practicants, infermeres i llevadores; en la part III hi ha els Ajudants
Tècnics Sanitaris (ATS) de la dècada dels anys seixanta, i en la IV els Ajudants
Tècnics Sanitaris de la dècada dels anys setanta.

Encapçala el relats el practicant lleidatà Josep Cabús Pedrol (1921-2018),
que sent adolescent quan esclata la Guerra Civil i ocupada Lleida pels
nacionals  se’n va a Barcelona on estudia per Practicant. Torna a Lleida i
li neguen treballar en sanitat per rojo i catalán. L’oportunitat de practicar
la seva professió és a la “mili”, que s’allarga fins a 4 anys per l’entrada del
maquis pel Pirineu. Va ser practicant en moltes empreses de Lleida, en la
seva consulta i a domicili durant 45 anys. Es considerat precursor de la
Infermeria del treball, empresa i família de Lleida.

M. Àngels Pujol Bacardit (1918-2019), segarrenca, als 18 anys estudia
Infermera, Practicant i Llevadora a l’Hospital Clínic i provincial de Barcelona.
Concursa per la plaça de practicant a Calaf i després de diverses vicissituds
la  guanya. Poc a poc es guanya també la confiança i estimació de la població,
sent el seu referent sanitari. Acumula durant un temps la plaça de llevadora,
i acaba la seva trajectòria professional integrada al CAP de Calaf.
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Marta Blasco Sanz (1931), aragonesa, acabada la Guerra Civil afusellen el
seu pare i la família migra a Barcelona. Va lograr fer realitat el seu somni
d’infància “ser infermera”, especialitzant-se en Higiene del Treball i
d’Empresa. Sempre va treballar en clíniques privades i al Diari de Barcelo-
na. De jubilada cuida d’infermeres convalescents a la Fundació GLAM , de
la que és cofundadora.

Juan Moreno Serra (1938- 2018), navarrès, pertanyé durant deu anys a
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, on va descobrir i aprendre el valor
i la destresa de les cures infermeres. De seglar, durant el servei militar, fa
de “practicant” a l’Hospital Militar de Melilla. Acabada la “mili” estudia
per ATS especialitzant-ce en Infermeria del treball i d’empresa. Acumula
experiències diverses en mútues, hospitals i lloc de socors.

Victoria Casas Rodríguez (1939), barcelonina, estudia ATS a l’Escola de la
Creu Roja,  va treballar en serveis i unitats hospitalàries, empreses i
ambulatoris. Es va jubilar treballant al CAP del Passeig de Sant Joan, lloc
on es sentí més feliç i realitzada professionalment.

Mariona Marrugat Brossa (1946), mallorquina per aliança, estudia ATS a
l’Escola Mestre Nicolau de Barcelona i s’especialitza en Higiene i
epidemiologia infecciosa, sent referent del control d’infeccions nosocomials
als Hospitals de Vall d’Hebron, Sant Pau, Fundació Puigvert i Son Dureta.

Mª Dolores Rojas Montalvo (1945), granadina. La família migra a Sabadell.
Estudia ATS a l’escola Epiune i s’especialitza en Pediatria. Va treballar a la
Clínica de la Creu, la Del Nen Jesús i al Parc Taulí. Va ser la primera super-
visora a Sabadell.

Carmen Siches Cuadra (1954), barcelonina, estudia a l’escola de ATS Sta.
Madrona. Va dedicar tota la seva vida professional a l’Hospital Clínic, llevat
d’un any en un hospital de Canadà. Treballà en els serveis de UCI i Urgències.

Blundina Adellach Coma (1958), andorrana; la seva trajectòria professional
es paral·lela al desplegament del Sistema de Salut andorrà. Estudia ATS
a la Seu d’Urgell. Es testimoni del naixement de la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, la fundació del Col·legi i l’Escola d’Infermeria. Treballa a
la Clínica Meritxell, en Consultori d’Infermera de la comunitat creat per
ella i al Centre de Salut la Massana.
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En la V part d’aquest volum, es fa una anàlisi contextual i temàtica del
conjunt de relats. Es comença amb les dades sociodemogràfiques, continua
amb les trajectòries professionals, l’autonomia i identitat, per acabar en el
significat del tenir cura: les percepcions pròpies i les perspectives de futur.

En els aspectes sociodemogràfics, els protagonistes nascuts entre 1921 i
1958 descriuen vivències de diverses generacions de professionals,
comprenen els vuitanta darrers anys. Cal considerar els relats atenent les
peculiaritats dels diversos contextos històrics i socials que no són
homogenis. Cinc d’ells van viure la Guerra Civil espanyola quan eren
nadons, nens o adolescents, i la resta van néixer durant el primer període
franquista. La mostra de les biografies correspon a 7 dones i 2 homes,
percentatge actual que s’ha mantingut en el temps. Algunes biografies
expliquen el fenomen de l’emigració interregional o de les zones rurals a
les grans ciutats, que es va produir des de l’acabament de la Guerra Civil.

Respecte a les trajectòries professionals, una part, havia tingut experiència
sanitària d’auxiliar abans de ser infermera professional, exercint en
diferents àmbits de treball, en el marc de la transició del model liberal de
la medicina a la socialització de la mateixa, treballant amb cura, reciclant
els materials degut als escassos recursos i cobrant sous minsos. Cal tenir
en compte la situació de la dona. El que s’esperava d’ella era el de relega-
da al nucli familiar, llur funció fonamental era transmetre els valors morals
tradicionals i educar els fills. I encara que a partir dels anys seixanta s’establí
per llei la no discriminació per sexes ni estat, en l’exercici dels drets polítics,
professionals i de treballs de la dona, la llei no va provocar grans canvis,
mantenint-se la situació fins la democràcia.

Les infermeres feien concessions professionals, per tal de mantenir la
conciliació laboral i familiar, al trobar rigidesa jeràrquica en el sistema
sanitari i en les relacions infermeres-caps, en consonància amb la ideologia
imperant de submissió i obediència als superiors. La mateixa dècada dels
seixanta va ser l’inici de l’època daurada del mercat laboral i també el
començament de la laïcització progressiva de la professió. Es destaca
també la pluriocupació. Aquesta es va donar en la postguerra en els
treballadors amb salaris baixos, obligant-los a tenir més d’una feina. El
procés es va mantenir durant dècades com un fenomen de subsistència, a
la vegada que va complir més d’una funció d’aspiració econòmica. Va ser
l’època de la conformació de la classe mitjana.
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La responsabilitat és la capacitat d’un professional de justificar els seus
actes i de donar compte de les seves accions professionals, deures i
implicació; es relaciona amb el compromís. Entesa aquesta responsabilitat
com un concepte ètic, és més valuós i digne de lloança. Les experiències
d’aquests professionals relaten l’exercici pràctic de responsabilitat,
autonomia, competència, compassió i establiment de confiança. També
relaten un sentit de pertinença i de reafirmació de la seva identitat, confi-
gurada a través dels valors i actituds adoptats pel col·lectiu infermer,
encapçalat pel grau d’humanització que comporta l’exercici de la professió.

En la última part del llibre s’analitzen les diferents aproximacions del tenir
cura descrites en els relats, es constata que  cadascuna de les infermeres té
una concepció i conceptualització pròpia del que significa cuidar, influenciada
pels diferents aspectes contextuals que envolten les pràctiques individuals.
Les més comunes són “estar amb”,   “ajudar”,  “fer per ell”. Són aproximacions
molt properes a les teories o marcs de referència de François Collière,
Dorothea Orem, Katherine Kolcaba i Escoles del Caring.

Conclouen que són històries plenes de superació, formació permanent i
pluriocupació per a homes i caps de família. Van viure en anys sense
llibertats però amb millores creixents en l’economia. La motivació infermera
era vocacional, eren els primers intents de la dona de fer-se un lloc en el
món laboral. Van treballar en tots els àmbits hospitalaris i extrahospitalaris
públics i privats, encara que els homes escollien o se’ls adjudicava serveis
més tècnics que permetien un treball més autònom. Dels diferents
significats del CUIDAR, o tenir cura, predomina el d’AJUDA. Van mostrar
una gradual valoració de la imatge i una forta identitat professional.

Per al futur de la professió ens proposem millorar la formació incloent la
formació inter-generacional, la unió i compromís del col·lectiu, el treball
interdisciplinari i en equip, humanitzar les cures “tornant a l’origen”, ser
responsables i formar part del màrqueting de la professió en societat.

El llibre curosament editat per Ediciones San Juan de Dios, Campus Docent,
a Barcelona, l’any 2020, té 260 pàgines que ens mostren la necessitat de
visibilitzar i contextualitzar les pràctiques infermeres que ens fan sacsejar
i aprendre d’un passat recent de la nostra història.

Oscar Bautista Villaécija
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LACUEVA MORENO, Josep Lluís. La lluita contra els

enemics invisibles. Topografia mèdica del Dr. Pau

Aymerich i Gilabertó. Terrassa: Fundació Torre del
Palau, 2021.(Col·lecció Ànfora; 29). 352 p. ISBN:
9788412010367

Les topografies mèdiques són la principal aportació
bibliogràfica de la medicina rural a la sanitat pública. Re-
presenten la línia de pensament mèdic que analitza
detingudament aspectes ambientals i socials en els
processos que afecten a la salut de les persones i de les
comunitats. Són, per tant, un clar exponent de la mentalitat
mèdica i sociocultural d’una època determinada.

L’origen d’aquest tipus de literatura científica cal situar-lo a finals del
segle XVIII, moment en que s’inicia l’higienisme, un corrent de pensament
que apareix impulsat principalment per un grup de metges que critica la
manca de salubritat de les ciutats industrials i proposen mesures per
millorar la salut i les condicions de vida de la població.

En consonància amb els objectius de la Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
de Barcelona, es va encarregar als Drs. Francesc Salvà i Francesc Sanpons
que en fessin un pla per a l’elaboració de les Topografies Mèdiques. Les
bases per aquest tipus de concursos públics anuals consten a la “Circular

del plan Metódico y compendioso, para formar la topografía de alguna

población, nuevamente extendida de acuerdo de la Nacional Academia de

Medicina Práctica de Barcelona por sus socios residentes los Dres. D.

Francisco Salvá, D. Juan F. Bahí, D. Antonio Vilaseca y D. Rafael Nadal y

arreglado según las bases, que en 1788 adoptaron para el mismo objeto

D. Francisco Salvá y D. Francisco Sanpons de orden de la misma”.

L’interès pels estudis topogràfics queda patent a la institució i a més fou
un tema d’actualitat durant tot el segle XIX com ho demostren els treballs
publicats posteriorment per donar pautes de com d’escriure les
topografies. Així, Joan López, Feliu Janer, amb Pere Vieta i Raimon Duran
publiquen la “Clave que la comisión permanente de topografías ha pro-

puesto a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona para facilitar

la formación  de la topografía de los pueblos que componen la provincia de
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Cataluña”. Francesc Salvà va publicar una “Circular del plan metódico

compendioso para formar la topografía de alguna población” l’any 1821,
així com Raimon Duran, que el mateix any edita una “Introducción a la clave

topográfica”. També Pere Felip Monlau, l’any 1847, escriu: “Todas las

poblaciones han de tener su topografía. El manuscrito que las conten-

ga debe ser custodiado en los archivos de la Casa Municipal como un

“libro de familia”.

Moltes de les topografies presentades a la Reial Acadèmia són treballs que
van tenir el seu moment més àlgid en el període comprès entre mitjan segle
XIX i el primer terç del XX, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu,
període en el qual hi podem incloure la topografia de Terrassa. Els metges
que exercien en el medi rural, normalment acostumaven a fer aquests estudis
sobre les condicions naturals, climàtiques i higièniques del medi on
treballaven, i després describien les principals malalties i les epidèmies.  A
més a més, el fet d’obtenir el premi de l’Acadèmia, a l’autor li reportava
l’ingrés com a acadèmic corresponent de la institució. Segons Oriol
Casassas, “potser l’actuació més notable d’estímul (de les Reials
Acadèmies de Medicina i Cirurgia) és la concessió dels premis a estudis
medicotopogràfics de pobles del districte acadèmic”. La Topografia Mèdica
de Terrassa del Dr. Aymerich fou presentada a concurs a la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona amb el lema “Differunt pro natura locorum

genera medicina” i va obtenir una menció honorífica l’any 1881, amb el
títol d’acadèmic corresponent per a l’autor.

Aquestes topografies, al cap dels anys han suscitat de nou interès pels
estudiosos locals i moltes d’elles s’han editat per primera vegada o s’han
reeditat. És indiscutible que cobreixen un buit que existia en l’anàlisi del
territori i en la historiografia local; d’aquí l’interès que actualment
desperten en molts historiadors.

És en aquest context que podem emmarcar el llibre La lluita contra els

enemics invisibles. Topografia mèdica del Dr. Pau Aymerich i Gilabertó,

del professor i historiador Josep Lluís Lacueva, que descriu la situació
sociosanitària del municipi de Terrassa durant la segona meitat del
segle XIX i les malalties infeccioses que la van afectar. A partir de la
informació aportada pel Dr. Pau Aymerich, l’autor del llibre fa un
recorregut per diferents aspectes sanitaris, laborals, socials i polítics
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que la ciutat va viure durant aquells anys i descriu les malalties de
l’època, sobretot infeccioses, que foren les responsables d’un augment
considerable de la mortalitat.

El primer capítol de l’obra descriu la ciutat de Terrassa durant el primer
terç del segle XIX (p.31-68) i continua amb un esbós biogràfic del metge
liberal Pau Aymerich i Gilabertó (p. 67-90). El tercer s’ocupa de
contextualitzar i definir els conceptes de miasmes i microbis en aquest
període (p. 91-97) i el quart ens parla extensament de la situació sanitària
de la ciutat a les darreres dècades del segle XIX (p. 99-183).

L’obra es completa amb uns extensos annexos (p. 185-352) en els quals
ens relaciona les obres manuscrites i editades de Pau Aymerich i Gilabertó,
la transcripció completa de la topografia mèdica de Terrassa de 1881, una
memòria presentada a la Junta Local de Sanitat l’any 1880 sobre l’estat
sanitari de Terrassa, la terapèutica de la coqueluche, una segona memòria
presentada a l’Ajuntament de Terrassa, uns apunts per a un reglament de
Sanitat Local, un recull d’articles publicats a la premsa de l’època —sobretot
a El Pensamiento Ilustrado, El Eco de Tarrasa i La Revista Tarrasense—,

l’acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona en la qual
s’atorga una menció honorífica i el títol d’acadèmic corresponent al Dr.
Pau Aymerich pel seu treball sobre la topografia mèdica i un poema que
porta per títol El Torb, 1914-1918.

Clou l’obra l’índex de figures, les fonts arxivístiques, la bibliografia, un
índex onomàstic i de matèries i una relació In memoriam dels 734 òbits
causats directament o indirecta per la pandèmia de SARS-CoV-2 a
Terrassa entre el 14 de març i el 25 de maig del 2020, data de publicació
del llibre.

L’obra, editada per la Fundació Torre del Palau amb el patrocini de
Mútua Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Ajuntament de Terrassa,
correspon al volum 29 de la col·lecció Àmfora d’aquesta institució
terrassenca. En definitiva, una valuosa aportació que contribueix a
engruixir la historiografia medicosanitària de la ciutat.

Joan Pujol i Ros
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SOLER JIMÉNEZ, Joan. Històries morboses (1348-

1809). Terrassa: Arxiu de Terrassa (AHT) i Arxiu
Comarcal Vallès Occidental (ACVOC), 2021
(Col·lecció Terraça.doc; 8). 168 p.

El 19 de juliol de 1803 els regidors de Terrassa rebien
un ofici de l’alcalde major de Mataró, José Justo
López Tejerina, amb les instruccions següents: “En-

terado el Rey de la importancia de la obra escrita en

dos tomos e intitulada Epidemiologia o Historia de
las Pestes (...) se ha servido mandar que se tome un

juego de ella por todos los pueblos del Reyno” (AHT,
Documents històrics nº 1543). Es desconeix si finalment els regidors van
fer cas de la instrucció, però, en tot cas és indiscutible que conèixer la
història de les epidèmies es considerava una eina de primera per combatre-
les millor. En altres paraules: conèixer el passat per afrontar el futur.

Amb la mateixa finalitat, Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Històric de
Terrassa, ha publicat el passat 2020 Històries morboses (1348-1809), una
història de les principals epidèmies que ha patit la vila vallesana des de la
primera pesta negra de 1348 fins la febre tifoide de 1809. Abans d’analitzar
el treball, alguns comentaris previs. En primer lloc cal recordar que l’origen
del text és una valuosa col·lecció d’enfilalls a Twitter fets durant els mesos
de confinament en què, des de l’Arxiu de Terrassa, es va fer un primer
recull de les principals epidèmies viscudes. Des d’aleshores, s’han corregit
els errors i s’ha completat el buidatge historiogràfic amb la localització i
transcripció dels documents més significatius per a l’estudi de les
epidèmies. De fet, l’opuscle es divideix en dues parts: en la primera hi ha
una breu explicació, més descriptiva que interpretativa, de les epidèmies;
en la segona, que ocupa gairebé dues terceres parts del treball, es dedica
a la transcripció de fins a 111 documents conservats a l’AHT i relacionats
amb la qüestió. En segon lloc, val a dir que no és una publicació aïllada,
sinó que suma un número més a la col·lecció Terraça.doc —i ja en van 8!—,
dedicada a difondre el patrimoni documental de l’Arxiu. Si d’altres anys
s’havia centrat en explicar els documents que parlaven de les festes majors,
de la cacera de bruixes o a la soledat dels orfes de les riuades de 1962,
enguany se centrava —com no podia ser d’altra manera— en la lluita con-
tra els enemics microscòpics.
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La primera epidèmia que es descriu és la pesta negra de 1348 i no és
casual. D’una banda, aquest treball aporta informacions inèdites sobre
l’impacte que va tenir el primer brot de pesta a Terrassa i, per primera
vegada, aconsegueix afirmar una història pròpia per la vila i no pas assimilar-
la al context general, com si Terrassa s’hagués limitat a reproduir a petita
escala el que passava al conjunt de Catalunya. D’altra banda, no és fins a
principis del segle XIV que el Consell Municipal no va contractar un metge
per custodiar les orines i fer un primer diagnòstic dels malalts. És, doncs,
la primera vegada que tenim constància dels esforços municipals per fer
front a les malalties i no només resignar-s’hi i acceptar-les com si es
tractessin d’un càstig diví. A partir d’aleshores, es fa un repàs “que hem

volgut que fos exhaustiu però que mai serà del tot definitiu” (p.3) dels
diferents brots de pesta i d’altres mals que, amb més o menys intensitat,
han colpejat la vila fins a 1809. Es parla de mesures sanitàries, dels primers
hospitals, de caravanes de gitanos i de bruixes, i d’alguns aldarulls entre
vilatans i els morbers, una mena de junta de sanitat avant la lettre. No és
que les epidèmies acabessin aquell any: durant tot el segle XIX van
sovintejar les epidèmies de febre groga, de còlera, tifus o de verola, entre
d’altres, sense parlar de la grip espanyola de 1918, el brot de poliomielitis
a la Maurina el 1969 o la mateixa Covid-19 el 2020. És, senzillament, que
a partir d’aquell moment el volum de documentació creix i fa de mal resu-
mir. D’aquesta manera, s’obria la porta a poder estudiar en detall les
epidèmies del segle XIX, XX i XXI, tal i com està previst que faci el número
36 de la revista d’història local Terme.

El comentari del text es pot plantejar en tres plànols diferents: com a
invitació a la reflexió, com a exercici historiogràfic i com a proposta
d’intervenció en el present. Primerament, com plantejàvem a l’inici
d’aquesta ressenya, l’opuscle dona perspectiva històrica a una qüestió
de plena actualitat (“la voluntat d’aquesta publicació és que els lectors

disposin d’una visió més àmplia de la situació que estem vivint amb la

covid-19” p.39). Actua com un mirall per a veure-hi reflectides misèries i
virtuts del nostre temps, però, a més, com solen fer els miralls, també
serveixen per donar profunditat al què s’hi reflexa. És una invitació al que
Pierre Vilar en deia pensar històricament, és a dir, pensar les problemàtiques
presents atenent a l’experiència acumulada com a societat al llarg de la
història. Amb d’altres paraules en diríem tenir una mirada antropològica
de la història: veure que en el fons, sigui al segle XIV o XXI, amb unes o
altres eines, vestits o creences, no deixem de lluitar contra la mateixa
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cosa: la por a la mort. És així com hom s’adona que les actituds i
comportaments no són tant diferents els del segle XIV que els del XXI.

En segon lloc, aquest treball és un exemple molt bo de com s’ha de realitzar
una recerca històrica. Inspirant-se en la manera d’historiar de Salvador
Cardús, es parteix de la lectura del document per bastir el discurs històric.
Ni hi ha un hipòtesi central que es vulgui validar o contradir, ni, com tant
sovint passa, es parteix d’una conclusió i se seleccionen tan sols els
documents que la confirmen. Senzillament s’explica el que s’explica al
document. També demostra un ús intel·ligent de les fonts, combinant-les
per tal d’obtenir la informació desitjada. És així com s’aconsegueix aportar
llum a les incògnites sobre la pesta negra de 1348: les comandes, un
instrument jurídic de naturalesa comercial, acaben resultant claus per conèixer
l’abast de la mortaldat de l’epidèmia. O el testament de Jaume Ametller,
mort de pesta el 1490, que tot i la seva naturalesa jurídica ens permet deduir
les actituds populars i quotidianes davant la mort a finals de segle XV.

Finalment, el treball em sembla una excel·lent proposta d’intervenció des
de la història i l’arxivística sobre el present. Ni historiar des d’una torre de
marfil ni custodiar papers vells. Aquest opuscle llança la proposta a
diferents nivells. Resulta un material molt valuós per a la historiografia ja
que li estalvia feina localitzant la documentació essencial sobre epidèmies
a Terrassa (no obstant, un estudi a fons hauria de contemplar també
d’altres documents d’altres arxius); és un material molt valuós per a
escoles i instituts, com ho demostren els diferents materials pedagògics
que s’han desenvolupat a partir d’aquesta cerca, però també se’n pot
treure suc de moltes altres maneres: obres de teatre, visites guiades,
peces audiovisuals...; per últim, és un treball que, en la línia del que
comentàvem al principi de la ressenya, permet al conjunt de la ciutadania
adonar-se que els homes i dones del segle XXI, “crèduls d’una

invulnerabilitat definitiva” (p.39), no estem exempts de viure amb les
mateixes pors i angoixes amb les què s’han viscut tota la història i ens
empeny a esforçar-nos per aconseguir que la història pugui continuar.
Aquest treball ens recorda que el futur no està escrit, sinó que està en joc.
I que està a les nostres mans preservar-lo.

Marcel Taló Martí
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GUARDIOLA, Elena; BAÑOS, Josep-E. Catalan

physician’s contributions to medicine: A historical

view throught eponyms. Barcelona: Fundació Dr.
Antoni Esteve, 2021. 338 p. ISBN: 9788494720499

D’una manera succinta, aquest llibre es podria
ressenyar simplement com una selecció exquisida
d’epònims mèdics catalans escrita en llengua
anglesa. Si entrem en detalls, definiríem el llibre
com una revisió molt ben documentada i acurada
sobre les contribucions a l’avenç de la medicina
fetes per reconeguts metges catalans, articulada

concretament a través dels seus epònims. Les biografies d’aquests
metges i les seves aportacions —és a dir, els conceptes designats amb
els seus noms— ja havien estat prèviament publicades pels mateixos
autors del llibre, en diferents formats i en diverses publicacions en llengua
catalana. En aquesta obra que presentem, en fan una tria selecta,
n’actualitzen la informació i pretenen assolir una divulgació més àmplia
d’aquests coneixements d’història de la medicina gràcies a la projecció
internacional de la llengua anglesa. Recordar i homenatjar personatges
històrics vinculats a la medicina catalana és una manera més de donar
a conèixer al món la cultura del nostre país.

És ben cert que podríem inventariar un nombre ingent d’aportacions dels
metges catalans a la ciència mèdica al llarg de la història. Ara bé, en
paraules d’Elena Guardiola, metgessa i coautora del llibre, el fet de cercar
i triar per a elaborar aquesta compilació d’epònims ha estat “una excusa”
per reviure les grans contribucions d’alguns d’aquests metges. De fet,
l’obra té el seu origen en una sèrie d’anècdotes curioses que Josep-Eladi
Baños, també coautor, va detallar en l’acte de presentació del llibre que
va tenir lloc el 21 d’octubre de 2021 a la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya: https://www.youtube.com/watch?v=vWzE1y9cE7s&t=8s.

Aquesta línia de treball i recerca iniciada pels doctors Guardiola i Baños ve
de lluny. Parteix d’un article publicat a Annals de Medicina el 1999, que
introduïa la sèrie Eponímia mèdica catalana dins la secció Sense amnèsia

de la revista, una sèrie encara activa actualment. Amb posterioritat, en el
format Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, els mateixos autors van
publicar tres llibres més que, igualment com el que aquí es ressenya, es



GIMBERNAT, 2022; 76: 209-236 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 235

Ressenyes bibliogràfiques

poden descarregar gratuïtament en format electrònic des del web d’aquesta
institució (https://www.esteve.org/ca/libros/catalan-physicians-
contributions-to-medicine-a-historical-view-through-eponyms/).
Continuant amb la mateixa idea original, i cercant la màxima divulgació —
aquest cop en llengua anglesa—, els autors van comptar de nou amb el
suport de la Fundació Dr. Antoni Esteve en la iniciativa de fer un aplec
selecte d’entre el conjunt d’epònims catalans publicats fins ara, per a
editar el llibre que ara ressenyem.

“Catalan physicians’ contributions to medicine: A historical view throught

eponyms” comença amb un prefaci en què els autors introdueixen i
justifiquen l’obra, aquesta llarga línia de treball de més de dues dècades
que hem destacat. Un primer capítol, a mode d’introducció, explica
detalladament el que s’entén per epònim, els seus diversos tipus, la seva
importància en l’entorn científic general i en el mèdic en particular i,
finalment, se centra en els relacionats amb metges catalans. Va
acompanyat d’una taula de més de cent epònims mèdics que porten el
nom d’una vuitantena de científics catalans. Partint d’aquesta extensa llista
de noms, el llibre desglossa un a un els vint-i-tres personatges seleccionats.
Cada capítol desenvolupa la biografia d’un metge i una explicació minuciosa
sobre l’epònim o epònims que en porten el nom. El text es complementa
amb imatges, fotografies i esquemes, dels quals trobem els crèdits en un
annex a l’acabament del llibre. Al final de cada capítol es troben les
referències de la bibliografia emprada pels autors. Del conjunt de metges
amb epònims inclosos en l’obra resultaria injust destacar-ne cap; des dels
més clàssics, com Gaspar Casal i Antoni de Gimbernat, fins els germans
Brugada, pel llibre desfilen metges catalans de diferents èpoques i
especialitats, descrits amb textos sintètics, de lectura i comprensió fàcils.
Esmentem només, a tall d’exemple, la vacuna anticolèrica de Ferran, el
mètode Trueta per les fractures obertes o la tècnica d’extracció de cataractes
de Barraquer també coneguda com zonulòlisi enzimàtica. Cal posar en relleu
també els dos índexs al final del volum, que resulten molt pràctics perquè
permeten fer consultes i cerques tant dels noms propis com de les matèries
a què fan referència els epònims recollits.

De virtuts, el llibre en té moltes, i de limitacions, al nostre entendre, molt
poques. Potser podríem preguntar als autors per què s’han inclòs aquests
vint-i-tres epònims i no uns altres. Ells mateixos reconeixen que la selecció
ha estat subjectiva i que molts personatges també rellevants s’han quedat
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fora d’aquest llibre en anglès. Entenem que calia fer una tria que
s’ajustés a les limitacions d’espai d’una obra orientada a una distribució
primordialment impresa, pensada per a una difusió àmplia i per a un
públic extens. D’altra banda, el llibre no inclou cap epònim de metgesses
catalanes. Els autors ens asseguren que les han cercat insistentment
sense èxit. Caldria recordar que les primeres metgesses a l’estat espanyol
van ser Dolors Aleu Riera (1857-1913) i Martina Castells Ballespir (1852-
1884), que van assolir, de manera molt excepcional, la llicenciatura en
medicina i cirurgia l’any 1882. Aquesta mancança d’epònims femenins
és, sens dubte, un reflex més d’una realitat injusta i, fins fa poc, molt
silenciada: la invisibilització de les dones científiques.

Fins aquest punt, com és norma en una ressenya, hem comentat i recomanat
l’obra. Però creiem que els seus autors es mereixen un reconeixement
especial. Una tasca de recerca de més de vint anys recuperant epònims,
metges, biografies, signes i símptomes, vincula estretament l’etiqueta
“eponímia mèdica catalana” amb el nom dels dos autors. És per això que
creiem de justícia anar més enllà d’agrair-los l’autoria d’aquest munt de
publicacions i l’esforç d’escriure línies i línies per divulgar la nostra història.
Pensem que no seria agosarat parlar de la col·lecció Guardiola-Baños

com a denominació per a designar el seu recull de les biografies de metges
catalans, fruit d’una acurada i meticulosa revisió de la història mèdica del
nostre país. Una etiqueta que proposem com a nou epònim mèdic català,
i el primer amb un esment explícit d’un nom femení.

En resum, recomanem vivament aquest llibre. Primer de tot per la selecció
d’epònims mèdics catalans que inclou, els quals representen una part
molt important de la nostra història: el text és amè, entretingut i amb fets i
anècdotes que segur que seran interessants per a les persones àvides de
ciència, medicina i història. Igualment, destaquem la utilitat que pot tenir,
pel seu enfocament divulgatiu, com a eina per als docents que vulguin
contribuir a humanitzar l’aprenentatge de la medicina per part dels seus
estudiants. Per acabar, d’una banda, desitgem la màxima divulgació d’aquest
treball en els àmbits nacional i internacional, com a contribució eminent a la
difusió de la cultura i la ciència catalanes. De l’altra, aprofitem l’avinentesa
per esperonar els autors en la cerca de nous epònims mèdics catalans que
contribueixin a completar l’excel·lent col·lecció Guardiola-Baños.

Fèlix Bosch i M. Antònia Julià
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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



239

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2022; 76: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

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.
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8. ANNEX

MODELS DE DOCUMENTS

— Formulari de declaració d’autoria
— Comunicació motivada de la declaració editorial (destinació

prèvia a la revisió d’experts)
— Comunicació motivada de la decisió editorial
— Informe d’avaluació externa
— Responsables de la revista Gimbernat

DECLARACIÓ D’AUTORIA,

BONES PRÀCTIQUES I CESSIÓ DE DRETS

La direcció de la revista i l’equip editorial recorden als autors que el seu contingut ha
de ser original i inèdit. Només excepcionalment els editors de la revista poden considerar la
publicació de material que no reuneixi aquests requisits. Els autors que presentin material
publicat totalment o parcial amb anterioritat, han de fer constar sempre aquesta circumstància,
així com la causa de la duplicació, i facilitar la font en què ha aparegut l’article en qüestió.

Els autors firmants del treball han de ser el mateixos que han contribuït a concebre’l
i a realitzar-lo, que han participat en l’obtenció de les dades i la interpretació dels resultats, i
que l’han redactat i revisat.

L’autor de contacte o primer signant ha d’emplenar correctament tot el formulari que
trobarà a continuació. Tots els coautors de l’article han de signar al final d’aquest document,
en el lloc previst. Aquest formulari, un cop emplenat i escanejat, ha d’acompanyar l’article quan
s’envii a la revista per demanar la seva publicació.

Els documents s’han de trametre a la direcció de la revista per correu electrònic a
l’adreça gimbernat@ramc.cat

Barcelona, gener de 2022
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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.



254

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2022; 76: 235-260 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

CONFLICTE D’INTERESSOS (marqueu aquesta casella si escau)

En l’apartat d’Observacions, els signants del text informen de qualsevol lligam comercial, financer

o particular amb persones que puguin tenir interessos relacionats amb el treball proposat.

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ (marqueu aquesta casella)

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons CC BY. L’obra pot

ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer obra derivada, deixant clar qui és

l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de Barcelona el dret

de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin d’interès per a aquestes institucions i

incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative Commons 4.0

Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> [Consulta:

1 de setembre del 2019]

OBSERVACIONS
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

AUTORS

Cognoms Nom Signatura Data

Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
Telèfon: Horari de contacte:
Correu-e:

DADES DE CONTACTE DEL PRIMER SIGNANT
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la decisió editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial de la revista l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic
i la presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors interns, considerem l’article:

 No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
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 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2022
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