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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

A
quest número 78 de la revista Gimbernat apareix en el moment que correspon,

d’acord amb la seva cadència semestral. Tot i amb això, els que en són seguidors

hauran observat que fa pocs dies se’n va editar un altre, el 77, que tenia

caràcter extraordinari, ja que a més dels espais habituals contenia un dossier

monogràfic relacionat amb la celebració —ajornada durant dos anys per la pandèmia—

del quart de mil·lenni d’existència de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,

efemèride solemnitzada el 4 de maig proppassat.

L’aparició de dos números de la revista en l’espai temporal d’un mes exigeix

un considerable esforç i per tant des d’aquí agraeixo a tot el consell de redacció

l’esforç esmerçat en aquests temps tan difícils. Ho són perquè seguim patint una

pandèmia des de fa més de dos anys i a més, des del 24 de febrer d’enguany, Europa

té a l’est la guerra desfermada per Rússia contra Ucraïna com a escalada d’un

conflicte que es congriava des del 2014.

El món sencer pateix les conseqüències de la pandèmia i de les guerres.

La pandèmia de SARS-CoV-2 ja ha produït més de 18 milions de morts, dels

quals més de 27.200 a Catalunya; patiments, cronicitats, desatenció parcial de

la patologia ordinària per la saturació sanitària, afectació psicològica i depressió

econòmica. A la fi del 2020, primer any de la pandèmia, s’iniciava la vacunació

de la població amb diverses vacunes agrupades en dos tipus diferents

d’elaboració. Aquest ha estat el gran pas donat contra una infecció vírica sense

tractament efectiu. Molts acadèmics de la RAMC han participat en la lluita contra

la infecció i en defensa de la vacunació; la corporació té una llarga tradició

propagadora de les vacunacions des de les inoculacions del segle XVIII, quan va

néixer l’Acadèmia, fins l’actualitat. A hores d’ara a Catalunya el 80% de la població

ja té una pauta completa d’immunització i estem sortint de la sisena onada de la

covid-19; esperem que no sorgeixi cap soca nova del virus que defugi aquesta
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immunitat. En breu es comercialitzarà la vacuna catalana de l’empresa Hipra,

basada en proteïnes recombinants, que millora la funcionalitat d’altres

existents al mercat.

La guerra de l’est també ha empitjorat l’economia global ja molt

damnificada pel virus i ha produït seriosos problemes de transport i d’abastiment

d’aliments i de productes bàsics i components, que aturen algunes cadenes de

producció. També tot això ha acabat afectant el sistema sanitari, més saturat i

mancat de mitjans. En general, la població catalana necessita encara atenció

per la pandèmia, un bon increment de recursos per atendre la patologia ordinària

ajornada i més personal i finançament per aconseguir-ho. El perfil psicològic

col·lectiu també ha canviat i s’albiren variacions del comportament social. Aquest

és el marc convivència actual, que també influeix en tots nosaltres, en la recerca

històrica i en la revista Gimbernat.

Aquest nou número ofereix la diversitat temàtica i d’espais cronològics que la

nostra capçalera té per costum. El cos principal d’articles de recerca històrica abasten

del segle XVII fins l’actual XXI, pràcticament prop de quatre-cents anys. Els temes són

ben variats, amb presència d’un treball francès i d’un altre dedicat al centenari de la

insulina. Barcelona, Catalunya, va tenir un paper destacat en la primera aplicació de

la insulina a l’Europa continental i aquest fet mereix estudi i difusió.

Aquest número també ofereix treballs en tres de les seves seccions no fixes,

com són “Glossa”, “Art i medicina” i “Scripta manent”. Cal posar de relleu la glossa

d’un metge figuerenc exiliat a finals del segle XIX per la seva ideologia republicana i

que troba a l’Amèrica Central una segona pàtria en què desenvolupa les seves

capacitats i lluita contra les epidèmies; un precedent del que més tard succeiria a

altres metges arran la Guerra Civil espanyola. Molts metges catalans han trobat a

Europa el seu marc de desenvolupament i altres a Amèrica, també terra d’arribada.

A l’hora de redactar un editorial per aquesta revista d’història de la medicina,

hem volgut deixar-hi un testimoni de les tragèdies que ens assetgen i que seran

estudiades temps a venir i també un breu comentari del que oferim als lectors habituals

i als que per qualsevol motiu ens consulten. A tots, moltes gràcies i esperem que

gaudeixin els textos i els siguin d’utilitat acadèmica.
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EL FLAGELL DE LA PESTA DEL PERÍODE

1648-1654 A MONISTROL DE MONTSERRAT

(BAGES)

PARAULES CLAU:

� Pesta

� Segle XVII

� Monistrol

� Montserrat

� Sanitaris

RESUM: Aquest treball ens aproxima a com Monistrol de Montserrat
afrontà un brot de pesta entre l’agost i l’octubre de 1654 i com
arribà i es tractà des dels vessants religiós, mèdic i econòmic. Les
mesures sanitàries seran: impedir l’entrada de gent, l’aïllament
dels empestats, una alimentació raonable per al malalts i pobres,
controlar els enterraments i assegurar la neteja de robes i cases.

EL AZOTE DE LA PESTE DEL PERÍODO 1648-1654 EN MONISTROL
DE MONTSERRAT (BAGES). RESUMEN: Este trabajo nos aproxima
a como Monistrol de Montserrat afrontó un brote de peste entre
agosto y octubre de 1654 y como llegó y se trató desde la vertiente
religiosa, médica y económica. Las medidas sanitarias serán: im-
pedir la entrada de gente, el aislamiento de los apestados, una
alimentación razonable para los enfermos y pobres, el control de
los entierros y la limpieza de ropas y casas.

THE FLAGELL OF THE PLAGUE OF THE PERIOD 1648-1654 IN
MONISTROL DE MONTSERRAT (BAGES). ABSTRACT: This paper brings
us closer to how Monistrol de Montserrat( Catalonia, Spain)  faced an
outbreak of plague between August and October 1654 and how it came
to be treated from a religious, medical and economic point of view. The
healtd measures were: the prevention of people arrival, the isolation of
the infected, a reasonable nutrition for the sick and the poor,  burials
control  and the assurrance of cleaning of clothes and houses.

PALABRAS CLAVE:

� Peste

� Siglo XVII

� Monistrol

� Montserrat

� Sanitarios
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INTRODUCCIÓ

Monistrol de Montserrat és una població situada als peus de la muntanya
de Montserrat i a la riba del riu Llobregat. La seva orografia és una agrupació de
turons fins trobar les altes parets de conglomerat pinyolenc de la cara de llevant
del massís. Aquesta orografia trencada ha deixat poc marge per a una agricultu-
ra i una ramaderia suficient. Però la seva situació i sobretot l’existència del
dimensionat pont sobre el Llobregat, va fer de la vila un nus de comunicacions
que la va convertir en objecte de desig de tots els exèrcits que en temps tan
tumultuosos van passar, repassar i fer-hi estada. La presència de militars arribats
d’arreu, les obligacions de prestar-los hostalatge i la poca capacitat econòmica
de la comunitat, ja aleshores en bona part pendent dels serveis del santuari
benedictí, van ser dues causes objectives perquè la vila hagués d’afrontar
l’episodi de pesta amb uns recursos materials escassíssims i un endeutament
elevats que va arrossegar durant tot el segle.

NO SE’N PODIEN ESCAPAR

El mateix any que es declarà la pesta, el 1648, a Monistrol hi havia soldats
estacionats com ho posa de manifest l’acta del consell del dia 30 de desembre:
“senyors ja sabran vostres mercès com la vila està molt atrabajada (carregada de
penalitats) de soldats”. Aquests soldats generaven unes despeses que els anomenats
emoluments, això és els lloguers que el consell cobrava de les botigues públiques i
els impostos sobre determinades matèries com l’entrada de vi entre altres, no podien
eixugar; la solució sempre era la mateixa: crear impostos “seria bo fassam una talla
(una derrama impositiva per família) de 200 lliures”.1

La primera notícia que relaciona la pesta i Monistrol, la trobem registrada el
dia 12 de gener de 1651 quan es manà a Jaume Bover que “vage esquadrinyar de
la part de Terrassa (...) per veure de quin modo i manera està aquest negoci de la
contagio”.2  Alhora es designaven dos morbers, Damià Llobet i Pere Moliner, amb el
salari de 4 sous a repartir, i se’ls donava les claus dels portals amb el mandat que,
segons l’informe que presenti Bover, s’haurien de fer tancar totes les eixides
obertes a les muralles.

Pocs dies després, l’1 de febrer, es va fer pública una carta enviada pels jurats
d’Esparreguera “avisant-nos acerca del contagi de la ciutat de Barcelona, demanant
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vaja lo síndic d’esta vila aquest matí per a deliberar lo que més convinga per a valer
i ajudar a la ciutat de Barcelona”. A fer aquestes gestions s’hi envià Pere Singla i es
trameté comunicació als consellers de Manresa. També s’anomenaren síndics amb
plens poders per manllevar, en cas que el contagi arribés a Monistrol, fins a 4.000
lliures i se signà un document pel qual responien tots els caps de casa.3  El 26 de
març es va posar guardes als portals “per no deixar entrar roba ni altres coses de
Barcelona, Badalona i Tarragona per la por de contagi”.4

Aquestes situacions generaven moments de tensió i, a voltes, eren el
desllorigador de les problemàtiques existents entre els membres del govern del
Consell. Un exemple el trobem en el sarau muntat entorn la figura del ja esmentat
Jaume Bover que era el batlle de la vila des del 14 d’abril de 1652 i que s’explica
en l’acta del 26 de juny d’aquell any quan aquest volgué fer valer la seva autoritat
per entrar a Monistrol “venint de part sospitosa del contagi” cosa que obligà els
jurats i morbers a mobilitzar-se per a fer complir les mesures acordades el 26 de
març anterior. Les discussions van tenir un bon grau de virulència i sembla que
tot plegat culminà amb el memorial de greuges que bona part del Consell tenia
contra Bover, vegem-ho: “... com en diferents ocasions ha perdut lo respecte a
la major part de vms. tant la dita nit passada en dit portal (el de la Concepció
d’on sortia el camí cap a Manresa) com de fet digué a dits jurats i als demés
paraules molt passades, perdent lo respecte als senyors com també en diferents
altres ocasions, atropellant tots amb paraules molt descorteses, donant ocasió
a molts de perdre’s...”.5  El Consell va prendre l’acord d’adreçar-se a l’abat
“perquè suspengui a dit batlle Jaume Bover com a indigne de portar la vara, o
d’ordenar-nos traguéssim altra terna i anomenés batlle novament”.6  Bover
romangué en el càrrec fins el 27 de març del 1653 quan renuncià a instàncies de
l’abat Francisco Crespo (1653); de la nova terna presentada, en sortí escollit el
notari Pere Nebot, tancant així la crisi oberta un any abans. Recordem que el
batlle era l’encarregat d’administrar justícia en nom de l’abat.

Però mentre els monistrolencs es barallaven entre ells, des de Barcelona
arribà una comunicació al consell en la qual se’ls avisa que hauran d’allotjar tropes
d’un “tercio” de cavalleria; gent descontrolada que podien haver estat en qualsevol
lloc i circumstàncies als quals no es podia negar l’entrada a la vila. El consell demanava
no haver d’allotjar els militars o que en tot cas es fes a partir del mes de juny de l’any
sobre. Per fer front a les despeses que generaria l’assentament militar s’acordà
manllevar 500 lliures. Els monistrolencs van cercar l’auxili de l’abat Francesc Batlle
(1649-53) que sembla que no van fruitar, atès que finalment es van haver d’endeutar
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per valor de 800 lliures.7  Per treure’s de sobre l’obligació dels allotjaments, Monistrol
s’havia compromès a donar 300 lliures a l’abadia però arribat el moment de fer-les
efectives, no van poder tal com s’explica en l’acta del 23 d’octubre de 1654.8

Precisament, va ser també la presència pel territori català de soldats arribats al
Principat des d’altres bandes una causa principal de la proliferació de la pesta.
Però tot i aquesta constatació, les autoritats reials passaven per sobre de
consideracions sanitàries i si calia continuar mobilitzant soldats, es feia. El 25
d’octubre, amb els efectes de la pesta encara ben presents, el Consell rep una
comunicació amb la qual se’ls demana que facin una lleva de vuit soldats per anar
a Puigcerdà i les autoritats locals s’apressen a complir l’ordre tot i no tenir diners
per pagar les 51 lliures i 4 sous que els costarà tenir-los un mes desplaçats, diners
que, òbviament, els seran reclamats perquè no els paguen tot hi haver aprovat una
talla extraordinària de 10 rals, això és 1 lliura, per família pagadors en quatre
terminis de 4, 3, 2 i 1 ral.9

Arran que Esparreguera viu en plena onada de pesta, el 13 de juliol de 1653,
el Consell pren la determinació de posar un servei de guàrdia permanent al
portal del Pont i a la costa de Vallbona (el camí de Vallbona era la via de
comunicació amb Esparreguera i Collbató des de Monistrol seguint el congost
obert pel riu Llobregat); el punt de vigilància era situat en un indret proper a
l’actual Colònia Gomis, alhora els membres de les diverses cases de Monistrol
havien de fornir els relleus en la vigilància dels portals. També es va prendre
l’acord de no deixar passar ningú des del cadenat posat en aquest punt de la
costa de Vallbona sense el permís dels morbers; els infractors serien sancionats
amb una multa de 3 lliures i haurien “de purgar quaranta dies i que no pugan
entrar dins la vila sens butlleta de salut ben despedida”.

La situació s’agreujà en saber que a Els Prats de Rei i a Santpedor “i en
moltes altres parts” també hi havia pesta; en aquesta segona població, està docu-
mentada, segons recull Núria Sales (1989), a partir del 19 de setembre quan  mor una
dona “ab un bony en lo angonal” i figura que va ser duta per un soldat que havia estat
a l’empestada Girona.10  En l’acta del 17 de novembre de 1653, s’acordà nomenar
quatre morbers “donant-los tot lo poder a ells degut i que se’ls deu dar” i s’acordà
tancar alguns dels portals de la vila “i que en los oberts se tinga bona guarda per a
què nos deslliure del contagi” i també s’ordenà tancar totes les portes obertes a la
muralla d’accés a les eixides o horts familiars “amb pedra i argamassa ... i ningú
puga entrar dins la vila algun genero de roba”.11
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I LA PESTA ARRIBÀ INEXORABLEMENT

A MONISTROL

Finalment, però, va ocórrer el que havia de succeir: la pesta havia arribat; era a
finals del mes d’agost: “quants morts no haguera del contagi”, explica el jurat Francesc
Gibert en l’acta del 15 de setembre.12  Cronològicament, el primer text que ens parla de
la pesta instal·lada a Monistrol és l’acta del consell del dia 5 de setembre de 1654, però
oficialment la presència d’empestats a la vila i el tancament amb l’exterior es decretà
el dia anterior.13  El consell obert se celebrà l’endemà dia 6 “en un camp i en lo camí
reial darrera la capella de Santa Anna”. Aquest indret estava situat passat el riu Llobregat,
probablement al voltant de l’era de batre propietat de Montserrat on hi havia un cobert.
Observem com s’ha buscat un lloc apartat dels habitatges ja que “Déu nostre senyor
per nostres culpes i pecats és estat servit en què lo contagi haja [entrat en] esta vila i
terme de Monistrol”.14  El panorama que es presentava era dantesc com explicà Gibert15

que era qui duia el pes de l’acte. S’acordà treballar en tres camps: el sanitari, l’econòmic
i el proveïment d’aliments, singularment de blat.

Pel que fa al sanitari, es tramet el jurat Joan Coll a Barcelona “per veure com
s’hi conduesca cirurgians per curar los encomanats i enterrar los morts”. Per atacar
el front econòmic, es fa una carta a la Taula de Barcelona per alliberar 200 lliures de
les 800 que la vila hi té dipositades, gestió que s’encarrega al síndic Francesc Janer.
I pel que fa als queviures, es demana a Josep Amat i Desbosc,16  segon senyor de la
baronia de Castellbell en terres del qual alguns monistrolencs tenien propietats en
emfiteusi, perquè atès que “la universitat no té blat ni diner per comprar-ne17  ... ens
face mercè d’afavorir-nos amb blat per a poder amb ell afavorir i socórrer els pobres
que no en tindran, als quals també m’apar per a què no patescan i no es muiren per
falta d’aliment, los afavoriran en oferir-lis caldo, pagant, empero, lo pa, blat i carn
prendran essent tornats en llur cases”. La referència tan insistent sobre l’alimentació
dels pobres bé es podria deure com recull Núria Sales (1989) a la creença per part de
la classe mèdica que la pesta com les altres malalties afectava especialment a “gent
que menja poc”.18  Per atendre els pobres, es lloguen dos homes amb el sou de dos
rals a cadascú “per cada dia faran dita servitud. Tot això m’apar se deu fer per lo bon
govern i justícia d’aquest poble tan desditxat”. La manca de blat va ser un afer
endèmic a Catalunya durant algun temps situació que va agreujar encara més
l’escassíssima collita del 1651.

El dia 10 de setembre de 1654. L’assemblea es va fer també a l’aire lliure, en
una peça d’oliveres de Teresa Ramon a proposta del jurat Francesc Gibert, situada a
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Figura 1. Indret on hi havia la capella de Sant Roc de l’Hospital de Monistrol, institució

sanitària documentada ja en el segle XVI.

Figura 2. La capella de Santa Anna (aterrada el 1936) situada al cap del pont sobre el

Llobregat on es reunia el Consell de la vila durant l’episodi de pesta.
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la partida dita de Gratallops, aleshores coneguda com la Cigonya, a tramuntana del
torrent del Salt, per on passava el camí medieval de Monistrol a Manresa.19  Hi van
faltar consellers però l’abat ho autoritzà i donava per bo el que s’hi aprovés sobre “la
desditxa que avui tenim”.20 La descripció de la situació generada, ens permet dividir
els fronts d’atac en: a) l’argumentació religiosa; b) les solucions mèdiques i c)
l’afectació econòmica.

ENCOMANATS AL CEL

Com que la cosa es veia magra, la raó, allò que humanament es podia fer per
evitar l’inevitable, es complementà amb allò diví i el 9 de febrer de 1654 es produeix
la primera acció en la prevenció de la malaltia: un vot de la Comunitat de preveres de
l’església parroquial de sant Pere i de la universitat de la vila que comportava la
prohibició de ballar durant els tres dies de Carnestoltes. Respecte a la promesa
inicial, hi hagué una rebaixa i es commutà per “fer los funerals los dos dies i lo
diumenge estar patent lo Santíssim i fer processó”; segons l’acta signada pel
mateix abat, Millán de Miranda (1653-1657), a la processó hi havia d’anar “... los
caps de casa”.21

Com que “lo contagi” es mostrava violent, ja que “fins ara tenim morts mes de
dotze persones i d’encomanats ne tenim avui cinc o sis...”22  el jurat del Consell,
Francesc Gibert “per aplacar la ira de Déu Nostre Senyor” proposa “acudir als Sants
Gloriosos” perquè “vulguin intercedir per nosaltres”. Expressions semblants es troben
al llarg dels textos referits, com en l’acta del dia 21 quan es tornà a parlar del “contagi
que Déu és estat servit per nostres demèrits enviar-nos” o quan s’explica que el vot
als sants és perquè “vulguin intercedir amb Déu nostre senyor nos vulgui fer gràcia
pare dit contagi i no passi avant, amb lo rigor que fins ara ha fet”. Encara trobem
una darrera referència al càstig diví en l’acta del 15 d’octubre quan es constata
que la morberia està neta sense cap encomanat i es demana la reobertura del
comerç amb l’exterior.23

Sants miraclers

Monistrol de Montserrat tenia una tradició de vot de poble a un dels sants
miraclers contra la pesta més coneguts: Sant Sebastià. El primer document és del
17 de març de 1574; és una referència breu en la qual es deixa constància d’un ciri
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votiu, el 1591 ja hi havia una imatge del sant i el 1606 l’abat dona una relíquia del
sant. Curiosament, aquest sant no serà invocat per a les pestes del 1750-54; tot i
que ens consta per altres referències breus,24  que es manté alguna mena de
record, no serà fins el 1763 que es té una notícia escrita d’una presència notòria
de Sant Sebastià en la vida local quan es publiquen les ordinacions que han de
regir la celebració.25

Els textos del de 1754 ens indiquen els noms de sant Nicolau de Tolentino26

i de sant Felip Neri com els intercessors amb la divinitat triats pels monistrolencs.
Del primer, en l’acta de 10 de setembre, dia en què se celebra la seva festivitat
encara actualment, es diu que és “molt apropiat per deslliurar-nos de la pesta,
qui ha fets i obrats grandíssims miracles i portentos tant en la ciutat de Barcelo-
na com en diverses parts de la cristiandat”.27  Efectivament el febrer de 1651 a
Barcelona s’atribuïen a Sant Nicolau de Tolentino guariments miraculosos.28  La
manera d’honorar-lo “és la de perpètuament dejunant la sua santa festivitat
com lo sant diumenge, en tota la present vila i terme, fent processó solemne per
tota la vila, cantant oficis amb tota la decència deguda a semblant vot”, les
despeses van a càrrec de la vila i es demana dels seus habitants “gran devoció”
perquè “aquest gloriós sant nos vulgui deslliurar de la pesta i nos vulgui fer
gràcia pari lo contagi i nos preservi”. La devoció a Sant Nicolau de Tolentino va
perdurar un segle fins l’any 1758 en forma de missa votiva pròpia;29  a partir
d’aquest any els diversos oficis religiosos que pagava el consell quedaven
englobats en una sola celebració.

A diferència de Sant Nicolau de Tolentino, la figura de Sant Felip Neri30

era més coneguda a Monistrol; la mateixa acta del Consell ens indica l’existència
a l’església d’una “relíquia del gloriós Sant”. El compliment del vot a sant Felip
Neri “sant així mateix molt aprofitat per la pesta” havia de ser subvencionat
econòmicament per la Comunitat de preveres de l’església parroquial de Sant
Pere i calia fer dejuni i processó. Les demandes monistrolenques als sants
invocats es resumien en aquest paràgraf “fer gràcia i mercè d’alcansar-nos de
Déu Nostre Senyor nos haja llàstima i misericòrdia i nos vulgui remediar del
contagi com havem de tenir en efecte fe i esperança nos farà Déu nostre senyor
esta gràcia i nos deslliurarà de la pesta en esta ocasió i per sempre jamás,
amén”. Les despeses d’aquesta segona invocació anaven a càrrec de la
Comunitat de Preveres de l’església parroquial de Sant Pere. També s’assenyala
que si és que hi ha algun altre vot a algun altre sant, que també se celebri amb la
solemnitat adient.31
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LES SOLUCIONS SANITÀRIES

Ja hem vist com paral·lelament a les preocupacions de tipus espiritual, els
prohoms del govern municipal inicien les actuacions sanitàries pròpies de l’època,
i així observem que immediatament després d’aprovar els vots de poble, s’estudia
la necessitat de contractar “bons cirurgians per a curar los empestats, soterrar los
morts i fer lo demés convinga per la bona justícia i govern d’esta vila”. Alhora hi
hagué l’oferiment de “dos joves cirurgians32 pràctics en curar de pesta los quals
s’ofresquen en curar en la morberia a tots los encontrats”. La proposta s’acceptà
ràpidament sense cap mena de regateig “puix en esta ocasió és temps de gastar”.
El mateix dia es redactaven les capitulacions amb els cirurgians Andreu Moya, de la
Val d’Aran, i Salvador Buire, de Granollers. Aquests cirurgians cobrarien, cada mes,
cent lliures cadascú i quan se n’hagin d’anar quaranta lliures més, a part del
menjar i del beure; a canvi haurien “de curar tots los encontrats i encomanats i que
s’encontraran en la present vila i terme, ço és als de la morberia; que hajan
d’acomodar jaç a tots los encontrats de les barraques33 a la morberia; que acabat
lo contagi hajan de netejar i purificar totes les cases de la vila i robes de la morberia;
que hajan d’anar per les barraques si haurà encontrats i que la primera visita
l’hajan de fer franca, i les demés visites que faran en les barraques se’ls haja de
donar per cada vuit reals pagadors per qui los demanarà vajan a visitar los dits
Andreu Moya i Salvador Buire”.34 Un altre exemple de com estava l’erari públic n’és
que una part de les quaranta lliures es van haver de pagar en espècies,
concretament amb oli de la collita.35

Desconeixem quins mètodes específics van aportar aquests cirurgians
“pràctics en curar de pesta” en el combat contra l’epidèmia però no deurien ser gaire
diferents dels que tenim documentats que s’usaven a Barcelona: “els fums ab herba
seca y materials molt violents y costosos...” causats per focs encesos amb les cases
ben tancades i fets a base de vitriol, salnitre, reïna de pi, alum, arsènic, sofre, pega
grega i pega negra, sabina, ginebrons, oli de llorer i nous de xiprer.36  Sembla que
algun d’aquests components o la simbiosis de tot plegat funcionava com a raticida i
com a plaguicida de les puces Xenopsylla cheopis, l’agent vehicular entre les rates i
els humans que hostajava el bacil Yersinia pestis responsable del que anomenem
genèricament pesta negra.37

Pel que fa a la neteja de les robes, és probable que aquesta operació es
fes també fora del nucli urbà i que per raons de salubritat no es fessin servir les
instal·lacions dels safareigs dits de la Llavaneria que netejaven la roba del
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Figura 3. Foli 115v, del Manual

d’acords, 1646-1658, on s’explica la

contractació dels dos cirurgians

Andreu Moya, de la Val d’Aran i

Salvador Buire, de Granollers

“pràctics en curar de pesta”.

Figura 4. Foli 114v on s’explica

l’elecció de Sant Nicolau de Tolentino

perquè és “molt apropiat per

deslliurar-nos de la pesta, qui ha fets i

obrats grandíssims miracles i

portentos tant en la ciutat de Barcelona

com en diverses parts de la

cristiandat” i de Sant Felip Neri.
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monestir de Montserrat, l’aigua dels quals era duta des de la Font Gran situada
a pocs metres; ni que s’eixuguessin al Camp de la Llavaneria situat fora muralles,
però a tocar les cases, prop del camí de Monistrol a Santa Cecília de Montserrat
que en el seu tram inicial té el nom de camí de l’Àngel, ni que s’utilitzés l’aigua
dedicada als dos regs de les hortes que es volia sempre neta i que no podia
utilitzar per al netejat de la llana ni el poderós gremi local dels paraires. El més
probable és que aquestes robes es rentessin al riu, tot i que entre la propietat
dels horts de la Sala i el Llobregat, en un indret pedregós i sense vegetació, hi
havia un safareig d’us exclusiu per a rentar les robes dels monistrolencs malalts
per infeccions o “mals dolents”.38

A més a més dels dos metges van intervenir-hi altres tres personatges:
Pere Moliner, batlle del morbo encarregat pel Consell i Pere Pascal i Josep Malet,
ajudants. De l’actuació de tots tres, les actes del Consell en reflecteixen només
elogis, i així es votà una recompensa de quinze lliures, en lloc dels dos rals diaris
que es consideraven poca cosa per a Moliner “per lo gran treball i política ha
tingut aquest home en governar esta desditxa, i lo quant bé ho ha fet”. Per als
ajudants Pascal i Malet l’augment fou de trenta rals a cadascú, a més a més dels
quatre sous per dia que se’ls donava, ja que com indicava el jurat Francesc
Gibert “aquesta gent ho ha fet tan bé, m’apar se’ls deu donar alguna cosa més
en premi de Ilur gran treball han patit”.

Els metges, cirurgians i  barbers anaven molt buscats durant tota la pandèmia,
les necessitats eren moltes arreu i tampoc eren immunes a la malaltia o desertaven
cap a indrets més segurs, de manera que disposar-ne era prioritari. Els primers que
van arribar a Monistrol van marxar durant el mes d’octubre i el 15 de novembre
només quedava un tal Rafael Pedro que estava en tractes per marxar a Granollers
o a Barcelona. No cal dir que els jurats estaven preocupats per assegurar la plaça
“i si aquest home se’n va, nosaltres restarem sense cirurgians i si haurem menes-
ter amb una necessitat, haurem d’anar a enviar a Olesa o allà on n’hi hagi, lo que
costarà molt i segons han dit se quedarà i romandrà en esta vila curant i sangrant
de gràcia als pobres amb que lo fassam franc d’allotjament de soldats i de tots
talls que a ell i a sa casa poguessin tocar, i tots unànimes i conformes han determinat
que al dit Mh. Rafael Pedro cirurgià se li doni franquesa d’allotjament de soldats i
de tots talls se faran, com emperò no sien talls de contribucions de soldats, dels
quals no voldran sie franc”.39 El consell va autoritzar al cirurgià que cobrés 4 sous
per cada sagnia que fes dins la vila.
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L’AFECTACIÓ ECONÒMICA

La primera preocupació del Consell és la manca de diners per a afrontar les
despeses generades per la morberia “cirurgians, fossers i encontrats (...) tant en
llurs serveis com en gallines, ous, vi i altres coses necessàries per a Ilur sustent”.
Ja hem vist que abans de la declaració oficial de l’arribada de la pesta, el consell
es preparava demanant un préstec a censal de fins 4.000 lliures, quantitat que
hauria generat uns interessos inabastables per a la tocada economia municipal.
Com que no hi ha diners “per acudir a semblant apuro i necessitat tant urgent”,
recerquen entre els deutors al Consell i no troben qui faci el pas, tampoc la Taula
de Barcelona fa efectiu el reemborsament de les 200 lliures demanades i no hi ha
ningú que els deixi diners a censal; així les coses, es fixen en els vilatans i envien
“dos prohoms casa per casa dels particulars i mirin qui amb prendes d’or i plata
nos voldrà afavorir en esta necessitat venent dites prendes o empenyorar aquelles
per un breu termini”. 40 També s’acordà demanar a l’abat l’autorització per
empenyorar l’or i la plata de l’església parroquial: “la bacina, el salpasser, dos
nadalers petits, dues canadelles i un plat de plata de la sagristia de nostra església;
i dit or i plata enviar a Barcelona per dos de vostres mercès a empenyorar-ho per
200 lliures que de necessitat havem menester”.41  Els comissionats van ser Francesc
Escuder i Pere Nebot que era el notari de la vila. Es va prometre a l’abat restituir
aquests béns abans “de concogèsima pròxim” essent-ne avaladors els mateixos
consellers “amb obligació de nostres persones i béns” i en cas que els consellers
de Barcelona retornessin les 200 lliures del dipòsit de 800 de Taula, s’esmerçarien
en recuperar les coses empenyorades.

Dos mesos després dels primers casos de pesta, tot sembla indicar que els
seus efectes havien minvat del tot. Això permetia plantejar la reobertura del poble
al comerç exterior: “suposant que Déu nostre senyor és estat servit que de sis de
dit mes d’octubre proppassat no s’ha encontrat persona en dita vila ni terme,
m’apar seria bé, en estar neta la morberia, de demanar lo comerç a les viles
circumdants”.42  Les primeres gestions es van fer a Els Prats de Rei per la compra
del blat “serà menester per lo sustento dels habitants”. Aquests habitants són
requerits una vegada més a auxiliar les arques del Consell i a tal efecte es determi-
na fer “un tall competent, pagador per los habitants de la present vila i terme (...)
ço es de sis lliures, quatre lliures, dues lliures i de dos reals, pagador amb tres
pagues, ço és, per Nadal, Carnestoltes i per Pasqua de resurrecció pròxims, repartits
... i que dit tall se face lo més prest sia possible”.43  El preu a pagar pel blat hauria
de tenir per base el “que per quartera anirà en lo mercat de Calaf”. El blat comprat
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a Els Prats de Rei tindria, segons el redactat de l’acta, dos beneficis: el primer, ben
obvi, seria que la vila disposaria de reserves i el segon, no pas poc important era
que disposar del blat reactivaria la funció de la botiga pública cosa que es traduiria
en una entrada de diner fresc a les arques del consell en concepte de lloguer del
monopoli que exercia la institució sobre aquest producte.

Un cop passat l’horror de la pesta es va retallar despeses, fins i tot en la
provisió de metge; l’exemple el trobem en el refús que es fa al doctor Francesc
Coma, de Solsona, a qui es tramet una carta perquè no vingui “per estar la vila tan
treballada”.44
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estrany que ja l’any 1654 es venerés a Monistrol amb relíquia inclosa la figura d’aquest
sant. Sant Felip Neri entrà amb força dins la vida religiosa catalana, especialment a la
parròquia de Sta. Maria del Mar, a Barcelona, des d’on només dos anys després de la
seva canonització ja demanava una relíquia a l’Oratori de Roma.

31. ACBG, fons AMMM. Manual d’acords, 1646-1658, f. 114v-115r, caixa 01, núm. de trans. 551.

32. Els cirurgians formaven el segon esglaó dels professionals que exercien la medicina després
dels doctors que eren els eixits de les universitats, el tercer esglaó eren els barbers
que efectuaven sagnies, aplicaven sangoneres o feien extraccions dentàries.

33. Aquests monistrolencs que vivien en barraques fora muralles podrien haver estat expulsats
dels seus habitatges perquè tinguessin algun malalt a casa seva o perquè allunyats del
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nucli urbà els sans evitaven així l’exposició a la malaltia. Una referència similar la
trobem a Girona el 1650 durant els primers temps de la pesta que es declarà a la ciutat.
Vegeu: CLARÀ, Josep. “La pesta del 1650. La desigualtat davant la mort i aspectes
religiosos”. A: Estudi general, 1982; 2: 167. També durant l’episodi de pesta del 1651 a
Vilafranca del Penedès les veïns s’havien escampat per masies i barraques. Vegeu:
MARIMÓN I LLUCIÀ, M. Rita. “La incidència de la pesta sobre la revolta catalana de 1640-
1652”. A: Gimbernat [Barcelona], 2016; 66: 70.

34. ACBG, fons AMMM. f. 115v.

35. Ibid., f. 121v-122r.

36. SALES, Núria. Història de Catalunya... op. cit, vol. 4, p. 381.

37. Segons la recerca d’un equip de científics alemanys i canadencs en un cementiri de Londres
on hi ha enterrats morts a causa de la pesta negra, va ser la Yersinia pestis l’agent
responsable que durant l’edat mitjana morissin uns 75 milions de persones d’arreu
del món, i que hauria causat la mort d’entre el 30% i el 60% de la població europea.
Vegeu: “Black Death Bacterium Identified: Genetic Analysis of Medieval Plague Skeletons
Shows Presence of Yersinia Pestis Bacteria”. A: Science Daily, 29 agost 2011.

38. Aquest safareig encara estava dempeus l’any 1971 i va sobreviure a la gran crescuda del
Llobregat de finals de setembre. La roba de la besàvia de qui signa aquest article, Mònica
Tort, malalta de càncer de pit durant tres anys, s’havia de rentar en aquest safareig.

39. ACBG, fons AMMM. Manual d’acords, 1646-1658, f. 119r.

40. Ibid., f. 117r.

41. Ibid., f. 117v-118r.

42. Ibid. f. 118v.

43. Ibid., f. 119v.

44. Ibid.
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LA SECTA CONVULSIONÀRIA DELS FAREINISTES (1783-1805): OBJECTE
D’UNA PSIQUIATRIA RETROSPECTIVA? RESUM: L’article tracta de la secta dels
Fareinistes, jansenistes convulsionaris del s. XVIII. El capellà François Bonjour va
arribar a crucificar a una de les seves seguidores, mentre que “sor Elisée”, la
profetessa parisenca del grup, experimentava estats d’èxtasi espectaculars en els
que pronunciava inspirats sermons. S’intenta donar una interpretació psiquiàtrica
d’aquests fenòmens, tot afegint una aproximació antropològica.

LA SECTA CONVULSIONARIA DE LOS FAREINISTAS (1783-1805): OBJETO DE
UNA PSIQUIATRÍA RETROSPECTIVA? RESUMEN:  En este artículo se estudia la
secta de los Fareinistas, jansenistas convulsionarios del s. XVIII. El cura François
Bonjour llegó a crucificar a una de sus seguidoras, mientras que “sor Elisée”, la
profetisa parisina del grupo, experimentaba estados de trance espectaculares, en los
que pronunciaba inspirados sermones. Se intenta dar una interpretación psiquiátrica
de estos fenómenos, junto a una aproximación antropológica.

RÉSUMÉ: Cet article traite de la secte des Fareinistes, issue des
convulsionnaires jansénistes du 18e siècle. Le curé François Bonjour crucifia
une paroissienne, tandis que “sœur Elisée”, prophétesse parisienne du
groupe, expérimenta des états de transe spectaculaires pendant lesquels
elle prononce des discours inspirés. Nous tentons ici une interprétation
psychiatrique de ces phénomènes, en l’articulant avec une approche
anthropologique.

THE CONVOLUTED SECT OF THE PHAREINISTS (1783-1805):  OBJECT OF A
RETROSPECTIVE PSYCHIATRY?. ABSTRACT: The article deals with the sect of
the phareinists, coonvoluted Jansenists of the 18th centrury.. Chaplain François
Bonjour even crucified one of his follower women, while “Sister Elisée”, the
group’s Parisian prophetess, experienced spectacular states of ecstasy in which
she delivered inspiring sermons. An attempt is made to give a psychiatric
interpretation of these phenomena, adding an anthropological approach.
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La secte des “Fareinistes” est une incarnation tardive de ce phénomène
historique fascinant que constituent les jansénistes convulsionnaires. A la suite
d’autres historiens et érudits locaux, je lui a consacré un livre,1 basé sur ma thèse
d’histoire soutenue à Lyon en 2014. Les deux personnages principaux de mon livre
sont, respectivement, le curé François Bonjour, fondateur de ce mouvement dans le
petit village de Fareins, au nord de Lyon, et sœur Elisée, prophétesse parisienne liée
au groupe, qui prononça pendant plus de cinq ans une série de discours inspirés,
faits de prédictions d’Apocalypse et d’ésotérisme biblique.

Les convulsionnaires jansénistes du 18e siècle ont fasciné et sollicité les
psychiatres et neurologues, avant de faire l’objet de travaux d’histoire universitaires
proprement dits. En effet, ce mélange de sadomasochisme religieux et d’états de
transe avait tout pour interpeller les spécialistes de santé mentale. L’histoire des
Fareinistes proprement dit se prête à ces questionnements médicaux, même s’il ne
faut pas plaquer brutalement des théorisations psychiatriques et si le risque existe
de sous-estimer les facteurs relevant de la culture et du contexte religieux. Nous
aimerions, dans les pages qui suivent, nous livrer à quelques reflexions sur un usage
possible et raisonné de la psychiatrie dans une étude historique, à partir du cas des
convulsionnaires de Fareins.

PETIT RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

DES JANSÉNISTES CONVULSIONNAIRES

Le  jansénisme du Grand Siècle (le 17e siècle) est  resté dans l’histoire comme
un mouvement portant l’exigence d’une spiritualité très intériorisée et exigeante,
portée par des milieux très savants, et reflétant un rigorisme religieux soucieux de
concilier Raison et Foi. Comment, dès lors, comprendre l’apparition et le
développement des convulsionnaires au siècle suivant, qui paraissent au premier
abord être l’antithèse des Port-Royalistes du règne de Louis XIV? On peut diviser
l’histoire du mouvement en trois périodes.

D’abord l’épisode inaugural, celui des “convulsions de Saint-Médard”, dans
le cimetière parisien du même nom (1727-1732). En 1727 meurt le diacre François de
Pâris, après des années de jeûnes et de pénitences.  Sur la tombe de ce diacre très
aimé du petit peuple parisien, au cimetière de Saint Médard, la foule se presse vite,
des guérisons miraculeuses se produisent, bientôt accompagnées de “convulsions”,
signes physiques de l’action de Dieu sur les corps. Ce gigantesque théâtre hystérique
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en plein air devient la grande affaire politico-religieuse du temps, dans un contexte
général de luttes et de répression mettant au prise l’Église et l’État contre les
jansénistes. Selon ces derniers, les convulsions et guérisons sont la manifestation
que Dieu soutient les jansénistes.

Après cet épisode inaugural vient la période centrale du jansénisme
convulsionnaire (de 1732 à 1750 environ). En janvier 1732 les autorités royales ferment
le cimetière de Saint-Médard pour mettre fin à l’agitation. Le mouvement
convulsionnaire se déporte dès lors dans des caves et appartements clandestins et
change profondément de nature. Les convulsions guérissantes laissent la place
aux convulsions figuratives, d’étranges “scénographies de cruauté” (pour reprendre
la belle expression du sociologue Daniel Vidal)2 voient des prophétesses du mouvement
prises  de spasmes, saisies par les bras et les jambes par des “assistants” tandis que
d’autres les rouent de coups de poings, de bûches, ou d’épée. Ces manifestations
de sado-masochisme religieux (en terme convulsionnaires d’époque, on parle de
“secours”) s’enracinent dans une théologie précise, selon l’historienne Catherine
Maire.3 Ces actes de violence mettent en acte et symbolisent des signifiés religieux:
la colère de Dieu s’abattant sur la catholicité traitresse, ou au contraire (à travers
l’insensibilité apparente des prophétesses convulsionnaires face aux coups) la
protection que Dieu accorde à ses “élus” en face des persécutions d’État ou d’Église.
Les mêmes prophètes ou prophétesses convulsionnaires sont saisis de transes et de
“visions”, parlent la langue de Dieu et prédisent l’Apocalypse, annonçent la chute de
la Monarchie et de la Catholicité honnies ainsi que le retour et la conversion d’Israël
avant le fin des Temps.

 Selon Catherine Maire, on compterait jusqu’a 5 à 6.000 convulsionnaires en
1734 recevant des coups violents et 3 ou 4.000 hommes occupés à servir ou à
assister aux secours. Et, en 1750, ils y auraient encore 2.000 convulsionnaires! Par
contre, et nous en arrivons à notre troisième période (qui va des années 1750 à la
veille de la Révolution française), l’effectif des adeptes des convulsions jansénistes
diminue nettement à partir de la deuxième moitié du siècle, et, parallèlement à cette
marginalisation, les groupes restants se livrent à une surenchère dans la violence.
Ainsi, à partir de 1759, des adeptes (le plus souvent des femmes, là encore), se font
crucifier dans un délire d’imitation christique. A l’orée de la Révolution française ne
subsistent ainsi que quelques petites communautés très fermées, regroupées la
plupart du temps autour d’une prophétesse proférant des discours d’Apocalypse et
d’un directeur de conscience.
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Figure 1. Le diacre François de Paris (1690-1727) en prière.

Figure 2. Miracle opéré sur la demoiselle Dardouin, L.B Carré de Montgeron, 
La vérité des miracles... (1737/1747), T. 1.
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Pour finir cette présentation générale des convulsionnaires français, disons
qu’ils ont laissé une documentation considérable, sous forme de discours et de
descriptions de cérémonies et de “secours” ce qui fait de ce mouvement un cas à
part dans l’histoire des hérésies chrétiennes. Carlo Ginzburg disait justement que
l’étude de l’hérésie religieuse ne peut se faire en général que par le biais des “archives
de la répression” (à savoir les archives des appareils répressifs d’État ou d’Église), or
ici la chance de l’historien est de pouvoir étudier les convulsionnaires avec une
documentation interne d’une ampleur considérable.

LES CONVULSIONNAIRES JANSÉNISTES:

UN “OBJET” POUR PSYCHIATRES

ET POUR HISTORIENS?

Tout au long du 18e  français, ces étranges héritiers du jansénisme classique
que furent les convulsionnaires, ont suscité le scandale, déclenché des passions
politiques et religieuses, avant de tomber progressivement dans l’oubli. Puis, à partir
du XIXe siècle, ces mêmes convulsionnaires ont fait les délices des aliénistes et
neurologues: dans ces exercices d’histoire rétrospective très pratiqués alors par les
tenants de ces disciplines médicales, les convulsionnaires jansénistes furent
convoqués, conjointement avec les sorcières rurales, les religieuses possédées et
les grandes “saintes” mystiques, pour prouver l’existence de la “Grande Hystérie” à
travers les âges et les sociétés, faisant ainsi de cette étiquette nosologique un invariant
historique, une maladie par essence transhistorique. Tel était en particulier le cheval
de bataille de Jean-Martin Charcot et de ses élèves rassemblés autour de l’hôpital
parisien de la Salpêtrière.

Pendant cette même période, les jansénistes convulsionnaires furent
relativement ignorés par les historiens universitaires, à l’inverse de leurs prédécesseurs
du Grand Siècle et du règne de Louis XIV. Autant le jansénisme classique est, depuis
longtemps, un objet légitime et noble dans l’espace académique français, autant les
convulsionnaires du siècle des Lumières ont longtemps paru constituer une aberration
mentale, un scandale religieux: comment donner sens et intelligibilité à ces cérémonies
d’allures sado-masochistes, à cette débauche de surnaturel, ces transes à caractère
érotique et mystique qui se déroulaient au sein de ces petits cénacles convulsionnaires
qui ont émaillé le 18e siècle français, jusque dans la période révolutionnaire et
impériale? Ce n’est qu’au début des années 1980 que ces héritiers subversifs des
Port-Royalistes du 18e siècle sont devenus l’objet de travaux de grande ampleur dans
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les sciences historiques: le sociologue Daniel Vidal, puis l’historienne Catherine
Maire, ont ouvert la voie à une approche historique rigoureuse du phénomène
convulsionnaire, faisant de celui-ci un objet digne d’étude dans le champ académique
officiel, ce qui n’était pas évident au départ vu le caractère très sulfureux du sujet!

Aussi, avec les convulsionnaires jansénistes, nous avons l’exemple type d’un
phénomène historique qui s’est vu approprié à la fois par les historiens et par les
sciences médicales et psychiatriques, et qui, à très juste titre, peut être revendiqué
par ces deux traditions savantes. Mais les dites traditions auraient tendance à
s’ignorer.  Même si l’approche de Charcot et de ses épigones est tombée en désuétude,
à mesure du démantèlement de la “Grande Hystérie” charcotienne dès la mort du
grand patron de la Salpêtrière, les convulsionnaires jansénistes français sont toujours
considérés par les psychiatres et psychanalystes comme relevant de la maladie
hystérique, à tout le moins d’une maladie mentale (délire maniaque, psychose?). A
l’inverse, les études maintenant classiques de Daniel Vidal et de Catherine Maire ne
retiennent pas ce cadre d’interprétation médicale: tout leur travail vise à contextualiser
finement le fait convulsionnaire dans son espace historique et religieux d’émergence,
et à ne pas enfermer les convulsionnaires dans une étiquette nosologique réductrice.
Les faits et gestes, les discours convulsionnaires, ne se comprennent que rapportés
à l’histoire politique et religieuse du Siècle des Lumières (à travers les luttes entre
l’Église et la Monarchie d’une part, le mouvement janséniste d’autre part), à l’évolution
propre de la théologie et de la spiritualité janséniste. Catherine Maire, tout
particulièrement, a manifesté de manière très ferme son refus de toute interprétation
médicale, rejetant avec force, “la thèse psychopathologique à base d’hystérie, avec
sa sociologie implicite qui incrimine le rôle des femmes”.4

LES FAREINISTES, AVATAR TARDIF DE

L’HISTOIRE DES CONVULSIONNAIRES FRANÇAIS

L’histoire des Fareinistes se divise clairement entre deux espaces et périodes
distincts. Tout démarre dans le futur département de l’Ain, dans le petit village de
Fareins, situé au Nord de Lyon, à la lisière de cette région marécageuse qu’on appelle
la Dombes. A Fareins, deux frères, Claude et François Bonjour se succèdent à la cure
de Fareins depuis la fin des années 1770. La  date capitale est l’accession de François
Bonjour à l’office de curé de Fareins en 1783 après la démission de son frère. François,
affilié à une mouvance régionale de prêtres convulsionnaires, convertit au jansénisme
près des trois quart de cette paroisse rurale, jetant le trouble et la division dans le
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village. Partisans et adversaires de la novation religieuse apportée par le prêtre
convulsionnaire se distribuent selon des clivages générationnels et de genre. En
effet, les jeunes gens et les femmes suivent majoritairement François Bonjour,
écoutant ses prêches enflammés et se pressant le soir dans des réunions nocturnes
tenues par les frères Bonjour, tandis que les hommes installés s’opposent au curé
de Fareins.

Mais, par delà le soutien d’une masse importante de villageois, François
Bonjour s’entoure d’un petit cercle rapproché de quelques femmes qui vivent dans
leur chair et dans leur corps leur engagement convulsionnaire. Deux prophétesses
rurales se détachent, Etiennette Thomasson et Gothon Bernard, avec lesquelles le
curé du village prend l’habitude de s’enfermer dans des chambres particulières pour
une forme rurale de “secours” convulsionnaire (où l’on a du mal à démêler la part de
violence et d’érotisme sous-jacent). Surtout, ces deux jeunes femmes iront chacune
jusqu’a une forme de sacrifice suprême. Après des mois de pénitence et de jeûne,
Etiennette Thomasson est crucifiée le 12 octobre par François Bonjour en  1787 dans
l’église du village, en présence de douze témoins, et elle mettra des mois à se remettre
physiquement de cette épreuve, tandis qu’à la même période Gothon Bernard voit
ses pieds percés de part en part par un couteau, toujours par le curé de Fareins.

Cet évènement inouï met en branle les autorités du diocèse de Lyon, François
Bonjour est remplacé dans sa cure par un curé commis, et effectue un premier séjour
à Paris avec son frère. Lors de ce séjour parisien, Gothon Bernard meurt dans des
circonstances atroces. Le déclenchement de la Révolution française occasionne le
retour de l’ex-curé dans le village  de Fareins, où il est accueilli avec ferveur par une
partie de la population. Tentant de s’emparer par la force et l’émeute de la cure de
Fareins, les deux frères Bonjour sont finalement arrêtés et font l’objet d’un procès
aux rebondissements multiples, en 1790 et 1791, avant d’être libérés pour vice de
forme en novembre 1791 et de se réinstaller à Paris.

Mais entre temps, l’ex-curé de Fareins aura enfanté un Messie: il est tombé
amoureux en captivité de la femme de chambre d’un janséniste lyonnais, Claudine
Dauphan, qui, elle-même, est gratifiée d’une vision divine lui annonçant qu’elle
concevra avec le Seigneur un enfant qui sera l’incarnation de l’Esprit Saint et la
réincarnation du Prophète Élie. Le fils biologique des amours de François Bonjour et
de Claudine Dauphan, qui naît à Paris le 18 août 1792, le petit Élie Bonjour, devient
ainsi le Messie des derniers jours autour duquel se structure toute une communauté
croyante, celles des Fareinistes de la Dombes et de Paris.
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Ainsi s’achève la phase provinciale de l’histoire des Fareinistes, qui constitue
une modalité rurale assez originale du phénomène convulsionnaire, qui est
essentiellement un fait urbain. A partir de la fin 1791, les frères Bonjour s’installent
pour longtemps dans la capitale et rejoignent des réseaux convulsionnaires parisiens
pré-existants. François Bonjour devient correcteur d’imprimerie et ses partisans
évoluent majoritairement dans les milieux de la presse et de l’imprimerie, et son fils
Élie est donc le Messie attendu par le groupe. En 1799, une prophétesse
convulsionnaire parisienne, Julie Simone Olivier, dite “sœur Élisée”, commence à
prononcer des discours illuminés: entrant quotidiennement en “état” (soit une forme
de transe ou de possession par l’Esprit Saint) devant un auditoire réduit, sœur Élisée
délivre une prédication prophétique centrée sur l’imminence de la fin des Temps, sur
la vocation messianique d’Élie Bonjour, le retour et la conversion des Juifs. Un
personnage récurrent des discours n’est autre que Napoléon Bonaparte, transfiguré
sous la figure biblique de “Cyrus”, roi des Perses et des Mèdes qui libéra les
Hébreux de la captivité babylonienne. De manière générale, les discours de sœur
Elisée se caractérisent par l’emploi d’un ésotérisme biblique généralisé: les faits,
événements, personnages évoqués par l’oratrice sont systématiquement nommés
par le biais de personnages ou de symboles issus de la Bible. En particulier, Soeur
Élisée développe une métaphore nuptiale récurrente, tirée du Cantique des
cantiques dans l’Ancien Testament: dans beaucoup de discours se trouvent exaltées
les fiançailles divines entre l’Époux (le Seigneur) et son “Épouse”, cette dernière
figure désignant tout à la fois le futur Messie (Élie Bonjour, le futur Paraclet) et
l’Église des premiers et derniers Temps revenant après des siècles de “sommeil”
et de persécutions par la catholicité corrompue.

Ces discours de sœur Élisée ont été pris en note de façon très détaillée par un
secrétaire, et ces descriptions  quasi ethnologiques contiennent aussi la relation des
incidents, pantomimes et crises de possession ayant émaillé les séances. Aussi,
nous avons accès à une source extraordinaire qui nous donne accès non seulement
à la parole de cette prophétesse convulsionnaire hors-norme, mais aussi au registre
de la gestuelle, des crises de convulsions qui s’emparent de sœur Élisée lors de
certaines séances. Ces discours sont entreposés, pour la majeure partie d’entre eux,
à la Bibliothèque municipale de Lyon, regroupant trente six volumes et  représentant
presque 20.000 pages manuscrites!

La sœur Élisée se fait au départ la porte-voix de l’Esprit Saint résidant dans le
corps du petit Élie Bonjour, et défend sa légitimité “d’instrument” inspiré et son
charisme prophétique face à de nombreux détracteurs internes. S’opposant de plus
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en plus frontalement à François Bonjour et ses partisans, elle finit par rompre  avec l’ex-
curé de Fareins et même avec le “saint enfant” dont elle renie la messianité, pour initier
une  trajectoire solitaire. Enfin, le 20 janvier 1805, la police de Fouché arrête les principaux
membres de la  famille Bonjour et certains de ses partisans, et les Bonjour sont envoyés
en Suisse, tandis que sœur Élisée  ne fait pas partie des personnes arrêtées et continue
sporadiquement à prononcer des discours jusqu’en 1817.

LES ENJEUX D’UNE ÉTUDE DES FAREINISTES,

ENTRE HISTOIRE ET PSYCHIATRIE

Le groupe Fareiniste est connu des historiens et érudits locaux depuis le XIXe
siècle. Deux synthèses majeures, traitant essentiellement de l’épisode de Fareins,
ont paru à la veille de la Première Guerre mondiale, l’érudit local Claude Hau publiait
dans les années 1950 un ouvrage  qui se voulait tout à la fois  historique et écrit de
manière romancée. Enfin, dans les années 1990, l’ensemble de la mouvance
convulsionnaire lyonnaise de la fin du 18e (dont les Fareinistes ne sont qu’une des trois
composantes) a fait l’objet de la thèse puis du livre de l’historien Jean-Pierre Chantin.5

Mais lorsque je me suis penché à mon tour sur les Fareinistes, le fond des
discours de sœur Élisée n’avait jamais été  exploré pour  lui-même.  L’histoire factuelle
de cette secte était pour l’essentiel déjà écrite, mais restait à mon sens une piste
inexplorée: l’analyse approfondie tout à, la fois de l’univers de croyance de ce groupe
et de ses rituels internes. Aussi, dans mon travail de thèse, je me suis lancé dans
l’exégèse de ce qui paraissait au départ des délires verbaux, tentant de donner
sens et intelligibilité à ces faits de paroles et ces gestuelles de possession, en
combinant les outils de l’histoire religieuse, de l’anthropologie, et des sciences
médicales et psychiatriques. L’ensemble de mon livre mène d’abord, à propos de
la secte fareiniste, une enquête relevant de l’histoire et des sciences sociales du
religieux, pour remettre les faits étudiés dans leur contexte et restituer les logiques
proprement spirituelles et religieuses, voire mystiques, qui sont à l’oeuvre dans
l’histoire de cette secte “Fareiniste”. Mais, dans le même temps, il m’est apparu
très tôt, dans mon enquête, que ce groupe convulsionnaire tardif donnait à voir des
comportements extrêmes, des faits de parole et de discours, qui relevaient d’une
forme de délire. Il me fallait caractériser très finement ces manifestations
pathologiques, tout en évitant de plaquer mécaniquement et de manière anachronique
des diagnostics psychiatriques pré-établis. Pour résumer, ma démarche d’ensemble
a constitué à mener une enquête classiquement historienne, élargie aux apports de
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Figure 3. Gravure représentant des “secours” convulsionnaires (séances clandestines pendant
lesquelles des prophétesses en convulsions étaient maîtrisées et frappées par les “assistants”.

Figure 4. Autre représentation de “secours” convulsionnaires.
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la sociologie et de l’anthropologie religieuse, tout en prenant au sérieux  les aspects
psychiatriques et médicaux de mon sujet d’étude.

Nous nous proposons, dans les pages qui suivent, de tenter de résumer les
données de notre enquête qui militent pour une approche psychiatrique des
Fareinistes, puis de mettre en tension et en dialectique psychiatrie et anthropologie
à propos des rituels et séances autour de la sœur Élisée. Enfin, la dernière partie de
cet article mettra à l’épreuve ce cadre interprétatif à propos d’une modalité très
frappante des “états” de transe de sœur Élisée: les “états d’enfance”.

CONVULSIONS RURALES À FAREINS

Revenons d’abord à Fareins, au temps de la prédication convulsionnaire du
curé François Bonjour, et aux deux prophétesses ou illuminées rurales que furent les
deux suppliciées de Fareins, Etiennette Thomasson et  Gothon Bernard. La future
crucifiée de Fareins a fait l’objet d’une description sans complaisance du vicaire
général de Lyon venu enquêter dans le village des Dombes après la crucifixion
d’octobre 1787: dépeinte comme “sujette à s’enivrer, où si l’on veut, folle”,6 Etiennette
Thomasson fait figure de pauvre paysanne sans père ni mère, incapable de travailler,
ayant l’habitude de se prosterner les bras en croix à la messe ou de rester chez elle
à s’enivrer et vomissant les “paroles les plus obscènes, souvent même des jurements,
des blasphèmes”. Comment, à deux siècles de distance, mobiliser les instruments
nosologiques de la psychiatrie, et faut-il pleinement reprendre à son compte le
jugement du vicaire général de Lyon qui peut véhiculer sa part de misogynie et d’hostilité
à toute forme de mysticisme féminin populaire? Nous avons pour notre part fait
l’hypothèse de dérèglements mentaux tout à fait réels, mais qui seraient canalisés
dans un certain rôle défini par la culture du temps : pour parler le langage de Georges
Devereux7  et de l’ethnopsychiatrie, ne peut-on parler de “désordres éthniques”, de
comportements aberrants  propres à un groupe caractérisé par sa “culture propre”,
ses normes de comportements et d’agir. Le rôle de convulsionnaires et plus
spécifiquement ici, de prophétesses rurales, permettrait à ces jeunes femmes
d’extérioriser des troubles psychiques tout à fait réels en les coulant dans un code
culturel. A Fareins, plus précisément, les extravagances et “frénésies” des deux jeunes
femmes (leurs hurlements et convulsions, leur comportements à la messe, les actes
de violences dont elle sont l’objet de la part de François Bonjour) sont interprétées
(par les villageois, par les partisans des Bonjour) comme des signes de possession
démoniaque, et elles-mêmes empruntent les codes comportementaux des possédées
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quand elles se rebellent contre leur pasteur et gourou (fulminer des imprécations
contre les tenants de “l’oeuvre” est le signe qu’on a affaire à une possédée).

Enfin, les formes extrêmes de violence qu’Étiennette Thomasson et Gothon
Bernard ont subies sur leur propre corps ne peuvent laisser d’interroger l’historien.
Nous avons évoqué la crucifixion d’Étiennette le 12 octobre 1787 en pleine église du
village, mais le sort de Gothon Bernard fut encore pire, et laisse poser la question du
libre consentement à des violences aussi extrêmes. Jugez plutôt! Gothon voit ses
pieds percés de part en part en octobre 1787, puis, un an plus tard, alors qu’elle se
trouve à Paris avec les deux frères Bonjour, elle subit des pénitences atroces
(avalant urine et excrêments) avant  de mourir dans des circonstances effroyables:
elle meurt en faisant le pélerinage à Port-Royal avec des clous  enfoncés dans le
pied pendant le rude hiver 1789. Comment rendre intelligible des faits aussi
extrêmes? Sans doute en rappelant, avec Jean-Pierre Albert,8 la longue tradition
de violences volontairement subies et de pénitences corporelles qui caractérise
l’histoire des femmes mystiques. JP Albert montre ainsi la longue parenté entre le
sacré et l’abjection, entre le christianisme et les “fascinations de l’horreur” et des
“manifestations brutales du dégoût corporel”: l’historien rappelle le cas de Rose
de Lima buvant le sang moisi retiré à un malade et d’Angèle de Foligno buvant l’eau
avec laquelle elle avait lavé un lépreux.

LES “ÉTATS” DE SŒUR ÉLISÉE, MANIFESTATIONS

D’UNE STRUCTURE HYSTÉRIQUE?

Puis installons-nous définitivement dans le Paris du Consulat napoléonien, à
l’intérieur du cénacle de sœur Élisée. Si l’on s’en tient au vocable des acteurs eux-
mêmes, la sœur Élisée, lors de ses discours, est dite tomber en “état”, ce qui, dans le
vocabulaire interne, veut signifier qu’une entité surnaturelle s’empare de la voix et du
corps de la prophétesse: cette entité n’est autre que le prophète Élie et, tout à la fois,
le Paraclet, l’Esprit Saint, qui, dans la doctrine hérétique de ce cénacle convulsionnaire,
est appelé à supplanter le Christ pour instaurer le règne de l’Esprit. Nous avons
affaire ici à un cas de “possession par l’Esprit”, qui ont été bien étudiées par l’historien
Clarke Garrett dans l’espace protestant. Mais ces phénomènes relevant de l’histoire
des dissidences religieuses ont été identifiés depuis longtemps par la science
psychiatrique. Étienne Esquirol, l’un des pères fondateurs de la psychiatrie, parlait
dans les années 1820 de “théomanie” pour qualifier les aliénés s’imaginant être
Dieu ou avoir des communications directes avec le Saint Esprit.
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   Par ailleurs, les convulsions qui saisissent la prophétesse convulsionnaire
peuvent  être considérées comme  un chapitre particulier de cette longue histoire des
états auto-hypnotiques et de la suggestion, commençant  à la fin du 18e siècle avec
la “découverte” du magnétisme animal par Anton Mesmer, se perpétue au 19e avant
de rebondir avec la découverte de l’hypnose par Braid, les expériences spectaculaires
autour de la Grande Hystérie par Jean-Martin Charcot et ses élèves, puis les
théorisations de Pierre Janet et de Sigmund Freud?

Lisons quelques descriptions des “états” qui s’emparent de sœur Élisée: le
30 août 1799, “la sœur entre dans une agitation des plus violentes, elle combat des
pieds et des mains, elle parle un langage inconnu”, le 8 avril 1800, “la sœur entre
dans un état des plus violents, on lui fait les pressions les plus fortes; on est obligé de
lui monter sur la gorge et sur l’estomac. Cet état violent cesse, et elle prononce le
discours suivant.9

La lecture de ces documents paraissent renvoyer aux textes classiques de
Freud sur l’hystérie de conversion. On sait que pour le fondateur de la psychanalyse,
la maladie hystérique provient de la projection dans le corps d’un conflit psycho-
sexuel, qui, dès lors, se matérialise dans une pantomime corporelle. De manière plus
générale, les visions luxuriantes de sœur Élisée nous renvoient à un autre concept du
Freud des débuts, celui des études sur l’hystérie (1895).10 Breuer et Freud parlaient
d’“états hypnoïdes” pour décrire des manifestations de caractère délirant qui
s’emparaient de leurs malades hystériques: à savoir des états quasi-crépusculaires
de rêves éveillés, s’expliquant par un clivage de la conscience voyant émerger des
représentations très intenses mais coupées du reste du contenu de conscience.
Breuer parle ici d’“autohypnose”.  Nous pourrions aussi solliciter ici ce que décrivait
Pierre Janet dans ses études sur L’état mental des hystériques:11 les descriptions
janétiennes des “idées fixes” s’emparant de ses malades et créant un état de clivage
de la conscience, et ce qu’il écrivait  sur les “attaques émotionnelles” que vivent les
sujets hystériques. Et si l’on veut poursuivre la piste de l’hystérie, pourquoi ne pas
emprunter au concept de “folie hystérique” récemment redécouvert par Jean-Claude
Maleval:12 on sait que l’hystérie est restée dans les annales médicales comme une
affection névrotique, caractérisée essentiellement par des affects d’angoisse et des
troubles somatiques (paralysies, contractures), alors que les aliénistes du XIXe siècle,
et jusqu’au Freud des Études sur l’hystérie pensaient que des états proprement délirants
(mais réversibles et facilement curables par la psychothérapie) pouvaient se faire jour
chez des malades atteintes d’hystérie. Les matériaux ne manquent pas dans le corpus
psychanalytique et psychiatrique classique pour interpréter nos données historiques.
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COMMENT INTERPRÉTER LE LANGAGE

DES AFFECTS DE SŒUR ÉLISÉE?

L’autre piste intéressante qu’ouvrent les discours et “états” de sœur Élisée
dans une perspective psychiatrique concerne  une histoire des affects et des émotions.
Le caractère hyper émotionnel des discours de la prophétesse frappe immédiatement
le lecteur. L’oratrice mobilise des codes culturels et des références religieuses qui
induisent une émotion partagée par son public, ainsi dans cette envolée où la
prophétesse évoque la figure biblique de Rachel (figure archétypale de la Mère juive
pleurant pour Israël): “Enfantez, enfantez avec elle, Israël, criez, criez par les élans de
votre coeur, comme la vraie Rachel qui hâte le moment de son fils aîné”. Surtout, un
balancement s’opère fréquemment, dans ces diatribes enflammées, entre des affects
négatifs (la vision sombre de l’humanité pécheresse en proie à la colère de Dieu, la
description de l’ Épouse “en travail”,13 en gestation de l’humanité future des élus)
d’une part, et d’autre part des visions paradisiaque du parterre divin en fleurs où
gambaderont les élus tels des enfants nus.  Mettons ainsi en contraste deux discours:
dans le premier, la sœur  enjoint les “petits” (les auditeurs) à se rapprocher du sein
de l’Épouse  afin qu’elle “vous enfante à son époux; afin qu’après avoir pris part à sa
langueur, à ses déchirements d’entrailles, à son agonie, puisqu’elle est toujours et
encore agonisant”.14 A ce texte décrivant la douleur de l’enfantement des élus
contraste cet autre discours, qui est une envolée lyrique chantant la renaissance de
l’“Épouse”: “Oh! Que votre printemps est beau! O mon Épouse! Mon Épouse! Vous
commencez, vous commencez à renaître, vous commencez, vous commencez à
reprendre vie!”. Tout se passe comme si  ce que les sources nomment les “états” de
sœur Elisée se modulaient selon l’humeur et la tonalité émotionnelle de l’oratrice,
selon les circonstances: selon les jours, elle est dite “en état de sommeil”, en “état
de justice” (incarnant la colère de Dieu), en “état de douleur”, ou encore en “état
d‘enfance” (nous ferons retour sur cette dernière modalité à la fin de cet article). A
chacune de ses modalités correspondent un message théologique et une tonalité
émotionnelle associée. On pourrait résumer ces modalités affectives des discours
de la prophétesse en deux grandes catégories: les affects positifs vs affects négatifs.
Ne pourrait-t-on pas faire une relecture rétrospective de ce matériel historique et y
voir l’expression d’une pathologie des humeurs et d’un trouble émotionnel? En tout
cas, il faut rattacher ces émotions qui se lisent à fleur de peau dans les discours de
la sœur à une préoccupation majeure de certains historiens: l’histoire des émotions
est un secteur en vogue dans la recherche historique, autour de l’idée que les
émotions, loin de traduire une forme de désordre et d’irrationalité psychologiques,
sont une forme de jugements et nous relient aux autres. Deux médiévistes récents15
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ont réhabilité cette problématique, en s’inspirant d’une confluence de disciplines: la
philosophie de l’esprit, les neurosciences, la psychologie, l’anthropologie.

Dans certains cas extrêmes, l’émotion qui saisit la sœur pendant son “état” est
telle qu’elle vit ces émotions dans son corps, et l’historien assiste à de fascinants processus
de somatisation. Ainsi, ce discours ou “l’Esprit” vomit sa colère contre la gentilité (la
catholicité) et les “enfants” qui refusent de suivre le Prophète dans sa “Grande Mission”
future. Ce vomissement d’injures se manifeste physiologiquement par une métaphorisation
directe: “après la lecture du psaume 55, la sœur tombe dans un état violent: toux,
suffocation, hocquets, efforts pour vomir. Elle est forcée de se déshabiller et de se mettre
sur son lit”. Lors d’un  “état de justice” (pendant lesquels sœur Elisée mime la colère de
Dieu), la prophétesse expérimente une somatisation encore plus accentuée: «“A la lecture
du psaume 34, la sœur entre dans un état des plus violent. Elle s’écrie: ah! Mon Papa!
(“papa” est la façon dont la sœur appelle Dieu) J’étouffe. On la délace, elle a des toux
violentes, jusqu’a cracher du sang, elle a des hocquets jusqu’à hurler”.

LES TRÈS PROBABLES TROUBLES

PSYCHO-SEXUELS DE LA PROPHÉTESSE...

Enfin, par delà les modalités d’entrée en transe et les débordements
émotionnels, la sœur Elisée trahit nettement des désordres de nature sexuelle. Nous
n’en avons  pas la preuve absolue faute de renseignements de caractère biographique,
mais des éléments récurrents des discours le laissent entendre nettement. Le portrait
du Messie Élie Bonjour qui est tracé est celui d’un Messie scandaleux et sulfureux,
caractérisé par ses nombreux vices et inconduites sexuelles (ce qui différencie l’Esprit
du Christ, est-il précisé dans les discours!). Or il m’apparaît évident que la sœur,
parlant sous l’inspiration de l’Esprit Saint résidant dans le petit Élie Bonjour, s’identifie
à ce dernier et se livre en fait à un auto-portrait...

Autre indice plus sûr: les rituels à caractère franchement sexuels que nous
avons pu lire dans le fonds fareiniste. En 1803, alors que la sœur Élisée a rompu
avec la famille Bonjour et renié jusqu’à la divinité du fils naturel de l’ex-curé de
Fareins, la prophétesse est emportée dans une fuite en avant et on retrouve trace,
dans les archives, de “secours” franchement équivoques que subit la sœur. Lors
de la Pentecôte 1803, le groupe vit intensément l’attente de la descente de “l’Esprit”
et la sœur, dès lors, fait figure de “victime figurative” préfigurant la venue de l’“Esprit”
et son sacrifice final. Dès lors, l’un des membres de ce petit cénacle, travaillant
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comme opérateur du sacrifice, “enfonce sa main dans les parties nobles” de la
sœur,  sans que l’on sache très bien s’il  pénètre son vagin avec son poing ou s’il ne
fait qu’opérer une pression sur son ventre. Quelle que soit l’hypothèse retenue, le
caractère sexualisé du rite ne fait aucun doute, accentué par la suite: la soeur se
dénude en chantant un cantique, et, quelques jours après, le même opérateur
célèbre une parodie de messe sur le corps pratiquement nu de sœur Elisée. Surtout,
emportée par une sorte de fuite en avant, la prophétesse du groupe se livre à des
pantomimes de crucifixion en mimant une mise en croix sur le sol. L’analogie avec
les postures de crucifixions et les  extases  mystiques et érotiques qui s’emparaient
des patientes de Charcot dans son service de la Salpétrière vient de suite à l’esprit.

POUR PRENDRE DE LA DISTANCE AVEC

LE PARADIGME PSYCHIATRIQUE

Ainsi, les visions et extases de sœur Elisée évoquent de façon troublante ce
que neurologues, psychiatries et psychanalystes ont observé et théorisé autour de
phénomènes de conscience extraordinaires. Mais à ce stade, une gêne s’empare
de l’historien. Est-il légitime d’utiliser des concepts et théorisations médicales en
dehors de toute relation d’observation clinique directe? N’y-a-t-il pas des risques
d’anachronisme à relire à l’aide de disciplines nées au XIXe et au XXe siècle des
événements situés dans une période antérieure? Et surtout, ne risque-t-on pas de
passer à côté de causalités proprement religieuses? Le risque principal n’est-il
pas finalement de réitérer avec un vocable médical le jugement très négatif de
l’institution (religieuse, politique) envers des dissidences et les hérésies? On sait
en effet que les hérésies religieuses ont été d’abord condamnées comme étant
l’oeuvre du démon, puis ce système de condamnation démonologique a été doublé
d’une autre critique, médicale cette fois. Les suppôts du démon se sont vus
progressivement accusés d’être des fous.

En effet, l’historien, en taxant d’hystérique et de malade mentale une
prophétesse comme sœur Elisée risque de passer à côté d’une dimension fondamentale
de cette histoire: à savoir le projet spirituel et religieux très sincère de sœur Elisée. La
prophétesse du groupe Fareiniste souffre peut-être de troubles psychosexuels, mais
ses discours développent des thématiques spirituelles qu’il faut prendre très au sérieux.
La sœur Elisée plaide, dans ses prêches enflammés, pour une religion du coeur,
dépouillée à l’extrême, débarrassée  de toutes les traditions livresques et “superstitions
inutiles” (comme la dévotion à la Vierge Marie), et centrée sur la pure adoration du
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coeur. Autrement dit, la prédication de sœur Elisée est à rattacher de l’intéressante
typologie de l’historien Ted Campbell autour des “religions du coeur”:16 Campbell nomme
ainsi les courants religieux qui, comme le jansénisme et le quiétisme, le puritanisme
anglosaxon, les Quakers ou le piétisme allemand, mettent en avant l’expérience
personnelle et affective du divin, par delà la médiation des appareils cléricaux.

Une autre donnée d’ensemble nous amène à relativiser la pertinence du
paradigme psychiatrique. Les “états” de sœur Elisée, qu’il s’agisse de la tonalité très
affective de ses discours ou des pantomimes et saynètes gesticulées qu’exécute
parfois sœur Elisée au milieu de l’assistance, ont une dimension rituelle fortement
prononcée. Loin d’être de pures crises maniaques et d’émotionnalité incontrôlée,
ces manifestations de transe religieuse constituent aussi une mise en scène par
laquelle la prophètesse illustre, représente, une vérité théologique en direction de
son “public”. Nous avons évoqué plus haut les différentes modalités émotionnelles
des “états” de l’oratrice (“états de justice”, états de “souffrance”, de “sommeil”,
d’“enfance”). Il est évident que ce langage de l’émotion est régulé culturellement et
socialement: en témoigne la grande régularité de ces “états”, qui obéissent à un
canevas (théologique) nettement identifiable. Pour emprunter le langage des
ethnologues et anthropologues, on a ici affaire à un “théâtre sacré”: à savoir une
mise en scène et une prise de rôle, mais un théâtre qui s’ignore comme tel. Plus
encore que dans les discours proprement dits, la dimension rituelle et théâtrale se
remarque dans les spectaculaires pantomimes qui s’emparent de la sœur. Dans
telle séance, elle est prise de convulsions violentes, à tel point que les “frères”, qui
lui tiennent les bras et les jambes, ont du mal à la maîtriser, alors qu’elle crie “Justice!”
“Miséricorde”... mais à la fin de la séance, quand la prophétesse reprend ses esprits,
elle livre la clé de son étrange “état”, qui visait à représenter un “symbole” précis: le
combat que mène l’âme du croyant face aux assauts de Satan.17

Aussi, une bonne intelligence de ces étranges rituels doit articuler
interprétation anthropologique et psychiatrique. Cette dernière nous paraît malgré
tout légitime si on la cantonne à un registre précis: la prise en compte des
prédispositions psychologiques de l’interprète de ce “théâtre sacré”, pour reprendre
une expression de Michel Leiris à propos de rituels africains. Il y a performance et
représentation de vérités théologiques et religieuses en direction d’un public, mais la
nature du rôle interprété n’implique-t’il pas des prédispositions morbides? Pour
revenir à ce que nous écrivions plus haut des convulsions à Fareins, les femmes
convulsionnaires ne trouvent-elles pas un canevas culturel propre à extérioriser leurs
troubles psychologiques ?
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LES “ÉTATS D’ENFANCE”

Nous aimerions conclure notre article en mettant à l’épreuve le cadre interprétatif
que nous proposons —articulant anthropologie et psychiatrie, en évoquant rapidement
une des modalités de transe les plus énigmatiques de sœur Elisée: ces étranges “états
d’enfance” par lesquels la prophétesse est au prise à un langage et des comportements
puérils et régressifs. Donnons un exemple: le 12 septembre 1799, “la sœur entre en
état d’enfance et elle dit: —tu diras donc de belles petites choses? [...] he ben- bête
mon Papa –Mon Papa sais plus rien –Dis donc là tout –Bête, bête, bête (la sœur rit
beaucoup et répète): Bête, bête, sont tous bête, Elise la petite bête de mon Epoux, la
petite bête  de mon Papa, la petite moutonne de mon papa...”.

Ce jeu de questions-réponses déconcertant, par lequel l’oratrice régresse
littéralement en enfance, parle et rit comme une enfant, trouve sa signification rituelle
et théologique dans le développement qui suit: “Puis, entrant en grand état, la sœur
s’exprime ainsi: hélas! Que tout ce langage enfantin serait véritablement beau et
grand s’il était véritablement inscrit dans le livre de votre coeur! Tout cela n’est que
figure et symbole de ce que vous devez être tous. Devenez véritablement de la Bêtise
dont je caractérise mes enfants puisque je les réduirais tous à être des bêtes vis-à-
vis des hommes [...] Voilà comme je dis que vous paraîtrez des bêtes en réalité, vis-
à-vis de la Grande Bête à dix cornes, de ces monstres, de ces abominables”.18

Il est évident que face à ces “états d’enfance”, l’historien doit mobiliser
plusieurs registres d’interprétation. Ces étranges cérémonies paraissent relever de
ces délires de courte durée qu’ont pu observer des psychiatres comme Pierre Janet,
propres à des patientes dont l’intelligence était globalement intacte malgré leurs
actes extravagants. Mais ces saynètes puériles n’ont rien de spontanée, comme le
montre l’exemple cité. Le rituel se décompose en deux temps: “l’état d’enfance”,
puis un discours plus solennel d’édification en direction des disciples. Il s’agit, là
encore, de l’effectuation d’un rôle, même si cette performance au sens théâtral
implique chez l’actrice des prédispositions psychologiques particulières. Ce discours
apparemment incohérent mobilise des significations religieuses nettement
identifiables une fois les clés données par sœur Elisée dans la deuxième partie du
discours. La thématique de la “bête” renvoie à la fois au registre de la “bêtise”
enfantine, signifiant que les croyants doivent retrouver l’innocence de l’enfance et
ne pas s’arroger en savants et en docteurs, mais constitue aussi un renvoi vers
l’Apocalypse de Jean et à la figure de la “Bête” à dix cornes (symbolisant, dans le
dernier livre du Nouveau Testament, la Rome persécutrice des chrétiens).
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INTRODUCCIÓ

La Medicina moderna té els seus orígens en les últimes dècades del segle XIX,

que va ser una època en la qual es va produir un gran progrés de la Química i una

transformació en totes les àrees de la Terapèutica. Aquestes reformes es van anar

desenvolupant fins a aconseguir una pràctica mèdica científica. En aquest segle, els

químics van descobrir els “principis actius” dels vegetals, aïllant-los, identificant-los

i denominant-los alcaloides, per tenir reacció alcalina (com ara morfina, quinina,

estricnina o cafeïna).1

En aquesta època, al costat de la medicina al·lopàtica tradicional, van sorgir

noves escoles o doctrines mèdiques, amb idees reformistes, que pretenien aconseguir

una major eficàcia clínica. Entre aquestes doctrines es trobava la Dosimetria.

Aquest sistema terapèutic tenia el propòsit de combatre les deficiències de la

medicina tradicional i va suposar una millora en la posologia del tractament terapèutic,

utilitzant principis actius amb dosi estipulada. Administraven els medicaments a

dosis petites i repetides fins a aconseguir la curació de la malaltia, els dosímetres

denominaven a aquest procés “jugular la malaltia”.2

Per a complir aquesta exactitud en la formulació de medicaments utilitzaven

principalment dues formes farmacèutiques, el grànul i la lentícula. Els metges

dosímetres rebutjaven l’administració de drogues en forma de beuratges i extractes

indefinits.

La Dosimetria pretenia combatre les altes dosis de mortalitat imperants en

les últimes dècades del segle XIX. Estudiava al pacient no aïllat del seu ambient, sinó

relacionant les influències del seu entorn pròxim amb la salut i la malaltia de les

persones. Contínuament sol·licitaven a les autoritats que milloressin la qualitat de

vida de la població, convençuts que a major salubritat menor seria el risc de contreure

malalties.3

La Dosimetria estava en contra de la rutina en Medicina, propugnava el continu

estudi i la recerca per a procurar una terapèutica més eficaç.

Perquè un metge pogués considerar-se dosímetra no havia de matricular-se a

cap universitat específica ni seguir cap curs d’especialització; bastava que adaptés

la seva vida professional als consells i directrius que apareixien en llibres i revistes
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dosimètriques. També havien d’enviar per a la seva publicació les seves experiències

laborals perquè servissin d’ensenyament als futurs mèdics dosímetres. Per tant, un

metge dosímetra havia de compatibilitzar l’atenció als seus pacients amb un

proselitisme continu.

Quatre eren els principis fonamentals que seguien els metges dosímetres:

— Rebutjar tots els medicaments indefinibles formats per moltes

substàncies que tinguessin efectes desconeguts. Fugien de la

polifarmàcia, empraven només aquells medicaments de composició i

acció reconeguda com eren els alcaloides i les seves sals.

— Aconsellaven emprar les formes farmacèutiques més assequibles

per a l’absorció del principi actiu: els grànuls i les lentícules, per la seva

comoditat i exactitud, i també les dissolucions perfectament dosades.

— La marxa natural de la malaltia no era irreversiblement fatal, com

pensaven altres metges, s’havia de procurar que el medicament actués

sobre l’organisme el més aviat possible per a evitar lesions greus.

— Tractaven la malaltia sota dos criteris: la dominant i la variant. La

dominant constituïa la causa de la malaltia i la variant consistia en els

símptomes o molèsties que causava la malaltia.4

La salut per als dosímetres consistia en un perfecte equilibri entre totes les

cèl·lules i parts del cos, complint cadascuna d’elles una missió específica; si aquest

equilibri es trencava apareixien desordres fisiològics que donaven lloc a la malaltia

manifestant-se a través dels símptomes o “veus de la naturalesa”. Aquests havien

de ser interpretats pel metge per a receptar el tractament escaient.5

La Dosimetria no només s’ocupava de les persones que havien perdut la salut,

sinó també de les persones sanes a les quals calia donar consells per a evitar la malaltia.

Per tant, era una incipient i voluntariosa “medicina preventiva” (evidentment amb un

concepte diferent a l’actual), fet aquest totalment aliè a altres doctrines de l’època.

La Dosimetria es recolzava en un tipus de règim o dieta, que al costat de l’ús

de la medicació cercava la curació del pacient. La dieta làctia era la que més freqüent

recomanaven, deien que la llet era un aliment complet i que exigia poc esforç gàstric

per a la seva digestió. Al principi de la medicació recomanaven “tres cuartillos de llet,

al final recomanaven 18 quartets de llet”. Per als metges dosímetres la dietètica i la

terapèutica eren complementàries.6
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FORMES FARMACÈUTIQUES UTILITZADES

EN DOSIMETRIA

Els dosímetres administraven els seus medicaments sota dues formes

farmacèutiques característiques: el grànul i la lentícula.

Fabricació de grànuls

Per a aconseguir medicaments en dosis petites i exactes era imprescindible

barrejar el principi actiu amb sucre per a després de la barreja, procedir a la trituració,

polvorització i granulació formant la capa intermèdia. La capa més interna i la més

externa estaven constituïdes per sucre exclusivament. Aquesta distribució es podia

apreciar clarament en grànuls de medicaments foscos com ara l’arseniat de ferro.

Les dues característiques més importants dels grànuls era que eren fàcilment

solubles i que els principis actius eren absorbibles.

Es podien conservar de forma indefinida, sempre que se’ls preservés de la

humitat. El seu transport era fàcil a causa de la seva petita grandària. En utilitzar el

sucre s’emmascarava el mal sabor d’alguns medicaments.7

Lentícules

En 1895 els dosímetres començaren a utilitzar una nova forma farmacèutica

que explicaven així: “un gran avanç en terapèutica com són les lentícules per trituració.

Són una nova arma de precisió i un nou element de combat, del qual fins ara mancàvem

en la capçalera del llit del malalt”.

Les lentícules per trituració o simplement lentícules eren uns diminuts discos que

contenien el principi actiu en el seu interior, es presentaven en petits tubs de

cristall amb el dosatge exacte en l’etiqueta, però no van arribar a substituir als

grànuls. La utilització d’aquesta nova forma farmacèutica, segons els dosímetres,

demostrava que no s’acontentaven amb els èxits aconseguits, sinó que seguien

amb les seves recerques.8

La substància medicinal es barrejava amb sucre i aquesta mixtura es

triturava fins a aconseguir una pols perfectament homogènia, afegint a poc a



GIMBERNAT, 2022; 78: 47-58 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 51

Contribució  catalana a l’apogeu de la dosimetria a les darreries del segle XIX

poc aigua fins a formar una massa que més tard s’assecava en una estufa de

calor suau per a introduir-la en un motlle avinent. En preparar les lentícules es

posava interès en què s’evaporés tota l’aigua, així estaven constituïdes

exclusivament per principi actiu i sucre. Per als dosímetres en les lentícules es

trobaven reunides les condicions de puresa, fàcil solubilitat, exacte dosatge,

reduït volum, inalterabilitat i gran economia.

Com a resum es reprodueixen les característiques indispensables d’un

medicament per als dosímetres:

“1r.— Puresa, perquè sigui segur el seu efecte i uniforme la seva energia,

sense la qual cosa tot és incertesa en el tractament i fracàs en els

resultats.

2n.— Ràpida solubilitat, perquè sigui fàcilment absorbible i els seus

efectes siguin notoris.

3r.— Exacte dosatge, perquè es puguin calcular els efectes de cada

dosi i de les successives, sense la qual cosa tot és casuístic.

4t.— Ser del mateix origen o procedència, perquè la seva potència

terapèutica sigui sempre igual, segons aconsella sàviament l’aforisme:

“Només la identitat dels remeis pot donar identitat de resultats”.

5è.— Reduït volum, perquè sigui fàcil de prendre, de manejar i de

transportar.

6è.— Llarga conservació, perquè no s’alteri en molt de temps, conservant

així indefinidament les seves virtuts curatives, sense perjudici de la

salut del pacient”.9

DR. BURGGRAEVE, FUNDADOR

DE LA DOSIMETRIA

La Dosimetria va començar a implantar-se a Espanya després de la conferència

del Dr. Burggraeve el 14 d’abril de 1.877 a la Facultat de Medicina de Madrid.10

Adolf Pierre Burggraeve va néixer a Gant en 1.805 i va morir el 1.902, després

de 96 anys d’intensa activitat mèdica i propagadora del mètode terapèutic que va

idear. Ell, al principi, insistia que era una reforma de la terapèutica de l’època. Els
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Figura 1. Adolf Burggraeve (1806-1902), introductor de la Dosimetria.

(Font: Viquipèdia).
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seus deixebles li van donar el nom de Dosimetria, també Alcaloideteràpia (perquè

utilitzaven els alcaloides com a principis actius) i fins i tot Burggraevisme.

 Treballava al capdavant del Servei de Cirurgia de l’Hospital de Gant, on la

mortalitat dels pacients era molt elevada. Burggraeve va aconseguir reduir el nombre

de morts i li va portar a desenvolupar les reformes terapèutiques.

Les idees mèdiques del Dr. Burggraeve es reprodueixen textualment en un

article que va titular “El meu Testament Mèdic”:

“Davant Déu i davant els homes declaro que en fer la reforma de la

Medicina, no he tingut present més que el bé de la Humanitat i l’Honor

de la professió.

La malaltia no és una entitat. L’alteració està, abans, en la vitalitat que

en la contextura material dels òrgans: hi ha, doncs, que restablir la

vitalitat al seu ritme normal.

Els adversaris de la Dosimetria són materialistes impotents, ja que,

una vegada produïda la lesió orgànica, l’art es fa impotent per a

curar i ha de limitar-se a alleujar al malalt i a impedir nous atacs

morbosos.

Des de fa més de vint anys no hem deixat de sostenir la doctrina de la

jugulació de les malalties al començament. Els nostres adversaris ho

neguen fundant-se en un argument de mala fe.

Els microbis no resisteixen a l’alcaloide, és necessari, doncs, en

les constitucions epidèmiques i endèmiques, saturar d’arseniat de

quinina i obrar al mateix temps sobre la tonicitat general i particular

per la aconitina, la digitalina, l’estricnina, o sigui el que hem dit la

Trinitat Dosimètrica. Ve de seguida l’element morbós i espasmòdic

que es combat amb la morfina, la codeïna, la narceina i la

hiosciamina. A aquests mitjans vitals cal recórrer des del principi,

en lloc de deixar a la malaltia seguir el que erròniament s’ha dit el

seu curs natural.

No hi ha res més en contra de la naturalesa que la malaltia, aquesta és

un accident no una entitat”.11
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REVISTA DE MEDICINA DOSIMÈTRICA I

LA DOSIMETRIA. REVISTA DE MEDICINA

DOSIMÈTRICA CATALANA

El 1879 es va constituir la Societat Espanyola de Medicina Dosimètrica, el

seu òrgan d’expressió va ser la Revista de Medicina Dosimètrica, que es va publicar

fins el 1911. El preu de la subscripció a Espanya era 7,50 pessetes anuals. Al final

de cada any la redacció proporcionava unes tapes a fi d’enquadernar tots els

números de l’any.12

La Revista de Medicina Dosimètrica va deixar de publicar-se entre els anys

1885 i 1887. En aquest lapse va aparèixer a Barcelona La Dosimetria. Revista de

Medicina Dosimètrica Catalana, d’aparició mensual, la seva redacció estava a la

Rambla d’Estudis, la seva administració al carrer Portaferrisa i la impremta al carrer

Elisabets. Cada exemplar constava de 16 o 20 pàgines, i també podia ser

enquadernada al final de l’any.13

Encara que totes dues revistes no van coincidir en el temps, tenien en comú el

seu afany proselitista per a convèncer a nous dosímetres. La revista catalana era

més cosmopolita, oferia informació freqüent de la Societat Terapèutica Dosimètrica

de París i dels laboratoris de Charles Chanteud, també a París, en les seves pàgines

també es podien llegir articles mèdics que no seguien els principis dosimètrics; per

contra, la Revista de Medicina Dosimètrica s’ocupava gairebé exclusivament de temes

dosimètrics, amb profusió d’articles i casos clínics signats pel seu director Baldomero

González Valledor.

EXPOSICIÓ FARMACÈUTICA NACIONAL

El Col·legi de Farmacèutics de Madrid va organitzar l’any 1.882 una

exposició per a demostrar “el valor científic dels farmacèutics espanyols” a fi

d’exposar “materials medicamentosos, productes farmacèutics, galènics i

químics, formes dosades de medicaments, accessoris per a la farmàcia, aparells

i utensilis de laboratoris i publicacions de totes classes”. Gràcies a l’obra de

Pablo Fernández Izquierdo La Exposición Farmacéutica Nacional de 1.882

comentada a la vez que descrita, es pot apreciar la importància de la Dosimetria en
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la farmàcia de l’època i la contribució dels farmacèutics  catalans partidaris de la

Dosimetria; destaquen dos noms:

— Francesc de Paula Aguilar i Garriga, amb oficina de farmàcia en la

Rambla dels Caputxins, 37, que va exposar un gran nombre de grànuls

dosimètrics i

— Felip Comabella i Guimet, Doctor en Farmàcia, que va ser felicitat pel

seu exacte dosatge dels seus grànuls dosimètrics. El jurat li va concedir

una de les sis Medalles d’Or de l’Exposició i va reconèixer que la

Farmàcia catalana no tenia res que envejar a la Farmàcia francesa.

També en la seva obra Fernández Izquierdo cita els farmacèutics catalans que

elaboren grànuls dosimètrics de forma industrial: Pere Genové i Colomer, Pere Antoni

Pizá i Serra i Francesc Poquet i Pàmies.14

Es reprodueixen fotografies de grànuls dosimètrics elaborats pel farmacèutic

J. Lloret de marca “El Laboratorio”. Després de la seua mort el laboratori va continuar

amb una regència farmacèutica.

Figura 2. Grànuls dosimètrics de sulfat d’estricnina.

Disponible a: <https://www.farmaciaserra.com/blog/los-granulos-dosimetricos.html>
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CONCLUSIONS

Primera.- La dosimetria no era un sistema terapèutic molt diferent a l’al·lopatia.

Es pot dir que va constituir un “discret avenç”.15 Hi va tractar de competir amb el

galenisme al·lòpata, amb intenció de corregir els seus excessos a l’hora de receptar

beuratges de drogues insegures. Va reformar la medicina imperant en l’època amb

encerts importants com utilitzar dosis concretes de principi actiu pur repetides cada

cert temps segons criteri del metge a cada malalt en particular. S’hi donava molta

importància a la posologia i rebutjava la polimedicació, o com ells deien

“polifarmàcia”, intuint l’actual concepte d’interaccions farmacològiques. Aquests

èxits van ser assimilats, en poc temps, per l’al·lopatia.

Segona.- Un inconvenient evident de la Dosimetria, en el seu afany per “jugular”

la malaltia, és a dir, tractar els símptomes de forma excessivament ràpida, la qual

cosa, podia portar a emmascara el veritable origen de la malaltia.

Figura 3. Grànuls dosimètrics d’arseniat de sosa.

Disponible a: <https://www.farmaciaserra.com/blog/los-granulos-dosimetricos.html>
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Tercera.- En la segona meitat del segle XIX, com a conseqüència de la revolució

industrial i els seus avanços tecnològics com l’electricitat i el ferrocarril, apareix a

Barcelona (i, en menor grau, a tota Catalunya) un anhel de prosperitat i modernitat.

No és d’estranyar que metges i farmacèutics catalans adoptessin la Dosimetria com

a sistema terapèutic innovador i reformador, que provenia dels països més avançats

d’Europa.

Quarta.- Els grànuls o granulats, forma farmacèutica utilitzada pels dosímetres,

s’han utilitzat durant segles a les rebotigues; eren preparacions constituïdes per

principis actius sòlids i secs, mitjançant l’ús de mel o sucre per a emmascarar el seu

sabor. Quant a la lentícula, no va constituir cap novetat terapèutica sobre el grànul.

Els metges dosímetres consideraven totes dues formes farmacèutiques com a

innovadores, no obstant això, en aquesta època sorgeixen els comprimits, les càpsules

de gelatina, les càpsules amilàcies o les ampul.les injectables que sí que eren

preparacions farmacèutiques veritablement originals, desconegudes per a la

Dosimetria. Cal dir, com a exemple, que el comprimit (compressedtablet) es va utilitzar

per primera vegada el 1877 (coetani de la Dosimetria) a Filadèlfia per John Wyeth,

fundador de la companyia farmacèutica homònima.
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Figura 1. Imatges de W. Röntgen, en un marc modernista, de M. Curie, amb la seva

signatura original, i de l’arcàngel Sant Miquel, patró dels radiòlegs i radioterapeutes

(Decret papal de 1941). Biblioteca del servei. Hospital Clínic de  Barcelona. (Foto: A. Biete).

L’ETAPA INICIAL

El descobriment per part de Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923), professor

de Física a la Universitat alemanya de Würzburg, d’una nova forma d’energia que

anomenà raigs X ja que desconeixia la seva naturalesa, tingué un ressò ràpid i

extraordinari. Poc després de la comunicació de la descoberta,1 el desembre de

1895, ja es començaren en el món científic les experiències d’obtenció d’imatges

radiogràfiques en què, per primer cop a la història, metges i físics foren capaços

d’observar l’interior del cos humà sense maniobres quirúrgiques (Figura 1). Dos mesos

després de que es donés a conéixer aquesta tècnica, el 24 de febrer de 1896 es feu,

a l’antiga Facultat de Medicina de Barcelona, actual seu de la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya, la primera demostració pública radiològica per part del Dr.

Cèsar Comas, d’estudiant, que havia estat fotògraf de la facultat, amb el suport dels

professors Escriche i Giné Partagàs (Figura 2).2 També s’ha de senyalar la vàlua de les

experiències prèvies del físic E. Fontseré.

Alhora que s’albiraven les grans possibilitats en el diagnòstic mèdic gràcies a

l’obtenció d’imatges, (que ràpidament es varen anomenar radiografies), també

s’observà que l’aplicació dels raigs X tenia efectes antiinflamatoris i antineoplàsics

(Figura 3). Fruit de tota aquesta descoberta, el 1898 s’instal·la el primer gabinet de

radiologia a l’antiga facultat, que pocs anys després, el 1907, es traslladà a la nova
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del carrer de Casanova, acabada d’inaugurar (Figura 4). Aquest gabinet, fou adscrit a

la Càtedra de Terapèutica, Matèria Mèdica i Art de Receptar, que dirigia el Dr. Valentí

Carulla i Margenat (1864-1923), que posteriorment fou rector de la Universitat de

Barcelona i gran benefactor del nou Hospital Clínic. El seu interès pels tractaments

amb agents físics, en contraposició als  farmacològics, va ser determinant per a la

creació d’un Departament Radiològic el 1914. En aquells moments l’Electrologia —

aquest era el nom de l’especialitat—, liderada pel Dr. Lluís Cirera Salse (1859-1936),

tenia gran influència i els metges electròlegs no veien amb massa bons ulls l’eclosió

de la naixent roentgenologia o radiologia. Efectivament, l’Electrologia, amb l’ús de

corrents galvàniques i faràdiques s’ocupava d’un camp relativament limitat a l’àrea

de la conductivitat nerviosa. L’aparició de la roentgenlogia amb les seves àmplies

aplicacions diagnòstiques i terapèutiques eclipsava l’Electrologia. S’arribà al

compromís que els nous practicants de l’ús dels raigs X s’anomenessin electro-

radiòlegs, especialitat que fou vigent a l’Estat fins el 1978.

Resseguint el que explica amb detall Medina Domènech en la seva recerca,3

Carulla va impulsar totes les formes del que es va començar a anomenar Terapèutica

Figura 2. Primera demostració pública radiològica a l’antiga Facultat de Medicina

del carrer del Carme feta per Cèsar Comas l’any 1896. (Font: RAMC).
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Física, principalment a través de Therapia, revista d’informació terapèutica i

farmacològica, que ell havia fundat el 1909. Pocs anys més tard, el 1915, va promoure

la creació de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas, que encara

avui en dia, (abandonant l’electrologia), és una de les societats mèdiques més

importants i actives de l’Estat. També va promoure, junt amb Comas, la realització del

Figura 3. Radioteràpia d’un càncer de mama, el 1906, pel Dr. Georges Chicotot. Quadre pintat

per ell mateix. Museu de l’Assistència Pública dels Hospitals de París. (Foto: A. Biete).



GIMBERNAT, 2022; 78: 59-72 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 63

Història de la Radioteràpia a l’Hospital Clínic i a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

V Congrés Internacional d’Electrologia i Radiologia Mèdiques, que se celebrà a la

nova Facultat de Medicina de Barcelona el 1910. Aquesta etapa inicial ha sigut molt

ben estudiada i descrita per Casas4 i Cid.5

El creixement de l’inicial departament radiològic i la seva progressiva

diferenciació en dues branques, una diagnòstica i una altra de terapèutica, feu

aconsellable la seva divisió en dues seccions: Teràpia i Diagnòstic Radiològic. El

nebot de Valentí Carulla, Vicenç Carulla i Riera (1896-1971), es feu càrrec de la

primera i Cèsar Comas i  Llaberia (1874-1956), de la segona. Per tant, encara que

vinculats a la càtedra, ja es va fer palès l’embrió del que, amb el temps, serien dos

serveis clínics ben diferenciats a l’hospital. El Dr. Comas i Llaberia junt amb el seu

cosí, Agustí Prió i Llaberia (1873-1929), foren nomenats radiòlegs de l’hospital per

Reial Ordre de 6 d’abril de 1908. Ja en ocasió de l’esmentat congrés, es millorà la

dotació tecnològica de radiologia, o roentgenlogia, com també s’anomenava en

aquells temps. L’equipament es va consolidar amb la inauguració de noves

instal·lacions el 1912, anomenades Laboratori Roentgen, fet que, uns anys més tard,

comentava Peyrí: “es podessin ensenyar amb orgull les completes instal·lacions

d’alta freqüència, raigs X, fototeràpia i radi”.6 Junt a l’Hospital de la Santa Creu i Sant

Pau, la secció de Terapèutica Radiològica fou una de les primeres a l’Estat en disposar

d’una dotació de radi, gràcies a l’ajut de la Societat Benèfica Radi-Barcelona, que va

recaptar fons. Per tant, el desenvolupament inicial es va fer en dues vies: la radioteràpia

externa i la curioteràpia amb aplicació de noves agulles i tubs de radi. En l’ús del

mateix, el paper de ginecòlegs i dermatòlegs fou decisiu. El desenvolupament

progressiu va consolidar-se amb una nova instal·lació al soterrani de l’Hospital Clínic

el 1920 i el 1925 amb espais al pis més alt (el tercer en aquella època) del centre.

Finalment, l’any 1931, gràcies a la donació de Josefa Sampera (encara avui recordada

amb una làpida al passadís de la planta 1 de l’hospital), es van construir dues sales

(d’homes i de dones) de 14 llits cadascuna. Per tant, ja es va poder disposar d’una

clínica pròpia, fet que va augmentar significativament el seu paper dins l’hospital.

L’activitat assistencial a pacients externs entre els anys 1908 a 1925, segons

les dades que Piquer i Jover extreu dels arxius de la Facultat de Medicina i de les

memòries anuals de l’Hospital Clínic7 és molt variable però intensa, tot i que és de

difícil interpretació, ja que a la taula de l’apèndix 4  hi ha dues columnes correlatives

que es titulen: Roentgenteràpia (visites i aplicacions) una i Radioteràpia l’altra. No

sabem, per tant, diferenciar nous pacients, visites de control, número de tractaments

i número de sessions administrades. Alhora les xifres són enormement variables, ja

que oscil·laven en la primera columna entre 237 i 2.365. A la columna de radioteràpia
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passa el mateix, entre 352 i 2.248. Més clar és el nombre d’aplicacions de radi, amb

dades, entre els anys 1916 i 1920, que s’inicien amb 95 el 1916 i arriben, amb un

creixement progressiu fins a 554, el 1920.

L’equipament principal, tal com refereix Guilera8 disposava ja de sis aparells de

radioteràpia profunda: dos Stabilivolts Siemens, un Symetric Reiniger, un Neo-Symetric

Reiniger i un Multivolt-Siemens amb dos capçals i un Inductor-Siemens. Alhora, també

disposava d’un aparell d’electrocoagulació i d’una dotació de quasi 500 mg. de radi-

element. Segons Guilera la capacitat de la unitat d’hospitalització era de  37 llits el 1935

i recorda que existeix un dispensari amb activitat diària i un laboratori clínic i experimental.

Amb tot aquest equipament de radioteràpia, l’any 1934 es van tractar 353 pacients nous.

El personal mèdic adscrit, dirigit pel Prof. Carulla i Riera, estava integrat per Drs. Pellicer,

Sanchíz, Malaret, Terrades, Ripol, Moragas i Cuevas. El Dr. Cèsar Comas seguí dirigint la

secció de radiodiagnòstic fins la seva jubilació el 1944.

L’activitat docent era també intensa en els anys 30 del segle passat, Vicenç

Carulla era professor auxiliar de la facultat i n’eren professors ajudants Sanchíz,

Figura 4. Primeres instal·lacions de radioteràpia a l’Hospital Clínic de Barcelona.

El capçal que conté el generador va muntat en un pantògraf per permetre la mobilitat.

c. 1914. (Foto: Arxiu Mas. Barcelona).
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Pellicer, Girona i Llorens. Aquesta activitat l’havia iniciat anys abans el Dr. Comas al

el Laboratori Radiològic de la facultat. Des del 1908 al 1915 es van anar ampliant les

classes de Radiologia fins a un total de 22 el curs 1914-1915, junt a continguts

pràctics. Malgrat tot, l’ensenyament de la Roentgenlogia no estava definitivament

incorporat al currículum i, per això, tant Comas a Barcelona com Calatayud a Madrid,

maldaven per aconseguir aquesta proposta. No és fins l’any 1923 que Carulla

aconsegueix una certa normalització de l’ensenyament de la radiologia, tant en la

vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests anys també es van caracteritzar per una certa confrontació entre els

defensors de la radioteràpia externa en el tractament del càncer i els defensors de

les aplicacions del radi, molt especialment en ginecologia. Per tant, l’ús de les

radiacions ionitzants estava una mica repartit entre els radiòlegs i altres especialistes

com els ginecòlegs, els dermatòlegs i els otorrinolaringòlegs. En el cas del càncer

ginecològic hem de destacar un gran defensor de la radioteràpia i la curieteràpia com

a alternatives a la cirurgia, com fou el Prof. Sebastià Recasens Girol (1863-1933),

catedràtic de Ginecologia. El seu llibre n’és un clar exemple.9 El seu successor, Víctor

Conill, també fou un defensor i expert en radioteràpia ginecològica.

L’ÈPOCA INTERMÈDIA: 1923-1986

El Dr. Vicenç Carulla i Riera neix a Barcelona el 1896. Es llicencia en Medicina el

1919 i obté el grau de doctor el 1924. Perfecciona estudis a Munic amb Döderlein, a

Erlangen i a Friburg. Més tard s’especialitza en radiologia i cancerologia a l’Institut Curie

de París. Des de 1921 col·labora en la secció de Terapèutica Física de l’Hospital Clínic

de Barcelona, on el 1925 ascendeix a cap del Servei de Fisioteràpia. En aquell moment

el Dr. Comas, cap del laboratori Roentgen, estava ja més centrat en l’activitat de

radiodiagnòstic. Fou professor auxiliar i quan es creà la primera Universitat Autònoma

passà a ser professor agregat, el 1934. Quan el 1948 es creen i doten a l’Estat les

càtedres de Terapèutica Física, guanya les oposicions i n’obté la primera. El 1951

ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, on ocupa el seient que deixà

un il·lustre electròleg ja citat, el Dr. Cirera i Salse. El seu discurs es titulà: Fonaments i

progressos de la Física Atòmica. Els isòtops radioactius en Medicina. Vicenç Carulla

s’envolta de col·laboradors notables, com Castells, Cortés, Fornells, Gibert Queraltó, Gil

Vernet, Llorens, Sanchiz, Vilaseca i d’altres. Vilaseca succeirà Comas en la direcció  del

departament central de raigs X de la Facultat de Medicina. Carulla lidera una intensa

activitat de recerca clínica i bàsica centrada en el càncer experimental, la immunitat, la
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millora dels resultats de la radioteràpia en càncers de laringe o mama i la

curieteràpia amb radi. En relació al càncer de mama val la pena recordar que el

1935 escriu textualment: “La cirurgia ja ha donat tot el que se’n podia esperar...

en canvi la radiologia segueix el seu camí d’esperances, en tant que la tècnica

millora, que els instruments d’aplicació es perfeccionen, que s’empren radiacions

més dures”. Després de la guerra civil fou director de l’Hospital Clínic i durant un

curt període president del Col·legi de Metges. La seva meritòria actuació va frenar

la depuració política de molts metges barcelonins. La direcció de Carulla orienta

més el servei cap a la radioteràpia del càncer que cap a la dels processos benignes.

Aconsegueix disposar d’un bon equipament tecnològic en una època en què els

generadors només aconseguien feixos amb tensions de tub de 200 a 300 kV, amb

una penetració discreta, molta dispersió lateral, nul·la protecció cutània i excessiva

absorció òssia. L’era del megavoltatge encara havia d’arribar.

Un fet a esmentar és que el mateix any que es crea i dota la Càtedra de Terapèutica

Física, el 1948, s’aixequen dues plantes més a l’ala muntanya de l’Hospital Clínic, la

sisena i la setena. En aquesta última s’hi instal·la la unitat d’hospitalització amb 43

llits, un petit laboratori, una sala de raigs X, una aula, la sala de metges i també les

dependències pròpies de l’activitat universitària: despatxos del catedràtic i els professors,

biblioteca, dosimetria i radiofísica, així com les consultes externes (planta 7, escales 1,

3, 5 i 7). Per tant, és una càtedra que mai va estar ubicada a la Facultat; sempre va estar

a l’hospital. Lògicament, les unitats d’irradiació eren al soterrani de l’edifici. L’any 1955

s’aprova el Reglament de Règim Interior de l’Hospital Clínic (Ordre conjunta dels ministeris

de Governació i Educació Nacional de 13 de maig de 1955) que regula el funcionament

de la institució. El capítol XXXVI titulat El Servicio de Medicina Física conté tres articles

que regulen les seves tasques i que citem textualment:

“Art. 190: Anejo a la cátedra de este nombre funcionará en el hospital

un servicio para el tratamiento de los enfermos que de él precisen.

Art. 191: Este Servicio se hará utilizando los servicios terapéuticos

de orden físico tanto en los enfermos correspondientes a la clínica

própia, como los procedentes de cualquier otro servicio del Hospital

por indicación de los jefes respectivos. Art. 192: Podrán ser tratados

los enfermos pudientes, observándose en tales casos las normas

generales del capítulo XI”.

S’observa, per tant, que per primer cop ja es parla obertament d’un servei

de radioteràpia depedent de la càtedra.
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Dues de les filles del Dr. Carulla es varen casar amb dos especialistes en

radioteràpia, ajudants seus a la càtedra, els Drs. Santiago Ripol i Girona (1930-2021)

i Luis Salvador Fernández-Mensaque (1930-2012).

Quan el Dr. Carulla es va jubilar, el 1964, el va succeir a la càtedra el Dr. Marià

Badell i Suriol, que la va ocupar fins la seva jubilació el 1985. Badell, prèviament

havia estat catedràtic de Terapèutica Física a Valladolid (1962). Com a homenatge a

la gran labor feta pel seu antecessor la càtedra es va anomenar  “Càtedra Carulla de

Terapèutica Física General”. El Dr. Badell es va envoltar de competents col·laboradors,

entre els que cal assenyalar Gili Planas, Joan Pera, Ferran Moreno, Blanca Farrús,

Agustí Pedro, Ferran Pons i altres. La tasca innovadora del Dr. Marià Badell en el

camp de la radioteràpia fou la introducció de la dosimetria computada, que fou un

avanç important per l’època. Gràcies a la informàtica incipient i seguint l’escola

alemanya, es van poder establir noves tècniques de radioteràpia com la irradiació

pendular dels parametris o la tangencial a la paret costal postmastectomia. Aquesta

tasca de recerca clínica i dosimètrica està molt ben documentada en treballs publicats

a la revista Radiología en les dècades de 1960 i 1970.10 Quan a la dotació tecnològica,

Figura 5. Una de les primeres dosimetries computades fetes a l’època del

Dr. Marià Badell (1966). Radioteràpia d’un càncer d’esòfag. Energia de 1.25MV de

cobaltoteràpia. Teràpia rotatòria en arc. El volum a tractar es mostra amb una línia

corba més gruixuda. (Foto: A. Biete).
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hi hagué una millora important en substituir l’antiga unitat de cobaltoteràpia Orbitron

per un accelerador lineal de 6MV (Neptune, CGR) de fabricació francesa. Aquesta

innovadora aposta tecnològica, junt amb l’accelerador Saturne, CGR instal·lat

simultàniament a l’Hospital de Bellvitge, fou l’inici a Catalunya de la substitució

progressiva de les unitats de cobaltoteràpia pels moderns acceleradors de

megavoltatge; l’Hospital Clínic en fou pioner l’any 1979.

Durant la direcció del Dr. Marià Badell, es constituí el Departament de Radiologia

i Fisioteràpia, del que depenien dos serveis ben constituïts i estructurats. El més antic

i dotat era el Servei de Radiodiagnòstic, dirigit pel Dr. Vilaseca. El segon i més modern

fou el de Medicina Nuclear, que en aquells anys tenia el nom oficial de Servicio de

Isótopos Radioactivos, dirigit pel Dr. Jordi Setoain i Quinquer, un dels pioners de la nova

especialitat a l’Estat (Figura 5). La unitat d’hospitalització de la setena planta i els

tractaments de radioteràpia depenien directament de la càtedra i, per tant, no existia

un servei autònom de radioteràpia pròpiament dit com els altres dos citats abans.

DE 1987 A L’ACTUALITAT

L’estiu de 1987 la direcció de l’Hospital Clínic i Provincial veu que cal crear un Servei

de Radioteràpia amb la finalitat de donar un impuls a l’assistència dels pacients oncològics

i les seves necessitats de tractaments amb radiacions ionitzants. La convocatòria de concurs

públic es fa el juliol i s’adjudica la plaça de cap de servei al Dr. A. Biete, que és de nova

creació, prenent possessió el novembre de 1987. Provenia del Servei d’Oncologia i Medicina

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigit pel prestigiós i recordat Dr. Antoni Subias i

Fages (1924-2008), ajudat pel cap de la Secció de Radioteràpia, el Dr. Xavier Farrerons. La

situació del servei era un tant decebedora. Malgrat els esforços dels Drs. Moreno i Farrús, les

inversions mancaven i l’assistència se’n ressentia. Per sort es van trobar totes les facilitats

per part de la gerència, l’enginyer Joan Grau i del Dr. Morales, cirurgià  pediàtric i llavors

director mèdic. Durant els anys 1988-1992 la càtedra de Radiologia, sense competència

assistencial, la ocupà el professor Gil Gayarre, procedent de Madrid.

En els anys següents es va procedir a convocar places d’especialistes en oncologia

radioteràpica i es van incorporar els Drs. Conill, Verger, Rovirosa i Casas, junt al radiofísic

Sánchez-Reyes. També s’aconseguí l’acreditació per formar residents MIR en les dues

especialitats necessàries pel bon funcionament del servei: oncologia radioteràpica i

radiofísica hospitalària. Un cop solucionat el tema de la plantilla de personal

facultatiu es va procedir a nomenar un coordinador de la sala de tractaments i a l’ampliació

del nombre d’infermers i tècnics de radioteràpia, així com del personal administratiu.
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No cal dir que una especialitat clínica com aquesta, però tan dependent de la

tecnologia per exercir-la, precisava actualitzar i ampliar la dotació d’equips. En el

període 1988-1992 es desmantellen els generadors de 300kV de radioteràpia

convencional i el simulador de tractaments. Es fan importants obres de construcció

d’un nou búnquer al pati entre els pavellons 7 i 9, que permet substituir l’antic

accelerador Neptune i instal·lar-ne dos de nous. S’escolliren els models Mevatron 6

i KDS de Siemens d’energies 6 i 6/18MV, respectivament. Les obres van permetre la

remodelació integral de les dependències i l’habilitació d’una sala per un simulador

2D. A la setena planta també es va portar a terme una rehabilitació, amb noves àrees

de treball i un nou equipament de dosimetria Hellax 3D, constituint l’àrea

mèdicoadministrativa i radiofísica.

Amb la construcció del nou edifici de consultes externes als carrers Casanova-

Rosselló, els antics dispensaris de radioteràpia s’hi van traslladar. Alhora, l’antiga

sala d’hospitalització, amb equipament antic i deficient, va ser substituïda per una

de nova mixta amb Oncologia Mèdica a la planta 7.1. Quedava per solucionar la

braquiteràpia, que es feia en condicions precàries a Ginecologia i Dermatologia. Es

disposava de dues habitacions blindades a Dermatologia. Amb la remodelació es va fer

un radioquiròfan propi i quatre noves habitacions radioprotegides a la unitat 7.1, apart

d’una cinquena destinada als tractaments de radioteràpia metabòlica amb I131 a càrrec

de Medicina Nuclear.

Tot aquest nou equipament i l’ampliació de personal corresponent, van permetre

un augment significatiu del volum de pacients tractats i la realització de tècniques més

avançades que milloraren els resultats amb menys possibles efectes secundaris.

L’activitat assistencial ha anat creixent progressivament, situant-se avui en dia en uns

1.300 pacients nous tractats anualment, entre radioteràpia externa de megavoltatge,

radioteràpia superficial, intraoperatòria i braquiteràpia. La unitat d’hospitalització va

passar a integrar-se junt amb Oncologia Mèdica a una nova sala d’hospitalització a la

planta 6.5, al costat de l’hospital de dia.11

Des del punt de vista docent, la dotació de professorat va ser millorada, amb un

catedràtic amb dedicació específica a radioteràpia oncològica, un professor titular, una

associada acreditada per a agregada i dos associats clínics. L’obtenció de places

vinculades a l’assistència clínica, en el marc del conveni Universitat de Barcelona-Hospital

Clínic, fou decisiva per coordinar i unificar les activitats assistencial, docent i de recerca

bàsica i clínica. La dependència acadèmica és a l’àrea de Radiologia i Medicina Física,

dins del departament universitari de Fonaments Clínics, però l’assistencial, amb la creació

dels instituts i centres, va canviar. Efectivament, el servei va deixar la dependència de
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l’antiga Subdivisió de Serveis Comuns i va integrar-se a l’Institut d’Hematologia i Oncologia,

junt amb els serveis d’Oncologia Mèdica, Hematologia i Hemoteràpia.

D’acord amb aquest marc i entorn més clínic, la docència es distribueix en dos

cursos en el grau de medicina. A tercer curs s’imparteix, dins de Radiologia General, el

coneixement bàsic de radiobiologia, bases físiques, radioprotecció i tecnologia, amb

les pràctiques corresponents. A cinquè un curs ja clínic, les tècniques, indicacions i

resultats de la radioteràpia s’expliquen de forma integrada en una nova assignatura

denominada Oncologia Mèdica i Radioteràpica. Es va implantar en el nou pla d’estudis

fruit de la reforma de Bolonya i la substitució de l’antiga llicenciatura pel grau.

S’imparteix conjuntament amb els professors d’Oncologia Mèdica.

La renovació tecnològica, més per motius d’obsolescència instrumental

que cronològica, ha estat satisfactòria. El període 2004-2005 es van recanviar

els acceleradors Mevatron-Siemens pels fabricats per Varian, que van donar un

excel·lent rendiment. Al mateix temps es va substituir el simulador 2D per un

Figura 6. Accelerador lineal d’electrons per a radioteràpia profunda. Model True Beam de

Varian Medical Systems (EUA). Instal·lat a l’Hospital Clínic de Barcelona. (Foto: A. Biete).
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aparell de tomografia axial computerizada (TAC) dissenyat específicament per a la

planificació de radioteràpia, junt a l’adquisició de la nova xarxa de dosimetria i

intercomunicació Aria. Alhora també es va recanviar l’antic Curietron de

braquiteràpia per un Selectron de baixa taxa de dosi i, més tard, un propulsor de

fonts d’Ir192 Nucletron d’alta taxa de dosi . Van augmentar les capacitats

tecnològiques de braquiteràpia, fonamentalment ginecològica.

L’any 2012 va completar-se la implementació tecnològica amb la realització

d’un nou radio-quiròfan en l’àrea de tractaments, equipat amb un accelerador lineal

d’electrons mòbil que permet la realització de radioteràpia intraoperatòria. Moltes

pacients amb tractaments conservadors de càncer de mama, càncer ginecològic,

sarcomes, etc. es beneficien d’aquesta nova tecnologia.

Fa poc s’ha procedit a un nou recanvi dels acceleradors, incorporant la

tecnologia True Beam de Varian, en què el suport de la Fundación Amancio Ortega ha

sigut molt valuós, junt a un nou TAC de simulació 4D i la renovació de la xarxa i

sistemes dosimètrics Eclipse (Figura 6). Aquest equipament permet assolir en

quantitat i qualitat les demandes assistencials procedents d’altres serveis de

l’Hospital Clínic i de les seves àrees d’influència (Esquerra de l’Eixample, Vallès

Oriental, Osona i Ripollès). Tècniques complexes com la radioteràpia estereotàctica

intra i extracranial (SBRT, segons les sigles en anglès), la radioteràpia d’intensitat

modulada (IMRT, segons les sigles en anglès) o la intraoperatòria són exemples de

l’alt nivell tècnic assolit. A això s’uneix una alta activitat de recerca clínica, amb

nombroses publicacions a revistes científiques del màxim prestigi en l’especialitat, i

de docència tant de pregrau com de postgrau (formació MIR i FIR, tesis doctorals) fet

que té com a resultats que força especialistes, que exerceixen tant en hospitals

catalans com de l’Estat i estrangers, s’hagin format en aquest servei.

Finalment, per oferir millor servei a la població de referència de les comarques

abans esmentades, s’ha posat en marxa i ja és en fase de construcció un equipament

en el recinte de l’Hospital General de Granollers que serà una ampliació del servei de

l’Hospital Clínic i s’equiparà amb TAC i dos acceleradors. Aquest projecte, liderat per

l’actual cap del Servei, la Dra. Meritxell Mollà i la Direcció General (Dr. Campistol)

permetrà assolir una oferta àmplia i accessible a tots els pacients del Vallès Oriental,

Osona i Ripollès. Les expectatives actuals del projecte de construcció del nou hospital

preveuen un futur de desenvolupament òptim del servei, en especial pel que fa a

l’ampliació d’espais. El conjunt de dades històriques tant de la Facultat com de

l’Hospital Clínic estan molt ben descrites en els textos de Jacint Corbella12, 13 i Edmon

Vallés.14
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tuvo una importante participación catalana. En Barcelona se
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it was in Barcelona where insulin was safely administered to diabetic
patients for the first time in continental Europe.
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La història del descobriment de la insulina ha estat explicada moltes vegades
i no sempre les dades han estat coincidents.1-20 Potser la millor obra per apropar-s’hi
de forma més objectiva i completa és The discovery of insulin de John William Michael
Bliss (1941 – 2017),5 una revisió a mig camí entre l’assaig purament científic i el relat
novel·lat, escrit a partir de les fonts primàries dels autors implicats en el descobriment
i que ha estat motiu de referència freqüent des de la seva publicació. En aquesta
obra, Bliss5 escrivia:

“It is probably impossible to specify [...] when it could be said that

insulin had been discovered. Nor was there a single definite first

announcement of the results of the Toronto work begun by Banting and

Best on May 17, 1921. [...] On May 3, 1922, the Toronto group, speaking

through Macleod, announced to the medical world that they had

discovered insulin. They presented a complete summary of their work.

Their presentation convinced their listeners that Toronto had made an

epoch-making medical discovery. It was a great triumph.”

Bliss5 considerava la presentació feta el mes de maig de 1922 com el moment
de l’autèntic descobriment de l’hormona. Tota la feina prèvia feta pel grup de Toronto
va ser necessària per assolir l’èxit anunciat per Macleod. No obstant això, abans de
l’administració del preparat pancreàtic purificat, eficaç i segur, els investigadors
canadencs no van fer més que repetir, de vegades de manera maldestra, molta de la
feina que havien fet altres recercadors en les dècades anteriors.

L’equip canadenc estava format per Frederick Grant Banting (1891 – 1941),
Charles Herbert Best (1899 – 1978), James Bertram Collip (1821 – 1965) i John
James Rickard Macleod (1876 – 1935) (Figura 1), citats per rigorós ordre alfabètic i no
de mèrits. El descobriment de la insulina està envoltat, però, de llegendes, anades i
tornades, amb personatges durant molt de temps oblidats que van tenir un paper
important en la seva obtenció. Tot plegat va ser un exemple més dels conflictes en
l’autoria dels descobriments científics i dels injustificats oblits d’alguns dels seus
protagonistes, el que Oliver Sacks (1933 – 2015) va anomenar escotomes històrics.21

Vist cent anys després, el mèrit essencial de l’equip canadenc fou aïllar la insulina de
forma suficientment pura per poder administrar-la a pacients diabètics amb eficàcia
i seguretat suficient el gener de 1922. L’atribució històrica de ser els descobridors de
la insulina és un tema més polèmic perquè diversos investigadors van suggerir la seva
existència abans que ells. Van mostrar, a més, els efectes hipoglucemiants dels
extractes pancreàtics, que indubtablement portaven insulina, en animals i en humans.
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Fins i tot inventaren el nom d’insulina per anomenar el misteriós principi present al
pàncrees que permetia reduir primer les glucosúries i després, quan el mètode analític
va estar disponible, les glucèmies dels diabètics. La primera part del present article
intenta posar una mica de llum en aquesta polèmica d’atribució de mèrits.

Després de l’experiència d’utilització clínica de la insulina a Toronto el gener
de 1922, dos investigadors catalans feien possible la primera administració en humans
feta a Espanya, i probablement a l’Europa continental, l’octubre del mateix any.
Aquesta fita és atribuïda justament a Rossend Carrasco i Formiguera (1892 – 1990)
(Figura 2), però això és només una part de la història. És menys coneguda la participació
de Pere González i Juan (1896 – 1979) (Figura 3), farmacèutic que va tenir un paper
important en l’obtenció dels primers extractes pancreàtics mitjançant el mètode
d’extracció de Dalmau (1917) i, després, de preparats més segurs i eficaços seguint
les instruccions de Macleod. La segona part de l’article vol explicar aquesta important
fita de la medicina catalana.

PÀNCREES, DIABETIS I INSULINA

Identificació del pàncrees com a diana terapèutica

La història moderna de la diabetis comença el 1848 quan Claude Bernard
(1813 – 1878) demostrà que el pàncrees produïa enzims digestius. Però la sospita de
la seva participació en el control glucèmic no arribà fins el 1889, quan Oscar Minkowski
(1858 – 1931) i Josef Freiherr von Mering (1849 – 1908) van observar que la
pancreatectomia causava diabetis greu en gossos.22,23 Sembla que la troballa fou
absolutament imprevista. Els dos no estaven d’acord sobre si els enzims pancreàtics

Figura 1. Els investigadors de Toronto que participaren en el descobriment de la insulina.

D’esquerra a dreta, Charles Herbert Best, Frederick Grant Banting, James Bertram Collip i

John James Rickard Macleod. (Font: Viquipedia).
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eren o no essencials per a la digestió intestinal dels lípids i si el pàncrees era
indispensable per a la vida.5,7 Per aclarir-ho, van decidir una aproximació radical:
extraure el pàncrees d’un gos i veure què passava. Minkowski va ser l’encarregat de
fer la pancreatectomia. Tots aquests esdeveniments van ser explicats amb detall
gairebé novel·lesc per Carrasco i Formiguera,3 probablement relatats pel propi
Minkowski a qui va conèixer el 1927.

Pocs dies després, el cuidador de la gossera va comentar a Minkowski que el
gos pancreatectomitzat s’orinava per tot arreu, però l’investigador ho va justificar
dient que no el treia de la gàbia el temps suficient. Quan el cuidador li va dir que fer-
ho no disminuïa la conducta diürètica del gos, Minkowski va recordar el consell del
seu mestre, Bernhard Naunyn  (1839 – 1925): mesurar la glucosúria en tots els casos
de poliúria. Ho va fer i observà que hi havia una important quantitat de sucre a l’orina.
En el descobriment de Minkowski hi ha un punt de llegenda, ja que s’ha escrit que
s’havia adonat que l’orina dels gossos pancreatectomitzats atreia una gran quantitat
de mosques. Al tastar l’orina ell mateix va notar un intens gust dolç, que el conduí a
pensar que el pàncrees controlava la glucèmia i que la seva desaparició portava a la
diabetis.24 Aquesta història es va fer molt famosa i va persistir, encara que el propi

Figura 3. Pere González i Juan (1886-1955).

(Font: Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya).

Figura 2. Rossend Carrasco i Formiguera

(1892-1990). (Font: Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya).
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Minkowski va negar la seva veracitat.5 En qualsevol cas, va concloure que alguna cosa
devia secretar el pàncrees que prevenia l’aparició de la diabetis. I sobre aquest tema
va treballar durant alguns anys.

La següent pregunta era si l’absència de la secreció exocrina del pàncrees
explicaria la diabetis. Aquesta qüestió la va resoldre poc després Emmanuel Hédon
(1863 – 1933) amb un experiment definitiu. Va extraure el pàncrees d’un gos, el va
tallar en dues parts, en va llençar una i l’altra la va inserir a la paret abdominal de
l’animal com un empelt. Mentre aquest es mantenia, el gos no esdevenia diabètic,
però en eliminar-lo, la malaltia apareixia ràpidament.25 Després d’aquests experiments
era difícil contradir l’opinió que el pàncrees tenia una funció exocrina, vinculada als
enzims digestius, i una endocrina, de control de la glucèmia.

La següent contribució vingué de Gustave-Édouard Laguesse (1861 – 1927),
que va suggerir que les secrecions internes de què parlaven Minkowski i Hédon provenien
d’uns grups de cèl·lules de forma poligonal irregular que es tenyien de vermell clar amb
tints d’anilina.26 Es repartien de forma irregular en el pàncrees, com illes en el mar, i
havien estat descrites per primera vegada l’any 1869, a Berlín, per Paul Langerhans
(1847 – 1889), un estudiant de medicina que va reconèixer que ignorava quina funció
fisiològica tenien.27 Laguesse va anomenar a aquestes estructures illots de Langerhans,
nom amb el que serien conegudes a partir d’aleshores.5

Uns anys abans, Étienne Lancereaux (1829 – 1910) havia observat canvis en
els pàncrees dels pacients diabètics en comparar-los amb els que no patien la malaltia
i va introduir els termes diabète pancréatique.28 En aquesta direcció, l’any 1899
Leonid Szobolev (1876 – 1919) va observar que els illots havien desaparegut en
alguns pacients diabètics i va suggerir que podien estar implicats en el metabolisme
glucídic.29 Poc després, Eugene L. Opie (1873 – 1971) va suggerir que els illots eren
en realitat glàndules endocrines i va establir que la seva degeneració hialina es
vinculava a la diabetis.30 Començava el segle XX amb l’evidència anatomopatològica
definitiva de la malaltia.

El repte llavors era saber quines eren les hormones secretades per aquests
illots. L’any 1909, Jean de Meyer (1878 – 1934) va anomenar insulin a la substància
que podien produir31. El 1913, Edward Albert Sharpey-Schäfer (1850 – 1935) va suggerir
que els illots de Langerhans secretaven una substància que modulava el metabolisme
glucídic i proposà el nom d’insuline per denominar-la.5,32 El repte era com aïllar aquesta
substància i emprar-la en terapèutica.
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Primeres utilitzacions d’extractes pancreàtics a la diabetis

Minkowski va ser el primer a provar el tractament de la diabetis amb extractes
de pàncrees amb la hipòtesi que devien contenir el principi modulador de la glucèmia
i que, si eren eficaços, demostrarien la hipòtesi de la regulació endocrina. Els resultats
d’aquesta estratègia foren contradictoris i, a més, els animals d’experimentació que
els rebien patien sovint reaccions adverses greus.5 Després d’ell, molts investigadors
ho intentaren sense obtenir evidències conclusives i amb un índex benefici-risc
inacceptable. No se sap la xifra exacta perquè molts dels que ho intentaren no
publicaren els resultats en ser negatius, però es creu que el seu nombre no fou
inferior a quatre-cents.5 Es creia que els extractes no funcionaven perquè els illots de
Langerhans, o la substància que produïen, eren destruïts per la secreció exocrina.
Altres autors suggeriren la utilització de preparats de peix, donat que algunes espècies
tenien els illots separats anatòmicament de les cèl·lules exocrines. Ho van intentar,
per exemple, John Rennie i Thomas Fraser entre 1902 i 1904, sense èxit.33

El 1905, Marcel Eugène Émile Gley (1857 – 1930) va mostrar per primera vegada
que els extractes de pàncrees reduïen la glucosúria en gossos pancreatectomitzats.34

Però potser l’investigador més important d’aquesta primera època fou Georg Ludwig
Zülzer (1870 – 1949). La seva teoria era que la causant de la diabetis era l’adrenalina i que
la secreció endocrina del pàncrees neutralitzava els seus efectes. Va preparar extractes
pancreàtics, que va injectar amb èxit a conills i gossos pancreatectomitzats; això el va
animar a provar-ho en pacients diabètics. El 21 de juny de 1906 va injectar el seu extracte
per via subcutània a un diabètic comatós d’una clínica de Berlín durant dos dies. El
pacient va millorar sensiblement i va sortir del coma. Però no hi havia més extracte disponible
i el pacient va empitjorar i morí onze dies després. Zülzer havia demostrat que podia
funcionar i va anomenar el seu extracte acomatol.5,35,36 No obstant això, va tenir problemes
per obtenir els pàncrees dels escorxadors, el preparat era molt inestable i perdia potència
amb facilitat, a més de produir efectes indesitjables greus. Va rebre ajuda de la companyia
Schering i l’estiu de 1907 ho va tornar a intentar. Aquesta vegada els resultats també van
ser positius, encara que variaven d’un pacient a un altre. El problema era que continuaven
apareixent efectes indesitjables greus en tots els pacients després de la segona dosi. Va
publicar els seus resultats l’any 1908 i concloïa que els extractes pancreàtics podien
augmentar l’excreció de sucre, acetona i àcid acetoacètic en pacients diabètics sense
canvis a la dieta.36 Conscient de les limitacions del seu extracte, Zülzer va demanar ajuda
a Minkowski perquè l’examinés. Aquest el va passar a Joseph Forschbach, que treballava
en una clínica de Breslau dirigida per Minkowski. El va provar en tres gossos i tres humans
sense bons resultats i, a més, observà els greus efectes indesitjables, especialment
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nàusees, febre, taquicàrdia i convulsions, que es produïen.37 Les greus reaccions adverses
el van convèncer d’aturar els experiments fins que es poguessin obtenir millors preparats.
A més, Schering li va retirar la subvenció davant els resultats adversos. Finalment, Zülzer va
aconseguir que una altra companyia, Hoffman – La Roche, el tornés a finançar el 1911 i
l’any següent va obtenir una patent als Estats Units amb el títol Pancreas preparation

suitable for the treatment of diabetes. Però, tot i això, els resultats no l’acompanyaren. Els
estudis realitzats en un nou laboratori, amb nous extractes de pàncrees, causaren greus
efectes indesitjables en els animals d’experimentació. Cap el 1914, Zülzer tenia preparats
nous extractes que semblaven prometedors, però esclatà la Primera Guerra Mundial; va
ser mobilitzat i aquí acabaren els seus estudis.

En qualsevol cas, Zülzer va ser el primer en mostrar els efectes positius de l’extracte
pancreàtic en humans. Un aspecte important de la seva recerca fou que en el seu mètode
afegia alcohol a l’extracte pancreàtic per precipitar les proteïnes però, com que la
concentració d’alcohol era inferior al 85%, no precipitava la pròpia insulina. Aquest fet
tingué importància en investigacions posteriors que, com es veurà, també empraren
solucions alcohòliques. Zülzer va mostrar que podia haver-hi una substància amb capacitat
antidiabètica al pàncrees, però els problemes de reaccions adverses que s’observaven
amb l’administració imposaven una important precaució amb el seu ús.

El següent protagonista fou Ernst Lyman Scott (1877 – 1966), que inicià els
seus treballs l’any 1911. Scott creia que una explicació dels repetits fracassos era
que la secreció exocrina proteolítica destruïa la secreció endocrina antidiabètica. En
conseqüència, si s’eliminava la primera, es podria conservar la segona. Primer va
provar a lligar els conductes pancreàtics per causar l’atròfia de les glàndules exocrines;
així podria emprar-se la resta del teixit que devia contenir la secreció interna.5 Scott
no se’n sortí amb aquesta aproximació i decidí intentar els extractes alcohòlics que
havia emprat Zülzer. Amb aquesta proposta, aconseguí un extracte que va mostrar un
efecte beneficiós important en gossos diabètics. Aquestes investigacions formaren
part de la seva tesi de màster Isolation of a protein in dog pancreas with blood

glucose lowering effect in dogs.38 Problemes posteriors el portaren a abandonar el
projecte, però abans va parlar amb Macleod. Sembla que aquest l’hauria dissuadit
de continuar la recerca, ja que coneixia que dos importants investigadors britànics,
Knowlton i Starling, havien utilitzat també extractes pancreàtics sense èxit.5 De fet,
poc temps després, John R. Murlin (1874 – 1960) i Benjamin Kramer (n. 1887)
utilitzaren de nou extractes pancreàtics amb resultats negatius.39



GIMBERNAT, 2022; 78: 73-101 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Josep Eladi Baños i Díez - Elena Guardiola i Pereira

80

Les idees de Macleod van ser recollides poc després en el seu llibre Diabetes:

its pathological physiology,40 on revisava els estudis realitzats fins aleshores i concloïa
que potser hi havia una secreció endògena del pàncrees però que era molt difícil
d’aïllar, ja fos per l’acció dels enzims pancreàtics o perquè necessitava ser activada
a la sang. Per a ell, la prova més evident eren els treballs d’Hédon. La possibilitat
d’emprar extractes pancreàtics va ser sentenciada aquell mateix any per Frederick
Madison Allen (1879 – 1964): “Injections of pancreatic preparations have proved

both useless and harmful. The failure began with Minkowski and has continued to the

present without an interruption”.41 Allen era un dels defensors de la restricció calòrica
intensa en el tractament de la diabetis, una possibilitat terapèutica que podia portar
els pacients a la mort per inanició.5

Un altre personatge important en aquesta part de la història de la insulina fou
el romanès Nicolae Paulescu (1869 – 1931). Seguint els experiments de Zülzer, va
preparar un extracte aquós de pàncrees el 1916, que reduïa la glucèmia quan
s’injectava a un gos diabètic. La seva recerca fou interrompuda per l’ocupació militar
de Bucarest durant la Primera Guerra Mundial.  Acabada la guerra, Paulescu va
descriure l’aïllament de l’hormona antidiabètica i va anomenar pancreïna a l’hormona
que baixava la glucèmia en gossos normals i diabètics.42 Ho va provar també en
pacients diabètics, però presentava molts efectes indesitjables i va concloure que la
preparació necessitava ser purificada. Va obtenir una petita quantitat de pols soluble,
però abans de poder augmentar la seva producció es van avançar els canadencs.7

Gairebé al mateix temps, encara l’any 1914, Israel S. Kleiner (1885 – 1966), que
treballava al Rockefeller Institute de Nova York, va ser el primer en mostrar que
l’administració de solucions aquoses de pàncrees causava hipoglucèmia;43 fins
aleshores només es mesuraven els efectes en les glucosúries.

En resum, entre 1905 i 1920 nombrosos investigadors van provar, amb èxit
variable, l’efecte dels extractes pancreàtics en la diabetis experimental, mitjançant
la determinació de la reducció de la glucosúria i de la glucèmia. El problema era,
però, l’administració als humans, ja que sovint era ineficaç i, a més, causava efectes
indesitjables greus, com ara abscessos locals, infeccions, febre, convulsions i sèpsia,
entre d’altres.13 La principal conclusió era que les impureses eren inherents a la
secreció antidiabètica, la qual cosa n’impedia l’administració als humans.5 Aquest
havia de ser realment el canvi important que permetria la utilització terapèutica dels
extractes pancreàtics.
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Contribució del grup de Toronto al descobriment de la insulina

El descobriment de la insulina és un episodi més de les lluites en el
reconeixement dels descobriments científics. En aquest cas, els protagonistes,
Macleod i Banting, reberen el premi Nobel de Fisiologia o Medicina l’any 1923, després
d’una història plena de controvèrsies que no s’aturà amb la concessió del guardó.
Dos protagonistes que participaren directament en el descobriment, Collip i Best, no
el reberen i la polèmica sobre qui el mereixia realment ha arribat fins als nostres dies.
Així, es justificà no haver-li concedit a Collip perquè es considerà que només havia
participat en el procés de purificació de l’extracte pancreàtic sense tenir res a veure
amb la idea que portà al descobriment. En el cas de Best s’argumentà que només
ajudava en els experiments, sense cap contribució intel·lectual.44 Opinions discutibles,
però, si es considera que sense la contribució de Collip, Banting i Macleod no haurien
obtingut un preparat adequat per ser administrat a humans, un fet que es considerà
cabdal en l’atorgament del premi. Com s’ha exposat en la secció anterior, diversos
grups de recerca havien obtingut extractes pancreàtics amb major o menor eficàcia
antidiabètica experimental, però cap d’ells, amb l’excepció de Zülzer, l’havien aplicat
a humans, amb problemes de toxicitat que el preparat de Toronto no tenia. Això fou
degut, en gran part, a la feina de Collip, que seguí les instruccions de Macleod.

 La història de la recerca a Toronto començà quan Banting, un cirurgià de 28
anys, va ser contractat l’any 1920 com a professor de pràctiques a temps parcial pel
Departament de Cirurgia i Fisiologia de la University of Western Ontario, que també li
demanà que impartís alguna classe teòrica ocasional. Cap a finals d’octubre havia de
donar-ne una sobre metabolisme glucídic. Banting no en sabia massa del tema i, entre
les  publicacions que va trobar, va llegir un article de l’anatomopatòleg Moses Barron
(1884 – 1974), on descrivia un pacient en el que un càlcul biliar obstruïa la sortida del
conducte pancreàtic i que aquesta situació havia causat una atròfia del pàncrees que
produïa enzims digestius.45 En canvi, la part corresponent als illots de Langerhans
estava intacta i el pacient no tenia diabetis. Aquesta observació no era nova i s’havia fet
repetidament quan es lligava el conducte pancreàtic als animals d’experimentació. Va
cridar, però, l’atenció de Banting ja que poc abans havia llegit que una substància
present al pàncrees podia alleujar la diabetis. Va arribar a la conclusió que les dificultats
per aïllar-la eren degudes a la seva destrucció causada pels enzims digestius de la
glàndula, una possibilitat ja comentada deu anys abans. Aquella nit Banting anotà al
bloc que tenia a la tauleta de nit: “Diabetus (sic). Ligate pancreatic ducts of a dog. Keep

dogs alive till acini degenerates leaving islets. Try to isolate internal secretion of these to

relieve glycosurea (sic)”.5 La llegenda diu, però, que Banting es va despertar en mig de
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la nit el 31 d’octubre de 1920, quan estava somiant la manera d’aïllar la misteriosa
substància que podria curar la diabetis, una situació que va ser present en l’hagiografia
que va construir la University of Toronto al voltant de Banting.46

La University of Western Ontario no disposava d’instal·lacions per fer la recerca
que Banting volia. Aconsellat pel seus col·legues, va anar a parlar amb el professor Macleod
per explicar-li aquesta idea el 8 de novembre de 1920. Nascut a Escòcia, Macleod era un
reconegut especialista en bioquímica dels glúcids que defenia que el pàncrees produïa
una ‘secreció interna’ que podia regular la glucèmia i que no tenien els diabètics.40

Macleod no li va fer massa cas. Coneixia els repetits intents de tractar la
diabetis amb extractes pancreàtics sense èxit i era molt escèptic sobre la possibilitat
que la substància pogués ser aïllada i utilitzada com a tractament.5 Les habilitats
quirúrgiques de Banting li van fer pensar que seria capaç de realitzar els procediments
experimentals: les pancreatectomies i la lligadura de conductes pancreàtics. Finalment,
va acceptar l’oferta de Banting de treballar en els mesos de l’estiu i li va cedir un espai
al laboratori i els animals d’experimentació. Macleod li suggerí la seqüència experimental.
Primer, fer pancreatectomies als gossos per induir diabetis; segon, lligar els conductes
pancreàtics d’uns altres animals per causar atròfia pancreàtica per destrucció de les
cèl·lules que produïen enzims digestius, però que respectava les cèl·lules productores
de la suposada hormona antidiabètica; i tercer, realitzar extractes dels pàncrees atrofiats
i injectar-los als gossos diabètics. Macleod assignà Charles H. Best, un estudiant de
medicina que acabava de graduar-se en fisiologia i bioquímica, per ajudar en la
determinació de glucèmies i glucosúries; això permetria establir la presència de diabetis
i el suposat efecte beneficiós de l’extracte pancreàtic. Va donar les instruccions finals
de com fer-ho tot i se’n va anar de vacances a Escòcia.11

Els experiments van començar el 17 de maig de 1921. A la fi de juliol, Banting
i Best havien obtingut pàncrees atrofiats i extractes salins del teixit i el van injectar a
gossos diabètics. Van anomenar isletin a l’extracte. Després de diversos fracassos
van poder observar en un gos una millora substancial. Les coses, però, empitjoraren
quan van emprar noves preparacions a partir de pàncrees de gats i conills, fins que el
gos va morir el 31 d’agost. Quan Macleod va tornar de vacances, va revisar els resultats
i va demanar continuar els experiments. Aquests prosseguiren amb la finalitat d’obtenir
extractes més potents. Van acabar utilitzant pàncrees de vedelles obtinguts de
l’escorxador local i també de gossos, ja sense lligadures, ara emprant solucions
alcohòliques segons el suggeriment de Macleod de seguir la tècnica de Zülzer i de
Scott. Banting demanà ajuda a Macleod per purificar l’extracte. Així s’incorporà a
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l’equip Collip, un catedràtic de bioquímica de la University of Alberta que es trobava
d’any sabàtic al Toronto General Hospital. Collip fou un element fonamental per a
l’èxit de la recerca.

El 6 de desembre començaren els experiments en la nova direcció. Ara, el
procediment era el següent: els pàncrees es tallaven i homogeneïtzaven amb aigua
i alcohol, dos dies després s’evaporava el solvent i el solut restant es dissolia de nou.
L’11 de desembre el van administrar a un gos i observaren una reducció de la glucèmia
del 60%. La nova aproximació experimental va millorar perquè no calia realitzar les
complexes lligadures del conductes pancreàtics i els òrgans frescos es podien obtenir
fàcilment de vedelles i porcs dels escorxadors. Després, les extraccions alcohòliques,
de fàcil realització, permetien obtenir extractes amb una quantitat important d’insulina.
Aquesta rellevant contribució, fruit de l’habilitat de Collip, va ser essencial per a l’èxit
del projecte i no sempre ben reconeguda.5

El 30 de desembre de 1921 van presentar els resultats en una reunió de
l’American Physiological Society, feta a la Yale University, amb el títol The beneficial

influences of certain pancreatic extracts on pancreatic diabetes47. Banting estava
molt nerviós i va parlar de forma poc convincent, de manera que Mcleod va intervenir
per respondre les preguntes de l’audiència, on es trobaven importants experts en
diabetis experimentals que demanaren explicacions sobre temes crucials dels
experiments. Això no va fer més que augmentar la irritació de Banting en front de
Macleod. El molestava profundament que parlés de ‘nosaltres’ quan no havia fet ni
un experiment i va sentir que Macleod li volia prendre els seus resultats. Macleod
ignorava els sentiments de Banting.5 Va ser el principi d’una enemistat que es
mantingué per sempre. La comunicació va ser publicada el febrer següent48 i, més
tard, Banting i Best van publicar un article sencer amb la descripció completa de les
seves experiències49 (Figura 4).

El mes de gener de 1922, Collip havia perfeccionat la tècnica d’extracció de la
insulina amb solucions alcohòliques i l’obtenia fent precipitar l’extracte quan la
solució alcohòlica superava el 90%. Encara que el preparat no era totalment pur,
contenia molt poques impureses, era molt actiu en animals d’experimentació i podia
produir hipoglucèmies intenses que portaven a coma i convulsions en els conills que
en rebien una dosi alta. Aquesta situació s’anomenà més endavant ‘xoc insulínic’ i
era reversible amb l’administració de solucions de glucosa.5 A més, les autoinjeccions
que es feren en els investigadors no causaren reaccions greus. Finalment, l’eficàcia
experimental de l’extracte estava fora de dubte i era raonablement segur, motiu pel
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qual es decidí realitzar la primera administració en humans. Banting es dirigí a Duncan
Archibald Graham (1882 – 1972), cap del Departament de Medicina del Toronto
General Hospital, per demanar-li permís per tractar pacients diabètics amb els
extractes pancreàtics que havien obtingut. La resposta fou negativa, però Graham
canvià d’opinió gràcies a la intercessió de Macleod.5

 L’11 de gener de 1922, l’extracte fou administrat a Leonard Thompson, un nen de
14 anys que s’estava morint a causa d’una greu diabetis. Walter Ruggles Campbell (1890
– 1981) va ordenar a Ed Jeffrey, un metge jove del seu servei, l’administració subcutània
de l’extracte. S’observà una reducció de la glucèmia de 440 a 320 mg/100 ml, resultat
que no es considerà clínicament rellevant i que s’acompanyà de un abscés asèptic en el
lloc d’injecció. El dia 23 es va repetir l’experiència amb un extracte més purificat, a una
dosi més elevada i amb dues injeccions diàries. Els resultats foren molt millors: la glucèmia
passà de 520 mg a 120 mg/100 ml i la glucosúria i el cossos cetònics van desaparèixer. El
pacient va millorar clínicament, va guanyar pes i va viure tretze anys més. El febrer, l’extracte
ja s’administrava a molts pacients i el grup va publicar un article preliminar amb els
resultats clínics49 (Figura 5). El mes d’abril van publicar un nou article explicant tot els

Figura 4. Primera pàgina de l’article on F. G. Banting i C. H. Best, del grup de Toronto,

descriuen els efectes de l’extracte pancreàtic en animals d’experimentació l’any 1922.
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resultats experimentals i clínics obtinguts fins llavors.50 Els resultats de les experiències
clíniques foren presentats el 3 de maig de 1922 en una reunió de l’Association of American

Physicians51 i es van publicar de forma detallada poc després.52 En aquesta reunió, Macleod
va anunciar, en nom del grup de Toronto que havien descobert la insulina i va aconseguir
el reconeixement internacional.11

 El 12 d’abril de 1922, Macleod i Banting havien obtingut una patent de la
insulina que fou assignada a la University of Toronto. Els problemes per escalar la
producció es van resoldre quan els Connaught Medical Research Laboratories, creats
per la University of Toronto, van assegurar-ne la disponibilitat. El maig de 1922, amb
Best al capdavant, ja en fabricaven una quantitat suficient. Es van cedir els drets de
fabricació i venda d’insulina a Eli Lilly i això va permetre, per exemple, que tots els
diabètics dels Estats Units poguessin rebre la insulina que necessitaven.

 Quina va ser realment la contribució del grup de Toronto al descobriment de la
insulina? Macleod estimava que s’havien realitzat almenys 400 intents d’emprar un extracte

Figura 5. Primera pàgina de l’article on el grup de Toronto (F. G. Banting, C. H. Best,

J. B. Collip, W. R. Campbell i A. A. Fletcher) descriu els efectes de l’extracte pancreàtic

en pacients diabètics per primera vegada.
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de pàncrees en el tractament de la diabetis sense èxit i, per això, la seva reticència a
acceptar la proposta inicial de Banting. Algunes d’aquestes proves havien estat importants,
com les de Zülzer a Berlín, Scott a Chicago, Kleiner a Nova York, Kramer a Rochester o
Paulescu a Bucarest. El problema era que els extractes estaven plens de substàncies
tòxiques que limitaven el seu ús en humans. La limitació per convertir aquesta observació
experimental en una aproximació clínica possible era l’obtenció d’un preparat lliure
d’aquestes substàncies que es pogués administrar amb seguretat als pacients diabètics.

En aquest sentit, s’ha reivindicat la important contribució de Collip per a fer-
ho possible.17,53 Entre els seus mèrits destaquen el desenvolupament d’un mètode
de purificació de l’extracte, la demostració que reduïa els cossos cetònics urinaris, la
capacitat que afavorís la conversió de la glucosa en glucogen i la identificació de les
crisis hipoglucèmiques que podien ser corregides amb l’administració de glucosa.1,54

La gran diferència en la resposta terapèutica entre la primera administració de l’11
de gener i la segona i següents a partir del dia 23 foren conseqüència del treball de
Collip per obtenir un extracte més potent. Fou, a més, la primera demostració
indubtable que l’extracte pancreàtic era realment una alternativa útil en la diabetis.

Encara que la llegenda parla del descobriment de Banting i Best, no hi dubtes de
la contribució de Collip, ja comentada, i de la de Macleod, menystingut durant molt de
temps però essencial perquè va fer possible tota la feina a Toronto, com ha reivindicat
Bliss.55 Aquesta història primerenca de la insulina finalitza l’any 1926, quan John Jacob
Abel (1857 – 1938) aconsegueix aïllar-la en forma pura i cristal·litzada.56

ELS PRIMERS ESTUDIS SOBRE LA INSULINA

A BARCELONA

Bliss assenyalà que el primer en administrar insulina a Europa fou Rossend
Carrasco i Formiguera (1892 – 1990):5

“If we exclude Zuelzer and his acomatol, the first European to use

insulin was Dr. R. Carrasco-Formiguera, a young Spaniard who was

spending the 1921-22 year studying at Harvard. He happened to be

present when Banting gave the first presentation at New Haven. In June

Carrasco-Formiguera wrote Macleod asking for details so he could try

on a desperate ill patient in Barcelona whom he had keeping alive in

the bare hope of something like this being discovered. In September
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Carrasco-Formiguera and an associate, Dr. Pere González, managed to

make up a brown fluid containing insulin. It was very impure. Carrasco-

Formiguera had to test the batch on himself: “sometimes marked and

persistent pain made me decide not to use a particular batch.” On

October 3, 1922, he gave ten cc. of his extract to Francesc Pons in

Barcelona. The results were promising, but the patient later died when

doctors temporarily ran out of insulin. Carrasco-Formiguera was soon

treating other patients, though, and later undertook to supervise the

manufacture and distribution of insulin in Spain. Nobody else in the

continent appears to have used insulin clinically until 1923.”

Apunts biogràfics de Rossend Carrasco i Formiguera i Pere González i Juan

No és inusual que en els grans descobriments alguns dels seus protagonistes
restin en un lloc secundari de la història de la medicina. En el present article, s’ha
mostrat el cas de Collip, que va fer possible la preparació purificada d’insulina, però
també es podria recordar Norman Heatley (1911 – 2004), que va dissenyar un mètode
per enriquir l’obtenció de penicil·lina, o Edward Abraham (1913 – 1999), que va
establir la forma de purificar-la, cosa que va permetre finalment administrar-la
clínicament. Són investigadors desconeguts comparats amb Fleming, Florey i Chain.
En el cas de la insulina aïllada a Catalunya, es coneix a bastament la figura de
Carrasco i Formiguera i menys la de González i Juan. Aquesta secció recull un breu
apunt biogràfic d’ambdós investigadors, que tingueren un paper important en
l’obtenció de la primera insulina emprada a l’Europa continental.

Rossend Carrasco i Formiguera (Figura 2) va néixer a Barcelona el 25 de juliol
de 1892. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 20
de maig de 1914. L’any següent es va doctorar amb la tesi El esquema neutrófilo de

Arneth y sus alteraciones en el hipertiroidismo, un tema que ja li havia interessat
d’estudiant i del que ja havia publicat un article.57 La seva vocació per la investigació
biomèdica el portà a ingressar com alumne intern a l’Institut de Fisiologia de Barcelona
mentre encara era estudiant i a quedar-se com a metge agregat en llicenciar-se, on
treballà amb Leandre Cervera i Astor (1891 – 1964) i Jesús Maria Bellido i Golferichs
(1880 – 1952). Carrasco restà vinculat fins a la desaparició de l’Institut l’any 1939.

Carrasco començà aviat el seu periple per centres estrangers. L’any 1919 viatjà
a Buenos Aires i Montevideo acompanyant August Pi i Sunyer, que havia estat convidat
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per la Institución Cultural Española. Es quedà a l’Argentina, treballà amb Ashre i publicà
un article sobre la dosificació de la glucosa en els pacients diabètics.58 El 1920 publicà
Introducción al estudio de la Fisiología, amb pròleg de Bellido.59 El juny de 1921 es
traslladà a Boston i s’hi va quedar fins el mes d’agost de l’any següent, treballant al
departament de Walter Bradford Cannon (1871 –  1945) a la Harvard University, on fou
nomenat teaching fellow. També va treballar al New England Deaconess Hospital durant
algunes setmanes, amb el conegut diabetòleg Elliott Proctor Joslin (1869 – 1962). El 30
de desembre de 1921 assistí a la reunió anual de l’American Physiological Society a
New Haven, on el grup de Toronto va comunicar els seus resultats de l’aplicació
d’extractes pancreàtics a gossos diabètics. Carrasco va quedar impressionat i aquest
fet va marcar una part important de la seva vida professional posterior.

Quan tornà a Barcelona, compatibilitzà la recerca bàsica a l’Institut de
Fisiologia amb una important activitat en recerca diabetològica que s’explica més
endavant. L’any 1924, Carrasco publicà Insulina. Estudio fisiológico y clínico, extensió
de la ponència presentada al Segundo Congreso Nacional de Medicina de Sevilla.60

Fou el fundador i director del Sanatori per a Diabètics, el primer centre per al tractament
de la diabetis a Catalunya, creat pel propi Carrasco l’any 1924.61 El 15 de novembre
de 1927 s’incorporà al cos facultatiu de l’Institut Policlínic Sant Gervasi, després
Institut Policlínic Plató, on va ser nomenat cap del Departament de Diabetis i
Metabolisme.61 Aquell mateix any va publicar La diabetis. Estudi fisiològic i clínic, dins
de les Monografies Mèdiques62 i, dos anys després, dins de la mateixa col·lecció, La

diabetis. Tractament.63

Amb la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1933 fou
nomenat professor agregat a la Càtedra de Malalties de la Nutrició, adscrita a la
Càtedra de Fisiologia.64 Durant la Guerra Civil es mantingué a Barcelona i el mes de
juny de 1938 s’incorporà al cos de Sanitat Militar de l’Exèrcit Republicà, a les ordres
de Josep Puche i Àlvarez, amb qui havia treballat a l’Institut de Fisiologia.65 El 3 de
febrer de l’any següent s’exilià a Tolosa de Llenguadoc, el 24 de maig s’embarcà a
Sète i el 13 de juny arribà al port mexicà de Veracruz.65 En aquest país treballà com a
professor a l’Instituto Politécnico de Ciudad de México (1940-1941) i la Universidad
de Puebla (1941-1944), així com a l’Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la
Ciudad de México (1945-1947)66 i a la Universidad Autónoma de México (1946-1947).
També va investigar per diversos laboratoris com Productos Gedeon Richter América
i Hormona.65 L’any 1948 marxà a Veneçuela, on treballà com a professor de Fisiologia
a la Universidad de los Andes a Mèrida (1948-1950), a la Universidad de Maracay i a
la Universidad Central de Venezuela a Caracas (1963-1972). Fou president del Centre
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Català de Caracas (1953-1954). En jubilar-se, tornà a Catalunya l’any 1975 i va ser
nomenat acadèmic de la Reial Acadèmica de Medicina de Barcelona i professor
honorari de la Universitat de Barcelona. Finà a Barcelona el 1990.

Pere González i Juan (Figura 3) va néixer el 27 de març de 1886 a Andratx
(Mallorca). Va començar els estudis de Farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1906
i es va llicenciar el 17 de juny de 1909.67 La seva curiositat el portà al Laboratori
Microbiològic Municipal cap a la fi de 1905. L’ambient del centre el captivà i despertà la
seva vocació científica. Va ser nomenat ajudant de la secció 3a de Bacteriologia el 27
de desembre de 1906 i  entrà en contacte amb Ramon Turró i Darder (1854 – 1926), que
esdevindria el seu mestre.68 L’any 1910 va col·laborar en el llibre de Josep Crous i Illa
(1868 – 1954) Compendio práctico de microbiología clínica y seroterapia.69 Ja des de
l’inici va realitzar les anàlisis bacteriològiques de les aigües. González va publicar
nombrosos treballs dedicats al poder hemolític de l’iode, els estudis d’anafilaxi inversa
i diverses anàlisis de metodologia bacteriològica. Dues de les seves contribucions més
importants foren la realitzada amb Francesc Duran i Reynals (1899 – 1958) sobre
anafilaxi i embaràs, i l’obtenció d’insulina amb Rossend Carrasco i Formiguera.70

Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina el 10 de desembre de 1922 amb
el discurs Mecanismos nutritivos de la inmunidad,71 que va contestar Ramon Turró.
Fou president de la Societat Catalana de Biologia (1925 – 1929). L’any 1923 va ser
nomenat director de la Secció de Vacunació i de Bacteriologia del Laboratori i director
del Laboratori quan Turró va morir l’any 1926. González es va mantenir en la direcció
fins el 1939, quan s’exilià.70

Al tornar de l’exili no va poder tornar al seu càrrec. Se’l va sancionar amb sis
mesos de suspensió de sou i feina, fou destituït i va ser nomenat Jefe encargado de

Bacteriología del Laboratorio Municipal de Barcelona el 2 de gener de 1940. Cinc
anys després, el 15 de maig de 1944, va recuperar el seu càrrec quan es va considerar
que les inhabilitacions en matèria de depuració prescrivien als cinc anys. Va continuar
així fins a la seva jubilació el 25 de juny de 1952. Abans de ser restituït en el seu
càrrec havia començat a treballar amb antics col·laboradors seus a LETI, una empresa
que aconseguiria obtenir penicil·lina en els anys immediats de la postguerra.70

LETI, acrònim de Laboratori Experimental de Terapèutica Immunògena, havia
estat fundat per Pere Domingo i Sanjuan (1896 – 1979) i Antoni de Paula Pouplana i
Carot (1903 – 1984), probablement l’any 1929, en un local al carrer del Rector Triadó.
A ells es van unir aviat com accionistes Jaume Sunyer i Pi (1903 – 1990) i Josep Vidal



GIMBERNAT, 2022; 78: 73-101 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Josep Eladi Baños i Díez - Elena Guardiola i Pereira

90

Munné (1896 – 1958). Si bé inicialment es van dedicar a la producció de vacunes, el
seu interès va canviar després del descobriment de la penicil·lina l’any 1941. González
col·laborà amb ells i va contribuir a l’obtenció de penicil·lina l’any 1943, la primera
que s’obtingué a l’Europa continental.72 L’equip estava format per Jaume Sunyer i Pi,
Josep Vidal i Munné, Antoni de Paula Pouplana i Carot, Pere González i Juan i Pau
Cartañà i Castellà (1899 – 1974), un epidemiòleg amb bones relacions amb els
investigadors anglesos després de diverses estades a instituts britànics de recerca.70

La seva col·laboració amb Carrasco i Formiguera el portà a crear el Laboratorio
González y Suárez, on millorà de forma important la preparació d’insulina. Aquesta va
ser la que Carrasco va utilitzar durant un temps4; però l’any 1923, l’arribada de
preparats d’insulina de Gran Bretanya, Dinamarca i els Estats Units, produïts a gran
escala, va acabar amb la producció del laboratori de González. Va traspassar a
Barcelona el 1955.

L’arribada de la insulina a Barcelona

La història de la primera utilització d’insulina a Catalunya va ser explicada
amb detall pel seu principal protagonista, Carrasco i Formiguera, en diverses
ocasions.4,73 Aquestes fonts són les principals per explicar com es va arribar a emprar
la insulina a Catalunya i, de retruc, a l’Europa continental.

Com s’ha comentat prèviament, la història començà a New Haven el 30 de
desembre de 1921 amb la conferència en què Banting i Macleod van presentar els
primers resultats obtinguts amb la injecció d’extractes pancreàtics en gossos. Carrasco
va quedar impressionat i no va acabar de comprendre l’escepticisme que alguns dels
presents, especialistes de l’àmbit, mostraren davant de les dades presentades que,
per a ell, eren transcendentals.73

A finals de maig de 1922, Collip visità Harvard. Es trobà amb Carrasco i li
explicà els èxits que havien assolit a Toronto des del mes de gener amb un preparat
purificat d’insulina que permetia l’administració eficaç i segura en pacients diabètics.
Collip també li comentà que havien canviat el nom de la substància present als
extractes, d’isletin a insulin. Carrasco havia conegut Macleod l’any 1920 en un congrés
internacional de fisiologia i es decidí a escriure-li el 19 de maig de 1922 demanant-li
detalls de la preparació de la insulina i comentant-li el seu interès per poder
administrar-la a un pacient diabètic greu a Barcelona. Macleod li va respondre el dia
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26, anunciant-li que aviat publicaria el procediment i li enviaria una còpia de l’article
a Barcelona. Carrasco ho interpretà com el desig de fer-ho quan estiguessin en vigor
les mesures de protecció legal que en aquell moment estaven tramitant els
investigadors de Toronto.4

A principis de setembre de 1922, ja a Barcelona, Carrasco dedicà la seva
atenció a la possibilitat del tractament de la diabetis amb insulina. Per fer-ho possible
començà a rumiar com obtenir l’extracte pancreàtic dels investigadors de Toronto,
atès que Macleod encara no li havia enviat l’article promès. Es posà en contacte amb
González i Juan, que treballava al Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona.
Pensaren en l’aplicació del mètode de Manel Dalmau i Matas (1890 – 1918) per
obtenir secretina en pols,74 ja que González havia treballat amb ell.75 De matinada
anaven a l’escorxador a obtenir pàncrees bovins acabats d’extreure i després
preparaven els extractes emprant acetona com a dissolvent. Així obtingueren un
preparat que reduïa la glucèmia en gossos normals en dejú, troballa que van comunicar
a la Societat de Biologia de Barcelona76 (Figura 6) i que suposava la primera utilització
d’un extracte amb insulina a Espanya.61

Al final del text escrivien:

“Així, doncs, abans de conèixer la tècnica de Toronto i per un camí ben
diferent, encara que orientats pels treballs dels fisiòlegs canadencs,
hem obtingut un extret pancreàtic que conté insulina. Aquest extret
conté masses impureses perquè pugui pensar-se en utilitzar-lo en
substitució del producte obtingut per la tècnica de Toronto. És possible
que més endavant tractem de trobar un mètode per purificar el nostre
extret pancreàtic pel mètode que podríem dir-ne de l’acetona”.76

Pocs dies després de realitzar els primer estudis, Carrasco va rebre notícies de
Macleod que li explicava com preparar extractes rics en insulina segons la tècnica de
dissolució alcohòlica; abandonaren llavors el mètode de Dalmau i empraren el de Toronto.
Aquestes instruccions els permeteren obtenir preparats més potents i segurs. Segons el
propi Carrasco, a la fi de setembre ja disposaven d’un extracte a partir de pàncrees bovins
amb una utilitat de tres ‘unitats clíniques’ d’insulina, mesurada en conills.4

Finalment, obtingueren extractes que ja pogueren administrar a humans. El 4
d’octubre, Carrasco injectà insulina amb èxit a Francesc Pons, un pacient diabètic de
20 anys amb un estat extremadament greu: fou la primera vegada que es feia a tota
Europa continental.61,77-81 Per comunicar que s’administraria insulina a humans, Carrasco
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va publicar un article al diari La Publicitat el 16 de setembre de 1922,82 on assenyalava
que “avui serà feta la primera aplicació a un malalt”, i una ‘nota prèvia’ a Anals de

Ciències Mèdiques.83 El fet que hi hagués aquesta diferència de dates de 18 dies entre
el 16 de setembre i el 4 d’octubre fa pensar que mentrestant potser va rebre la carta de
Macleod que els portà a obtenir els nous extractes més potents i més segurs que els
d’acetona que ja tenien preparats. En els dies següents a la primera administració van

Figura 6. Primera pàgina de l’article de R. Carrasco i Formiguera i P. González i Juan on

descriuen els efectes dels extractes pancreàtics en animals d’experimentació

per primera vegada a Catalunya.
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tractar més pacients amb l’extracte, però la seva disponibilitat minvà fins que es va
interrompre la possibilitat d’emprar-lo. En la nota prèvia escrivia:83

“Complint la promesa que va fer-me després de la reunió de Washington, el
Dr. Macleod ha tingut la gentilesa d’enviar a l’Institut de Fisiologia, de la
Mancomunitat, instruccions detallades per a l’obtenció d’insulina. Hi hem
estat treballant, amb la col·laboració del Dr. González, del Laboratori Municipal,
i les proves preliminars en animals, han donat resultats satisfactoris. En
temps i lloc oportuns, donarem compte dels resultats experimentals i clínics
que obtinguem, així com de les noves que rebem de Toronto.”

El lloc oportú per Carrasco fou una carta al director al British Medical Journal

el 9 de desembre de 192284, on responia a una altra d’un mes anterior de Percy John
Cammidge (1872 – 1965), un important diabetòleg britànic, que opinava que la
insulina només seria útil en un petita proporció de diabètics (Figura 7). Carrasco
defenia el valor de la insulina en molts pacients i explicava la seva experiència:84

“Following the principles described by Collip to the extent allowed by

the degree of correctness of my interpretation of them [...] small

amounts of pancreatic extracts containing insulin were obtained at the

Institut de Fisiologia de la Mancomunitat de Catalunya and its action

was studied in one extremely severe case of human diabetes”.

La descripció acurada del primer pacient no fou feta fins el 23 d’abril de 1924
en la sessió de l’Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i es va
publicar aquell mateix any:77

“El dia 4 d’octubre de 1922 vaig donar, a un diabètic greu, amb insulina
obtinguda a Barcelona, la primera injecció d’aquest medicament, preparat
segons la tècnica d’en Collip, que s’ha donat a Europa continental. L’efecte
d’aquest primer assaig fou extraordinàriament encoratjador, però
desgraciadament, tal com havia succeït amb alguns dels primers casos tractats
a Toronto, aquest malalt va morir abans de que pogués disposar d’insulina
en quantitat suficient per a tractar-lo de manera regular. Des de llavors fins el
moment actual porto tractats 67 diabètics amb el nou medicament.”

Cap altre europeu pogué emprar la insulina fins l’any 1923.8,81 Cap a la fi de
1923, Carrasco ja havia tractat 80 pacients2 i, anys més tard, mantenia aquesta
prioritat:4
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“Esta circunstancia (la publicació de l’article al BMJ) me permite recabar

para la escuela barcelonesa de Pi Sunyer el honor de haber sido

probablemente Barcelona el primer lugar de Europa continental donde

se preparó y se utilizó terapéuticamente insulina. Sostengo esta

prioridad por el hecho de que en su “The Story of Insulin”, Wrenshall y

colaboradores, de la Universidad de Toronto, mencionan como los

primeros países que realizaron tales preparación y empleo en el

continente europeo a Dinamarca, Francia y Alemania, labor realizada

unos meses después a principios de 1923.”

Figura 7. Alguns paràgrafs de la carta de R. Carrasco i Formiguera publicada al British
Medical Journal on descriu el primer pacient tractat amb insulina el 1922.
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No obstant això, Carrasco tenia present que Zülzer, el 1908, i Forschbach, l’any
següent, havien administrat extractes pancreàtics a pacients diabètics amb resultats
positius que feien pensar que hi havia suficient insulina. Els preparats causaren efectes
indesitjables greus que aconsellaren la seva interrupció, pel que no es pot treure el
mèrit a Carrasco i González de ser els primers que van injectar amb èxit, i repetidament,
l’extracte de pàncrees seguint les instruccions del grup de Toronto, almenys a l’Europa
continental. Núria Pi-Sunyer, vídua de Carrasco i Formiguera, escriuria, l’any 1999, que
la insulina havia estat administrada tres setmanes abans a Gran Bretanya.85

Carrasco va realitzar estudis amb la insulina amb els membres de l’Institut de
Fisiologia de Barcelona en els anys següents, especialment amb Bellido i Puche, que
descrigué amb detall a la publicació commemorativa dels cinquanta anys del descobriment
de la insulina.73 En els anys següents, específicament en el període 1922-1925, publicà
prop de 25 publicacions, entre articles i conferències.80 A conseqüència d’aquesta
experiència, Carrasco demanà, i els investigadors canadencs acceptaren, la delegació del
control de totes les insulines que es venien a Espanya a l’Institut de Fisiologia de Barcelona.61

Això permeté, per exemple, que s’impedís la comercialització d’un preparat amb el nom
d’insulina que pretenia ser un antidiabètic eficaç per via oral.4

Un darrer aspecte de la dedicació de Carrasco en l’obtenció de la insulina
prové de la carta tramesa a Walter Cannon, defensor de la causa de l’Espanya
republicana, quan li demanà insulina durant la Guerra Civil espanyola.64,79 Cannon
envià 1.000 ampolles de 500 cc de 40 unitats per cc i 1.000 ampolles de 20 unitats
per cc, que arribaren al port de Barcelona el 16 de març de 1938.85 Aquest fet va ser
una mostra de l’amistat que existia entre els fisiòlegs catalans i el fisiòleg nord-
americà, amistat compartida també per Juan Negrín (1892 – 1956), catedràtic de
Fisiologia a la Universitat de Madrid i darrer president del Consell de Ministres del
govern de la II República.
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RESUM: L’objectiu d’aquest article pretén ser la reconstrucció
de l’assalt al Casal del Metge que tingué lloc durant els Fets de
Maig de l’any 1937, on un grup d’anarquistes francesos
anomenats “La Mimosa” ocuparen l’edifici realitzant un acte de
protesta a l’actuació portada a terme fins aquell moment pel
govern de la República.

EL ASALTO AL CASAL DEL METGE DURANTE LOS HECHOS DE MAYO
DEL AÑO 1937. RESUMEN: El objetivo de este artículo pretende ser
la reconstrucción del asalto al Casal del Metge que tuvo lugar
durante los Hechos de Mayo del año 1937, donde un grupo de
anarquistas franceses nombrados “La Mimosa” ocuparon el edifi-
cio realizando un acto de protesta, en la actuación llevada a cabo
hasta aquel momento por el gobierno de la República.

THE ASSAULT ON THE CASAL DEL METGE DURING THE EVENTS OF
MAY 1937. ABSTRACT: The objective of this article is to reconstruct
the assault on the Casal del Metge (the Doctor’s House)  that took
place during the May Events of the year 1937, where a group of
French anarchists named “La Mimosa” occupied the building carrying
out an act of protest against the action carried out until now by the
government of the Republic.
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INTRODUCCIÓ

Durant la Guerra Civil Espanyola, a Barcelona, entre el 3 i el 7 de maig de l’any
1937, es produïren diversos enfrontaments entre les forces d’ordre públic de
la Generalitat de Catalunya juntament amb la complicitat dels milicians del PSUC
(Partit Socialista Unificat de Catalunya), la UGT (Unió General de Treballadors) i
l’Estat Català, davant l’hostilitat dels milicians de la CNT (Confederació Nacional
del Treball), la FAI (Federació Anarquista Ibérica) i el POUM (Partit Obrer d’Unificació
Marxista). Són els coneguts Fets de Maig. En aquells dies confusos, els incontrolats
anarquistes, amb pretensions revolucionàries, i armats com anaven, aixecaren
barricades i es tirotejaren contra les forces addictes al Govern. Aquests tres dies de
lluita pels carrers de la capital comtal ocasionaren un vessament de sang amb un
balanç d’uns cent cinquanta morts i més de quatre-cents ferits. Les sales dels
hospitals de la ciutat, com l’Hospital General de Catalunya, l’Hospital Militar de
Barcelona i la Creu Roja, entre d’altres, no donaren l’abast en atendre els ferits. El
moviment, però, va fracassar i es va ordenar el desarmament d’aquests grups amb la
recollida d’armes llargues i explosius. Molts d’aquests anomenats incontrolats van
ser jutjats i enviats a la presó.

Figura 1. A l’esquerra la seu de la CNT, a la dreta l’edifici del Casal del Metge,

tots dos situats a Via Laietana, Barcelona. (Foto: Fotomuntatge Ida Carrau).



GIMBERNAT, 2022; 78: 103-119 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 105

L’assalt al Casal del Metge durant els Fets de Maig de l’any 1937

Durant aquests fets, el Casal del Metge, va ser ocupat pels anarquistes de la
FAI. Aquest Casal s’havia inaugurat el 10 de desembre de l’any 1932 pel president de
la Generalitat, el Molt Honorable Francesc Macià. El local social estava situat al
carrer Via Laietana 31 / Tapineria 8-10, construït pels arquitectes Adolf Florensa i
Ferrer i Enric Catà i Catà. En la mateixa seu del Casal del Metge, s’hi allotjava el
Col·legi de Metges, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, l’Institut Mèdico-Farmacèutic,
l’Associació de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, l’Acadèmia d’Higiene, la Mutual
Mèdica, la Cooperativa de Consum del Sindicat de Metges, la Caixa de Crèdit, la
Borsa de Treball i la Pensió i Residència per a metges i estudiants. Totes aquestes
entitats mèdiques van fer possible, gràcies a les seves aportacions econòmiques, la
construcció d’aquest Casal. Entre altres activitats, es proporcionava socors mutu als
metges associats en els casos d’invalidesa i defunció, així com el pagament dels
subsidis a vídues, orfes i companys necessitats. L’edifici, amb un soterrani, planta
baixa i cinc plantes més, disposava de diverses dependències, com ara la Biblioteca,
el Laboratori, la Sala de Conferències, la Secció d’Electromedicina i raigs X i la
Secció de Mobiliari Quirúrgic (a la planta baixa), oficines (als nivells superiors) i Pensió
i Residència (a les plantes quarta i cinquena).

Figura 2. Escala d’accés interior al Casal del Metge. Al fons, l’escultura d’Asclepi o

Esculapi, déu de la Medicina. 1932. (Foto: Imatge extreta de la web “Imatges d’Europeana

Photography”, <http://hdl.handle.net/10687/387289>).
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En temps de guerra, el Casal del Metge, juntament amb altres institucions
mèdiques del moment, posaren en servei tots els seus recursos, la seva expertesa i
els seus estatges socials, duent a terme tot un seguit de sessions científiques, actes,
xerrades i estudis relacionats amb la medicina i la Guerra Civil Espanyola, essent el
lloc de referència d’aquests professionals.

LA CRÒNICA DELS FETS

La reconstrucció dels fets s’ha dut a terme per mitjà de les notícies diàries de
la premsa de l’època i per les actes núm. 37 i 435 publicades al Butlletí del Sindicat
de Metges de Catalunya,1 un cop passat els successos. En l’acta núm. 37, del dia 14
de maig de l’any 1937, a les 18 h, es reuneix el Consell General del Col·legi Oficial de
Metges de Catalunya, amb l’assistència dels metges: August Brossa i Bosque (com a
president del Col·legi), Joan Foncuberta i Casas (actuant com a secretari), Josep
Trenchs i Codoñés (com a president de l’Institut Mèdico-Farmacèutic), Joan Mas i
Casamada, Lluís Marimon i Casabosch, Josep Sabater i Centellas i Blai Vallribera i
Balañà. En l’acta núm. 435, del dia 27 de maig a les 19 hores i 10 minuts, es reuneix
al local social, el Consell General del Sindicat de Metges de Catalunya, en sessió
ordinària, amb l’assistència dels companys metges: Joaquim Trias i Pujol (en qualitat
de comissari delegat de la Generalitat de Catalunya al Col·legi Oficial de Metges i
Sindicat de Metges de Catalunya), Josep Cabré i Claramunt (actuant com a secretari),
Joaquim Abelló i Roset, August Brossa i Bosque, Tomàs Nart i Fontova (com a president
de la Mutual Mèdica), Antoni Artal i Valls, Francesc Cava i Pintó, Josep Maria Ferrer i
Rovira, Tomàs Fornells i Suñer,  Josep Maria Garcia i Teixidor, Josep Masriera i Guardiola
(com a tresorer), Alfons Ros i Simó i Josep Sastre i Piqué. En aquesta sessió excusà
la seva assistència per malaltia, el doctor Joan Comas i Camps.

En l’Ordre del dia (que tot seguit reproduïm), tingué la paraula el Dr. J. Trias
per tal d’assabentar als reunits dels fets ocorreguts al Casal del Metge del 3 al 9 de
maig. Diu que el dimarts, dia 4, prop de les set del matí, es presentaren un grup armat
a l’entrada del carrer de la Tapineria i violentament irromperen en el Casal. Exigiren,
amb amenaces, al porter que els lliurés les claus de l’edifici, deixant uns individus de
guàrdia. El porter, davant la violència i atès el nombre i armes de l’esmentat grup,
hagué de cedir als propòsits dels invasors, els quals tot seguit pujaren a les habitacions
de la Residència, que es trobava a la part alta de l’edifici. Recordem que en el quart
i cinquè pis hi havia la Residència d’estudiants i la Pensió per a metges, amb vuit
habitacions a disposició dels metges de fora de la ciutat perquè poguessin pernoctar
a Barcelona i així poder assistir a alguna activitat mèdica.
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Els assaltants comentaren que no es tractava més que de prendre precaucions
davant els fets que s’anunciaven, pregaren als que es trobaven en aquella hora al
Casal, que es disposessin a anar al soterrani. En aquest indret hi havia la cambra
cuirassada de la Caixa de Previsió i Crèdit. El personal de la casa i llurs familiars, que
tenien les habitacions al Casal, junt amb els que hi estaven hostatjats, en nombre de
28, no tingueren més remei que complir el prec i van ser reclosos al soterrani. Un cop
allà els digueren que estaven en qualitat de presoners i que tot intent de protesta o
fugida, agreujaria la seva situació. En aquells moments els estadants que hi havia al
Casal, eren en Jaume Colomer i Matosas i la seva muller, un nebot seu de curta edat,
Enric Llauradó i Prat, els treballadors Emili Alayor i Graells i el seu germà Pere, i els
metges Tomàs Nart i Fontova i Àngel Soler i Daniel [de la Mutual Mèdica]. Segons el
testimoni del Manuel Criado i Antona, taquígraf de les sessions de la Mutual Mèdica:
“Aquell grup d’anarquistes, incontrolats, homosexuals, es feren forts a l’edifici, varen
posar matalassos a les terrasses per tal de disparar amb més seguretat, es menjaren
totes les viandes que hi havia a la Residència, i varen amenaçar al senyor Colomer
[Jaume Colomer i Matosas] per tal que els donés les claus de la cambra cuirassada,
claus que el Sr. Colomer no tenia. Quan la cosa semblava que ja estava un xic
calmada, érem al carrer Tapineria en Campalans [persona no identificada], en
Clariana [Salvador Clariana i Boqué] i jo [Manuel Criado i Antona], i tinc l’orgull de dir
que potser amb imprudència o temeritat, vaig ser el primer d’entrar a l’edifici, i veure
i parlar amb els que estaven al soterrani, a través del forat del muntacàrregues que hi
havia al darrere de la casa. Tot seguit vaig cridar al Sr. Campalans, que va entrar de
seguida, va parlar amb el Sr. Colomer, i va dir-li que aviat serien alliberats perquè
s’estava gestionant que el Grup “La Mimosa” deixés lliure el camí. I el deixaren lliure,
perquè el que era el nostre cobrador, en Julià Aparicio [Julià Aparicio i Roberto], i jo,
tinguérem també la gosadia de ficar-nos al Foment del Treball Nacional, ocupat per la
CNT, i davant d’un comitè que hi havia reunit exposàrem la nostra situació de
treballadors del Casal, al qual no podia entrar per l’ocupació d’aquell grup. Davant
nostre un d’ells, va donar l’ordre que el Casal fos desallotjat, i així succeí al cap de
poques hores”.2

Allí romangueren des del dimarts fins al diumenge, dia 9, entre les 3 i les 5 de
la matinada aproximadament, els mateixos que violentament els havien retingut
anunciant-los que ja estaven lliures. En el mateix moment en què es produeix l’assalt,
immediatament es feren les diligències corresponents per tal de posar els fets
ressenyats en coneixement de l’autoritat, la qual ja tenia esment de l’ocorregut per
denúncia presentada, en estar al corrent de la situació anòmala de la Corporació, pel
personal de la casa, als quals privaren l’entrada en presentar-se al treball. La premsa
catalana va recollir la notícia de l’assalt: ”El Casal del Metge, saquejat!: Dimarts al
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matí uns grups irromperen al Casal del Metge, situat a la Via Laietana, i tot seguit
procediren a un saqueig que no respectaren absolutament res. Ni les màquines
d’escriure, ni el mobiliari, ni els aparells que hi ha dipositats a l’esmentat Casal. Tot
això va ser traslladat a una ambulància. A més, foren detinguts el porter del Casal i
els seus familiars i diversos metges que s’hi trobaven, entre ells un que està afectat
per una broncopneumònia. Hom va negar-se a traslladar-lo a un hospital o al seu
domicili. A desgrat que des dels hospitals s’hagin reclamat elements necessaris per
a practicar cures i intervencions al Casal del Metge, els nous estadants es negaren a
trametre’ls, produint els corresponents perjudicis. Cal posar fi ràpidament a això, els
metges realitzen aquests dies considerables esforços per a salvar els ferits dels
hospitals [Durant els Fets de Maig]. No és just que se’ls correspongui així. Encara que
només fos per aquest motiu –n’hi ha d’altres tan poderosos com aquest- hauria
d’acabar-se amb tota energia el desgavell produït al Casal del Metge”.3

L’assalt al Casal va ser senzill. Tot i que l’edifici, des de l’inici de la seva
construcció, disposava d’un cos de vigilància (“Cos de Guàrdia al Casal”), amb el
temps la protecció es va reduir en el nombre de milicians. Així, a finals de novembre
de l’any 1936, el Comitè Obrer de Control del Sindicat de Metges comunicava la
dissolució de la cèdula d’incautació4 del Casal i, per tant, les despeses de manutenció
de vigilància quedava reduïda a només 3 milicians del Comitè de Milícies Antifeixistes
de Catalunya, fet que per als assaltants va resultar, amb certesa, més accessible
l’ocupació de l’immoble. El sosteniment d’aquest cos depenia de totes les entitats
domiciliades al Casal, i per això, en una de les reunions del Sindicat de Metges, de
mitjans de febrer de l’any 1937, o sigui uns mesos abans dels fets, ja es demanava la
cessió d’aquestes despeses: “El Comitè Obrer de Control del Sindicat de Metges
adreça al secretari del PSUC per tal que cessin les despeses que es van efectuant
amb motiu del servei de guàrdia del nostre Casal, per creure que en aquests moments
és de tot punt necessari reduir les despeses i a més el partit polític on militen els que
fan el servei té ordenada la incorporació a files dels seus afiliats o que facin un servei
per a la guerra. De la comunicació llegida, resulta que les despeses que van ocasionar
els milicians, ascendeixen a 23.507’85 pessetes des del 21 de juliol. El Consell es
dona per assabentat de la comunicació que troba molt encertada en les actuals
circumstàncies”.5

Fet aquest parèntesi, i retornant als fets, el diumenge 9, els ostatges van ser
alliberats pels incontrolats (“Els incontrolats ja no són al Casal del Metge”).6

Un cop desocupades les estances de l’edifici, es realitzà un primer inventari
del mobiliari i documentació, reunint-se les institucions per valorar els desperfectes.
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Es trobà a faltar màquines d’escriure de les diverses entitats del Casal, roba, vestits
dels metges i personal, queviures, vins de la Residència i documents i papers d’algunes
Seccions. Totes les agrupacions del Casal aixecaren llur respectiu inventari per tal de
presentar-lo a l’autoritat. També va mancar el següent, tot ell de pertinència de la
Secció de Barcelona-Ciutat: una màquina d’escriure marca Underwood, model 5,
núm. 1735361, valor de compra de ptes. 1.475, una màquina d’escriure Hispano
Olivetti, model 20 D. número 5740S, amb tabulador decimal, valor de compra de ptes.
1.450; una ploma estilogràfica despatx Presidència, valor de compra junt amb la
base, ptes. 150 i una màquina de cosir papers, valor de compra, ptes. 20. Uns mesos
més tard, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques manifestà a les seves actes que trobà a
faltar més material: “La pèrdua d’una màquina d’escriure i un volum de l’Enciclopèdia
Espasa, així com resultà avariada la tauleta de secretaria i el bureau dels Annals, com
també les portes d’entrada als Annals, Biblioteca i Acadèmia (oficines)”.7

Finalment, el dilluns, dia 10, a la tarda, es procedeix a la neteja del Casal i les
oficines pogueren reprendre la seva tasca normal, com així ho relata la premsa: “El
Casal del Metge restituït: Les laborioses gestions realitzades pels directius del Casal
del Metge i el personal subaltern de la casa per tal d’aconseguir foragitar de
l’esmentat edifici els elements que il·legalment se n’incautaren en iniciar-se els
luctuosos successos de la setmana passada, s’han vist coronades amb l’èxit més
esclatant. El dilluns passat [dia 10] es pogueren obrir novament les diferents
organitzacions i entitats que s’allotgen al Casal del Metge, les quals han tornat a la
normalitat més absoluta, i es reprengué el treball a totes les Seccions. La Cooperativa

de Consum continua subministrant material sanitari als hospitals, clíniques i
particulars, la Mutual Mèdica atén els subsidis i pensions, la Caixa de Previsió i Crèdit

té cura de tots els serveis administratius a càrrec seu, i la Caixa d’Assistència lliura
els donatius als beneficiaris que els tenen concedits per la seva situació. No cal dir
com se celebra que les benemèrites institucions que s’apleguen al Casal del Metge,
una de les entitats més prestigioses, hagin pogut reintegrar-se a les seves tasques
humanitàries, que són ben reconegudes i apreciades per tothom. Entitats del tipus
del Casal del Metge, que tant han d’enorgullir-nos a tots, cal saber rodejar-les de tot
el suport que el seu reconegut prestigi mereix”.8

Transcorreguts uns dies, i amb la tornada a la calma, el dissabte dia 19, a les
7 de la tarda, el Dr. J. Trias convocà una reunió amb els representants del Col·legi
Oficial de Metges, l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, les
Oficines Mancomunades, els companys del Patronat del Casal i els consellers de
Barcelona, amb els quals s’acordà fer les gestions necessàries per a continuar la
guàrdia que actualment està instal·lada al Casal, sufragant les despeses que aquest
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servei ocasioni proporcionalment a la importància de cada entitat i Secció. Una de
les entitats allotjades, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, presidida pel doctor Ricard
Moragas i Gràcia (en absència del seu president, el Dr. Antoni Trias i Pujol) i els
metges Pere Babot i Boixeda, Josep Maria Ramentol i Rifà, Miquel Taverna i Torm,
Manuel Piera i Flo —com a tresorer— i Agustí Amell i Sans) passats els incidents, es
discuteix la manera d’organitzar-ne la defensa, quan a les despeses, fent constar la
conveniència d’establir un coeficient per cada una de les entitats del Casal, com així
consta en una de les seves actes:9 “S’acorda gestionar que el pagament de les
despeses dels milicians que fan guàrdia del Casal vagin a càrrec de totes les entitats
que s’hi hostatgen, i que l’Acadèmia no hagi de ser la intermediària del cobrament de
la part corresponent de les altres”.10

Per tal d’evitar que els fets esmentats es reproduïssin, la Comissaria d’Ordre
Públic, que estava presidida pel conseller Artemi Aiguader i Miró, va ordenar la protecció
del Casal, instal·lant a l’edifici uns guàrdies d’Assalt els quals prestaren servei de
vigilància i custòdia.

Finalment, i com consta en l’acta, després d’examinar el dossier on hi ha
arxivats tots els antecedents dels fets apuntats, junt amb unes fotografies que
s’obtingueren de l’estat en què quedaren les habitacions violentades, els reunits
aproven les gestions efectuades i totes les actuacions dels companys per trobar-les
ajustades al restabliment de la normalitat que tots desitgen. El Dr. Cabré va proposar
que s’indemnitzés al personal de les pèrdues sofertes en llurs vestuaris i efectes, ja
que s’havia de tenir en compte la seva situació especial. A mitjans de juny es
començàren les gestions pel recobrament dels objectes desapareguts, entre ells, la
conveniència d’adquirir i reposar màquines d’escriure.

Però, qui eren aquests incontrolats que assaltaren el Casal? En paraules del
Dr. Brossa, en donar compte dels motius dels esdeveniments ocorreguts els primers
dies de maig, el Casal va ser assaltat per un grup anarquista que, en ocupar-lo,
testimonià el seu acte amb un cartell que, poc més o menys, deia: “Las Instituciones

culturales de este edificio han sido incautadas por el Grupo Anarquista La Mimosa”.
I qui era “La Mimosa”? Un grup anarquista estranger de la FAI, fundat pel francès
Ferdinand Félix Fortin i la seva companya sentimental Georgette Léontine Roberte
Kokoczinski, coneguda com a Mimosa, afusellada durant la Guerra Civil Espanyola
mentre acomplia tasques com a infermera del Grup Internacional de la Columna
Durruti. Ferdinand Fortin, en homenatge a la seva companya anomenà així el grup,
que es va establir en el barri de Gràcia de Barcelona i amb poc més de sis membres,
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entre ells el francès Félix Jaime Danon (nascut a Adrianòpolis, Turquia) i de trenta
anys, la persona que va liderar l’assalt al Casal del Metge. Detingut el dia 13 de
juny de l’any 1937 pel SIM (Servei d’informació Militar)11 i posat a disposició judicial,
va ser alliberat per error el dia 16 i detingut de nou el mateix dia a les 9 de la nit.
Havia estat acusat d’ocupar el Casal del Metge i de participar en la defensa del
local del Comitè Regional de la CNT-FAI, que en aquells moments era assetjat per
la policia.

El dimarts, 15 de juny,12 la premsa catalana publicava la seva detenció i, dos
dies més tard, el 17 de juny, ingressà a la presó Model de Barcelona (cel·la 14).
Provenia del Jutjat de Guàrdia núm. 15, amb la causa núm. 256/57 per “desórdenes

públicos y robo a mano armada, señalada con el número 256 de este año, contra el

mismo y entendiéndose dicha prisión sin fianza”.13 Aquesta és l’única declaració que
disposem, tot just empresonat: ”En el Casal del Metge se dio un trato inmejorable a

los detenidos”.14 Un cop entre reixes i gràcies a les cartes15 que escriví mentre estigué
intern a la presó, podem conèixer més a fons el seu dia a dia. En una d’aquestes
cartes del dia 20 de juny, escriu: “No he sacado ningún provecho de las requisas en

el Casal del Metge. El traje que llevo es el único que poseo. Soy un idealista y poco

me importan la vida y la cárcel si hay que sacrificarse por una idea. Nunca dejaré que

me hagan pasar por un atracador, yo, quien puedo esgrimir a la cara de mis acusadores

burgueses más de diez años de vida dura, de privaciones de todo tipo. En cuanto a

mis camaradas, no necesitaré argumentos: saben cuánto me costaba llegar a fin de

mes, en particular desde los Hechos de Mayo. No pudo ser en mi bolsillo donde

cayeron las medallas de oro y los objetos más o menos preciosos que están

reclamando esos señores y señoras”. Els seus companys de partit discreparen de la
seva conducta i fins i tot li retragueren la seva falta d’autoritat sobre els possibles
lladres i el destí final del robatori. Eren del parer que Danon assaltà el Casal amb
ànim de lucrar-se. Finalment, en una carta adreçada al seu amic Fortin, el 25 de juny,
tot i que de bon començament es va declarar no culpable, va acabar assumint l’assalt
al Casal: “Mi viejo Fortin, delante de los distintos jueces instructores, he reconocido

haber estado en el Casal del Metge pero contra todas las presiones morales y las

propuestas vergonzosas, he insistido en que: 1) no he hecho ningún disparo; 2) no he

sacado ningún provecho personal de los seudo hurtos; 3) no conozco ninguno de los

compañeros que estaban conmigo y por lo tanto ignoro incluso si pertenecen a la

CNT o a la FAI; 4) yo no era ningún jefe del equipo ya que a mis cómplices no les podía

decir ni imponer nada, y además no tenía ningún mandato para cargar con cualquier

responsabilidad. Para colmo de mala suerte, no hay hombre honesto o sincero

antifascista que quiera limpiarme de la acusación que me hacen de ser un atracador.
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Uno de los jueces, me declaró directamente que, si no le daba los nombres de los

otros, ¡cargaría yo con todo! ¡Tan fácil es! No obstante, jefes de policía y jueces

instructores estuvieron de acuerdo para decir que no me creían capaz de cualquier

delito. ¿Entonces? ¡Está demasiado claro! Aunque uno no esté al tanto de la ingratitud

y la injusticia de los hombres, ¡me extraña el silencio de la prensa y del Comité

Regional sobre todos los detenidos por Hechos de Mayo!¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI!

¡Viva Barcelona! Félix Danon. 1ª galería. Cárcel Modelo”. La lluita política la continuà
entre barrots, creant un Comité Internacional de los Antifascistas Encarcelados, amb
empresonats de diverses nacionalitats (francesos, italians, alemanys, argentins) de
la CNT-FAI, Confederación General del Trabajo-Sindicalista Revolucionario (CGT-SR),
Comitè Regional Joventuts Llibertàries (JJLL), POUM, etc. Danon redactava les actes
i actuava de secretari de les sessions assembleàries. A mitjans de setembre, va
escriure al seu advocat, Ignacio de Emilio, demanant-li que passés a visitar-lo com
més aviat millor per parlar sobre “esa triste historia del Casal del Metge en la que he

cometido el error de meterme”, signava amb el seu pseudònim “El hombre al final del
andén”. A la tardor, Danon, conscient que encara li quedava molt de temps a la
presó, acceptava amb resignació la seva situació (“Yo me encamino alegremente

hacia mi cuarto mes. A fuerza de soportarlo, terminaré saliendo algún día”). El 13
d’octubre, en una de les seves cartes a Fortin escriu que comença a tenir problemes
de salut, ja que les condicions de salubritat de la presó Model deixen molt a desitjar:
“Me siento mal, ¡realmente mal! Hablan de trasladarme a la enfermería donde me

mimaran cuatro suaves curas. Casi no puedo escribir, te escribo des de la cama”. A
la presó emmalalteix i el 24 d’octubre del mateix any el traslladen a l’Hospital Clínic
on el doctor Francesc Ferrer i Solervicens declara que presenta un quadre de febre
tifoidea amb deliri. Finalment, és atès a l’Hospital Marítim (Secció d’Infecciosos).
Des de l’estranger, fins i tot, com que no es tenia notícies d’ell, es pensà que havia
mort, fet que va ser aclarit per la premsa: “Félix Danon, convaleciente. Félix Danon,

fundador de la revista literaria “La Bohéme” (de París), nos ruega hagamos constar

que la noticia de su muerte, publicada en cierta Prensa extranjera, es completamente

falsa, ya que dicho compañero se halla en Barcelona convaleciente de la enfermedad

que le ha tenido hospitalizado en el Hospital Clínico y en el Hospital Marítimo de

nuestra capital”.16  El mateix Danon escrivia al seu amic Fortin: “Hace más de un mes

que no como, me siento tan débil que sólo un hilo me mantiene en esta tierra de

garbanzos y casi no puedo escribir (te escribo desde la cama)”.

Mentre es recuperava demanà als seus companys militants que li portessin
material per dibuixar, una de les seves passions: “¡Tinta! ¡Una pluma! ¡Algo de cartón

secante!”.
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Figura 3. Expedient de Félix Danon a la presó Model. Trasllat al servei mèdic de l’Hospital

Marítim de Barcelona. 30/10/1937. (Font: Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès).
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Figura 4. Dibuix realitzat per Félix Danon mentre estava intern a la presó Model

de Barcelona. 23/4/1938. (Foto: Imatge extreta del llibre “Espagne 1936-1975.

Les affiches des combattants de la liberté”).
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El 5 de novembre, en el Jutjat núm. 15, es va ampliar el seu processament, ara
per delicte de rebel·lió militar. Es preguntava: “¿Como es posible, por ejemplo, que

haya todavía presos por los Hechos de Mayo cuando estaba bien establecido que no

iba a haber represión?¡Libertad para todos los presos antifascistas!”. En una carta
del dia 24 de maig de l’any 1938 expressava la seva impaciència a la Comissió
Jurídica de la CNT: “Ya he dicho varias veces a los camaradas de la Jurídica que mi

asunto (el Casal del Metge) se terminaría con algunas diligencias hechas cerca de la

Audiencia. ¿Qué esperan para hacer estas diligencias? Hace más de once meses

que estoy detenido en esta cárcel, sin que hasta ahora haya nada concreto sobre mi

caso (...) Me he sacrificado por la organización confederal y estoy en la cárcel hace

cerca de un año, purgando las tonterías que otros que están en libertad han hecho”.

El 9 de juny, s’inicià el procés contra ell, aquest cop el defensava l’advocat
Rodríguez Revilla, comissionat pel Comité Nacional de la CNT. En el seu procés es va
declarar no culpable, ja que considerava que la seva detenció responia únicament a
motius polítics (“Hemos sido enjaulados por los Hechos de Mayo”). Finalment, el dia
10 de juny, el Tribunal Popular Especial núm.1 el va exonerar. La premsa francesa
recollia la notícia: “Félix Danon mis en liberté: C’est un devoir d’annoncer aux

compagnons cette bonne nouvelle. Depuis un an environ, notre camarade Félix Danon

était détenu à la Carcel Modelo. Le motif: Occupation avec quelques autres

compagnons durant les douloureux événements de mai, l’an passé, d’une maison

[Casal del Metge] située face au Comité Régional 17 afin de protéger ce dernier. Le 9

juin [1938] et mis en liberté. Le jury du Tribunal populaire comprit immédiatement

qu’il avait à faire à un révolutionnaire idéaliste et sincère”.18 Però, un cop en llibertat
i passat uns mesos, el 28 de desembre, se li comunicà la seva expulsió del partit i del
Grup “La Mimosa”: “Considerando que Félix Danon –a consecuencia sin duda de un

estado débil debido a su encarcelamiento- no parece poseer el control de sus actos

y que, a pesar de las repetidas advertencias, ha cometido numerosas inconsecuencias

originando perjuicios a los grupos a que pertenecen y a varios compañeros, el Comité

del Grupo Francés de la CNT y el Grupo anarquista Mimosa (FAI) le conminan a que se

separe de ellos inmediatamente”.

Les males llengües deien que gandulejava tot el temps i que vivia dels préstecs
mai retornats i de les petites estafes que feia als companys que retornaven del front.
Estava sota sospita: segons sembla s’embutxacava els diners de les subscripcions
del diari Le Cri de Barcelone. El seu aspecte físic, prim, alt i amb conductes pròpies
d’una dona, era motiu de burla per part dels seus companys del partit, l’acusaven de
ser un efeminat (“sobre sus costumbres, sabemos que tiene maneras afeminadas,

pero nada de concreto”).
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Però, qui era Félix Danon? Provinent dels cercles anarquistes de París i pel seu
tarannà revolucionari, era un periodista, artista bohemi, activista i afiliat als grups
anarquistes del moment, com el Grup Union Anarchiste de París, als Amis de l’Insurgé
i a les Jeunesses Anarchistes. L’any 1934 es va instal·lar a Barcelona, i a principis de
l’any 1937, va fundar la revista Le Cri de Barcelone.19 Es va afiliar a la CNT com a
professor de llengua francesa i va col·laborar amb la Section Française de propagande
i a les JJLL. El 18 de febrer de l’any 1937 va crear amb Fernand Fortin, el Groupe
Français de la CNT. Va ser el responsable de la biblioteca de l’Ateneu Francès de
Barcelona i de la Maison du groupe français (una pensió per als francesos i milicians
que estaven de pas per la ciutat de Barcelona) l’any 1938.

Figura 5. Fotografia de Félix Danon. 12  juliol 1938. (Foto: Imatge extreta del diari Le Libertaire).
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CONCLUSIÓ

La reconstrucció del que va succeir al Casal de Metge no ha estat fàcil, ja que
és poca la documentació conservada de l’any 1937. Les fonts consultades han estat
bàsicament les actes de les institucions allotjades en el Casal, algunes d’elles
localitzables (com les actes del Col·legi de Metges de Barcelona i de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques), però que han aportat poca informació. També s’ha consultat la
premsa de l’època que ha estat una font valuosa per establir-ne els fets. D’altra
banda, tampoc ha donat resultat la cerca de l’expedient del judici a Félix Danon en el
fons dels Tribunals Populars Especial de l’Arxiu de Justícia de Catalunya, com tampoc
ha aportat més informació el Boletín de información: informaciones facilitadas por

la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI),
ni el Centre International de Recherches sur l’Anarchisme (CIRA). Contràriament, les
cartes escrites per Félix Danon adreçades als seus companys militants mentre estava
empresonat són consultables a la Federación Anarquista Ibérica Archives
(International Institute of Social History, Amsterdam). És per això que ens queden
molts dubtes i preguntes sense resposta: quins van ser els veritables motius per
assaltar i ocupar el Casal del Metge? Motius revolucionaris? Ben segur, però, també
és cert que la Casa de la CNT-FAI, ubicada a pocs metres del Casal, en aquells
moments estava sent assaltada per la guàrdia d’Ordre Públic de la Generalitat. La Via
Durruti es trobava totalment envoltada per les barricades del PSUC i en els balcons i
terrasses, ocupades per la UGT, havien emplaçat metralladores per disparar cap a la
Casa de la CNT-FAI. Tal vegada, des de la terrassa del Casal els assaltants de “La
Mimosa” podien disposar d’una millor visibilitat per a la defensa de la seva Casa,
l’antiga seu del Foment Nacional del Treball, i així obrir foc contra la policia. Molts
dubtes i moltes incògnites que resten per aclarir.

NOTES

1. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, de juliol-agost de 1937, p.146-149 i p.177-178.
També es pot consultar les actes núm.38 (p.179-180), 40 (p.182-183) i 41 (p.183-184) on
se cita, breument, l’episodi de l’assalt al Casal del Metge.

2. Vegis Història de mig segle del Casal del Metge (recordances de la meva vida) per Manuel
Criado i Antona, p.25.

3. La Humanitat, diumenge 9 de maig de 1937, p.4.

4. Acta núm. 1072 de  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 18 de novembre de 1936, p.464-465.
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5. Acta núm. 432 del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, de 18 de febrer de 1937, p.57.

6. La Humanitat, dijous 13 de maig de 1937, p.1.

7. Acta núm.1093 l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, de 27 d’octubre de 1937, p.225.

8. La Humanitat, divendres 14 de maig de 1937, p.4. També podeu consultar el Diari de Barcelona,
dissabte 15 de maig de 1937, p.5; La Humanitat, dijous 13 de maig de 1937, p.4; El

Diluvio, divendres 14 de maig de 1937, p.5; La Rambla, diari catalanista, dijous 13 de
maig de 1937, p.2 i Treball, divendres 14 de maig de 1937, p.4.

9. Acta núm. 1087 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 21 de maig de 1937, p. 537.

10. Acta núm. 1074 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 16 de desembre de 1936, p. 477.

11. El Centre d’Archives Diplomatiques de Nantes, disposa de la fitxa policial de Félix Danon:
Dossier 72PO/2/56 (“Dossier des français arrêtés pendant la Guerre d’Espagne (1936-
39), liste des français détenus à Barcelone”, però ara com ara, el document encara no
s’ha pogut consultar.

12. La Humanitat, dimarts 15 de juny de 1937, p.2.

13. L’expedient processal de Félix Danon es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

14. Tierra y Libertad, dissabte 7 d’agost de 1937, p.4.

15. Expedient Félix Danon: “Rapport sur nos activités à la Cárcel Modelo”, International Institute
of Social History (IISH), dossiers FAI (Propaganda Extranjera), 17.5; 18.5-62.

16. Solidaridad Obrera, diumenge 6 de febrer de 1938, p.2.

17. La seu regional de la CNT-FAI (conegut com la “Casa de la CNT”) es trobava a la Via Durruti,
32 i 34 (actual Via Laietana) de Barcelona.

18. Le Libertaire, dijous 21 juliol de 1938, p.4.

19. La Humanitat, dijous 29 d’abril de 1937, p.2: Le Cri de Barcelone: “Aviat apareixerà sota la
direcció del company Félix Danon, Le Cri de Barcelone, que lluitarà per la unitat de tots
els antifeixistes de tots els països i per la neteja de la revolució, a més, treballarà pel
perfeccionament individual i per la formació de les noves consciències. Dirigiu tot el que
es refereixi a aquest lliure òrgan: Félix Danon, apartat 1246, Barcelona”.
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RESUM: Acabada la guerra civil i sota la política autàrquica del

règim franquista (1939-1959), les recluses ingressades a la Presó

de Dones de Barcelona varen haver d’afrontar la seva privació de

llibertat sota condicions de vida inhumanes. En aquest context,

varen ser múltiples les formes de violència que sobre elles va

desplegar la dictadura, però sens dubte la usurpació del seu dret

universal a la sanitat és innegable.

RECLUSAS Y SANIDAD: EL IMPACTO DE LA REPRESIÓN FRAN-
QUISTA EN LA CÁRCEL DE MUJERES DE BARCELONA. RESUMEN:
Acabada la guerra civil y bajo la política económica autárquica del

régimen franquista (1939-1959), las reclusas ingresadas en la

Prisión de Mujeres de Barcelona tuvieron que afrontar la privación
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INTRODUCCIÓ
1

A la Presó de Dones de Barcelona, a l’igual que va ocórrer als recintes
penitenciaris femenins disseminats per la geografia de l’estat espanyol, la usurpació
del dret a la salut, amb tot el que això implicava, es va materialitzar com una forma
més de la repressió franquista. Acabada la guerra civil (1936-1939), la massificació a
les presons va sumir les recluses a l’amuntegament en llocs insalubres, entorn favo-
rable per a la propagació de malalties, en condicions de supervivència infrahumanes,
acusant els estralls de la manca d’higiene i de la infraalimentació.

A Catalunya, la Presó Cel·lular de Barcelona, que va jugar un paper de primera
magnitud com a centre penitenciari femení a la postguerra i durant el primer
franquisme, es va convertir en la institució repressiva més important per a les dones,
albergant preses polítiques i preses comunes, obligades a complir arrests i condemnes
acusades d’haver comès una tipologia molt variada de delictes. Va ser la institució
amb el major nombre d’empresonades: al llarg del període comprès entre els anys
1939 i 1959, la xifra mínima de recluses que varen ingressar fou superior a 21.000,
que correspon a la suma de les altes enregistrades a les fonts penitenciàries (21.568).
Fou majoritari el grup que tenia entre 18 i 45 anys d’edat, un col·lectiu de dones
adultes, en edat fèrtil, mares de família o no, a qui la dictadura i la repressió va obligar
a renunciar a la plenitud de la vida i a la llibertat en plena maduresa. Un total de
3.256 recluses —d’edats compreses entre 12 i 77— varen passar pel presidi ubicat a
Les Corts entre el 31 de gener i el 8 d’octubre de 1939, tot i que el moment en que hi
va haver el major nombre de dones ingressades es correspon amb el bienni 1939-
1941, tot just acabada la guerra civil. Dones a les que la dictadura franquista va
sotmetre a un tractament inhumà, degradant i indigne en relació a la salut i a la
salubritat en l’espai penitenciari.

RECLUSES, ESPAI HABITACIONAL

I ÓRGANS DE PODER

Entre els anys 1939 i 1955 les dones empresonades a Barcelona foren
instal·lades, en una situació de provisionalitat, en un espai inhòspit —que havia estat
la seu del “Convento del Buen Consejo” i que era propietat de les “Hijas de la

Caridad – Dominicas de la Presentación”—  que no reunia les mínimes condicions
necessàries per a la funció que devia complir. Ja durant la República en guerra,
essent Andreu Nin conseller de Justícia i Dret, el 14 d’ octubre de 1936 es va dictar
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l’ordre que explicitava l’apropiació de l’esmentada finca i l’establiment en ella de la
Penitenciaria General de Dones de Catalunya. I tot just dos mesos després, Nin va
nomenar Isabel Peyró Polo directora interina de l’Establiment Correccional de Dones
de Barcelona, que el va dirigir —fins a la seva destitució després dels fets de maig de
1937— tot transformant i humanitzant la presó, al recinte de la qual, amb una capacitat
normal establerta per a cent recluses, va instal·lar dutxes i bidets, va organitzar una
infermeria, un servei de guarderia per a atendre els fills de les recluses i la separació
de les preses comunes de les preses polítiques.2 Acabada la guerra, els franquistes
varen assignar la mateixa funció a l’edifici, novament expropiat, fins que el 31 d’octubre
de 1955 les recluses foren traslladades a la Presó Model —instal·lades en un
departament específic per a dones i en situació d’aïllament per a aconseguir la
completa separació dels homes— i el varen retornar a les seves legítimes propietàries.

Així, entre 1939 i 1955 les dones preses a Les Corts varen haver de sobreviure
dins d’un espai que no reunia ni les dimensions, ni les condicions per a la cohabitació
en termes sanitaris, tot acatant les premisses de la dictadura franquista, encarnada
als òrgans de poder que actuaven a la presó. La responsabilitat del règim i
administració dels establiments penitenciaris requeia sobre la Direcció General de
Presons, l’òrgan superior immediat del qui depenia el cos de funcionaris de totes les

Figura 1. Perspectiva general de l’edifici del Bon Consell que fou la seu de la Presó de Dones

de Barcelona. (Foto: Arxiu de les “Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación”).
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escales que integrava el Cos Especial de Presons. Però no tot el funcionariat tenia la
mateixa qualificació i, com a valor afegit, alguns dels treballadors del cos de presons
tenien caràcter d’autoritat, conferida per la pròpia essència del càrrec que ocupaven.3 Al
costat del director, que era el representant del poder públic a l’interior de la Presó de
Dones, hi havia d’altres òrgans de poder unipersonals, com els de capellà, mestre i metge
que, conjuntament amb la Direcció, desenvolupaven funcions i assumien responsabilitats
exhaustivament explicitades per la normativa legal vigent. Com a d’altres establiments
penitenciaris, hi havia establerta una comunitat de religioses i la Mare Superiora era la
màxima autoritat i el punt de referència per a les germanes de la seva congregació, per a
la població reclusa i per a totes les persones que convivien dins de l’establiment. Tal i com
s’esdevenia a la resta de les presons provincials, actuava també un òrgan de poder
col·legiat, la Junta de Disciplina, que a partir de l’any 1948 va rebre el nom de Junta de
Règim i Administració. En aquest organisme exercien com a vocals, presidits pel director,
el capellà, el mestre, el metge i la superiora de la comunitat de religioses, els òrgans de
poder unipersonal que dirigien i organitzaven la vida a l’interior de l’establiment.

Les fonts penitenciàries aporten testimonis de l’existència d’un conjunt de
dependències en les què va transcórrer la vida de les recluses i dels que exercien el
poder en el si de la presó, entre les què es troben les instal·lacions estrictament
sanitàries, com la Infermeria i la Farmàcia, i algunes altres essencials per a la
preservació de la higiene i la salut de les preses.

La normativa vigent explicitava que el local destinat a Infermeria havia de
reunir les condicions de renovació de l’aire, capacitat i higiene corresponents a la
seva finalitat. Era també preceptiva l’existència i separació de departaments de
cirurgia, de medicina i pel tractament de les malalties infeccioses. En el supòsit de
que en un establiment penitenciari no existís un espai per a complir les funcions
d’infermeria, d’acord amb el director de la presó, el metge era responsable d’elegir el
lloc més apropiat per a ubicar-la.  La primera referència a l’existència de la infermeria
a la Presó de Dones de Barcelona data del mes de novembre de 1939, quan és citada
aquesta instal·lació on es troben recluses afectades de malalties infeccioses.

El reglament establia que les infermeries havien de dotar-se amb un nombre
de llits igual al 8% de la població reclusa i de l’instrumental quirúrgic necessari, però
les fonts penitenciàries no aporten referències de la capacitat que tenia la de la
Presó Dones de Barcelona. Sabem que el mes de maig de 1950 es van rebre, enviades
per la Direcció General de Presons, “cien camas de hierro para la Enfermería”.
Recordem que el seu únic responsable, el metge, era qui determinava les altes i les
baixes de les recluses que s’hi produíen.
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Amb la col·laboració de la comunitat de religioses i sota la responsabilitat del
metge, funcionava també un servei de Farmàcia on es confeccionaven les fórmules
que ell receptava. El mes de gener de 1940 la Junta de Disciplina reconeixia la tasca
desenvolupada pel metge —en aquell moment el doctor Fosar— i per la germana
encarregada de la Farmàcia en aconseguir organitzar una farmaciola, amb el mínim
d’elements, per a atendre les necessitats de l’establiment penitenciari.

Els problemes de salubritat i d’higiene en relació al subministrament i puresa
de l’aigua varen ser especialment preocupants pel metge del presidi, tal i com
reflecteixen clarament les fonts penitenciàries: inquietud pel proveïment i depuració,
realització d’obres de neteja i reparació de canonades, contaminació provocada
pels residus d’un femer proper a la mina que els proveïa i constants avaries de
l’estació depuradora d’aigua. Ja el mes de juny de 1940 el doctor, Sr. Prado, constatava
que el cabal d’aigua existent era insuficient per a atendre les necessitats de la presó,
sobretot en dutxes i vàters, i sol·licitava que es fessin les gestions i les obres
necessàries per tal d’augmentar-lo. La normativa vigent era molt clara en relació a la
higiene de les recluses i estipulava la obligatorietat d’establir un servei de dutxes
proporcional al nombre d’internes. Tot i que desconeixem el nombre de dutxes,
lavabos i vàters que hi havia al presidi, les fonts proporcionen testimonis de que el
seu estat no era l’idoni. Tampoc es va atendre com corresponia el rentat i la
desinfecció de la roba i, com els departaments de la presó no varen disposar d’aigua
potable fins el desembre de 1953, les recluses varen haver de suportar a la seva
pròpia pell la insalubritat de l’aigua i els estralls de les deficients condicions
higièniques durant catorze anys. D’altra banda,  la superiora de la comunitat de
religioses constatava el novembre de 1940 que les preses havien de dormir al terra i
sense l’abric més indispensable davant la deficiència i la manca de màrfegues,
mantes i llençols. És evident que les recluses varen suportar la carència de necessitats
essencials per a una existència digna i les dures condicions de vida varen posar en
joc la seva salut i la seva vida.

EL METGE I ELS SERVEIS  I

INSTAL·LACIONS SANITÀRIES

Com a integrant de la Junta de Disciplina o Junta de Règim i Administració, el
metge estava obligat a assistir a les reunions ordinàries de l’esmentat òrgan col·legiat
de govern de la Presó de Dones, convocat pel director i exercint com a vocal.
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El 1944 es va promulgar una ordre que reorganitzava els Serveis Mèdics de
Presons,4 reglamentava les funcions legislatives i mèdic-legals i delimitava les
competències dels metges que actuaven als serveis sanitaris dels presidis. A la
Presó de Dones de Barcelona el metge era responsable dels serveis sanitaris i de la
inspecció i higiene de les seves dependències i instal·lacions. Proporcionava
assistència facultativa a les recluses i als seus fills, en cas de que els tingueren amb
elles a l’establiment, tot i que també prestava assistència sanitària a la comunitat de
religioses i als funcionaris de la presó i als seus familiars si vivien amb ells al recinte
penitenciari. Cada dia passava visita a la infermeria per tal de fer el seguiment de les
malaltes ingressades i, al novembre de 1939, va practicar la delació en informar als
membres de la Junta de Disciplina de què mentre passava visita havia sorprès a tres
recluses afectades de tuberculosi, que es trobaven allitades a la infermeria, “hacien-

do mofa de la religión”. També, en funció de l’horari de serveis establert, atenia la
seva consulta i s’ocupava de totes les situacions de gravetat i de les urgències que es
produïssin de forma inesperada. En cas de que alguna reclusa necessités ser
traslladada a l’hospital, estava obligat a posar en coneixement del director la situació
per tal que es prenguessin les mesures necessàries. El metge havia d’efectuar les
vacunacions i revacunacions de la població reclusa, deixant constància d’aquestes
al llibre de registre que s’usava amb aquesta finalitat. A les fonts penitenciàries
tenim referències a la vacunació antitífica i contra la verola.

Obligat a comparèixer davant del director del presidi immediatament si era
requerida la seva presència per a exercir les seves funcions, havia d’informar-lo cada
dia del moviment de recluses produït a la infermeria, assenyalant l’estat de gravetat
de les dones allà ingressades i indicant, si procedia, l’administració dels auxilis
espirituals a les malaltes. Cada setmana havia de redactar el part de les altes i les
baixes ocorregudes a la infermeria, de les defuncions en cas de malalties de tipologia
infecto-contagiosa, i els resums mensuals de racionament, infermeria, consulta, i de
les preses vacunades contra la verola i el tifus. A més, havia d’elaborar l’estadística
anual i una memòria que reflectís les millores que s’haurien d’implementar a
l’establiment. Sense oblidar-se de formular la comanda de medicaments i el racionat
d’infermeria cada dia, tot especificant els aliments i les seves quantitats. Receptava
fórmules que es preparaven a la farmàcia de l’establiment.

La taula següent mostra la relació dels  metges que van exercir les esmentades
funcions a la Presó de Dones de Barcelona sota la dictadura franquista, fins a 1955.
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Clarament definides les seves actuacions en relació a les recluses, cada deu
dies les havia de reconèixer per a comprovar si eren portadores de paràsits i, en cas
afirmatiu, prendre les determinacions necessàries per tal d’eliminar-los. Si detectava
qualsevol situació d’afectació de malaltia infecciosa, estava obligat a adoptar les
mesures profilàctiques necessàries. A més, havia d’examinar totes les preses que
ingressaven a l’establiment penitenciari i ocupar-se de la seva desinsectació i
vacunació contra tifus i verola. Si ingressaven amb elles, administrava també la diftèrica
als fills de les recluses. Però també havia d’explorar les recluses que causaven baixa
al presidi, en sortir en llibertat o en ser traslladades a un altre recinte penitenciari o
a qualsevol altra dependència, tot certificant que no patien malalties de tipus infec-
to-contagioses i que ja havien estat desinfectades i desinsectades. Emetia els
certificats de les recluses que ocupaven destinacions per a la redempció de penes
per al treball, on hi feia constar que tenien la necessària aptitud per a desenvolupar-
los. També elaborava informes, que s’adjuntaven als seus expedients, sobre la salut
de les recluses que aconseguien la llibertat condicional.

El metge tenia també una sèrie d’obligacions en relació als articles destinats
al consum i a l’alimentació. Diàriament estava obligat a examinar tots els productes
i articles que s’expedien a l’economat i tots aquells destinats a l’alimentació de les
preses. A més, havia d’assistir a l’extracció de queviures per al racionat, tot signant
l’acta corresponent. Des del mes de gener de 1950 i fins a l’octubre de 1955 va
presentar i va sotmetre a l’examen de la Junta de Règim i Administració el nombre de
calories que corresponien a cada ració de sanes i malaltes, tot calculant la mitjana
calòrica de cada desena i a final de mes la mensual per a cada grup de recluses.
Respecte de la higiene de l’establiment, tenia la obligació d’organitzar les
desinsectacions generals, dirigir i inspeccionar el funcionament de les cambres de

PERÍODE METGE

10-05-1939 — 10-03-1940 Enrique Fosar Bayarri
20-03-1940 — 10-02-1941 José Prado Castro
20-02-1941 — 20-09-1941 José Luis del Valle González
10-01-1950 — 31-10-1955 José Luis del Valle González
10-08-1950; 20-08-1953; José Prado Castro (substitut)
01-08-1955

TAULA 1. METGES DE LA PRESÓ DE DONES DE BARCELONA
SOTA EL RÈGIM FRANQUISTA
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desinfecció i desinsectació i, en definitiva, complir amb totes les disposicions en
relació a les pràctiques de salubritat.

Si bé el metge de la Presó de Dones de Barcelona tenia plena competència per
a efectuar diagnòstics, tractar les malalties que  afectessin la població reclusa, executar
tot allò referent a la seva tasca com a facultatiu i custodiar el material quirúrgic, tot el
que quedés al marge de la seva funció tècnica a l’establiment restava sotmès al dicta-
men de la normativa vigent i a l’autoritat del director. I com a funcionari mèdic que era,
estava doblement obligat a complir davant el seu superior jeràrquic, el director, en ser
part integrant, com a vocal, a la Junta de Disciplina o a la Junta de Règim i Administració.
Tot complimentant informes, va realitzar tasques burocràtiques en coordinació amb la
resta de representants dels òrgans de poder de la presó. Sense oblidar que també va
treballar en connexió amb la comunitat de religioses de l’establiment en tot allò que
tenia relació amb la higiene i la sanitat, a la infermeria i a la farmàcia.

L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A LES RECLUSES

Des del maig de 1939, a les fonts penitenciàries són constants les al·lusions
dels òrgans de poder de l’establiment a la manca de mitjans per a l’òptim
funcionament dels serveis sanitaris. Hi ha evidències de la preocupació per la higie-
ne, per a la conservació de la salut i la prevenció de les malalties, però també una
clara consciència de que l’elevat nombre de recluses era un obstacle insalvable per
al manteniment de la neteja de les dependències i de la higiene personal de les
dones preses. Fins i tot s’al·ludeix a les dificultats per tal d’aconseguir la quantitat de
material sanitari —medicaments, xeringues, agulles, material de cures— que la
Farmàcia Militar no facilitava amb la regularitat i celeritat requerida. Àdhuc el maig de
1940 fou el mateix director qui va al·ludir a les dificultats per a gestionar la higiene i
la sanitat de l’establiment, derivades de les carències de material sanitari, del major
nombre de recluses ingressades i del període de calor que s’apropava. I al mes de
juny, el metge, doctor Prado, va manifestar la necessitat de realitzar obres per a
augmentar el cabal d’aigua, insuficient per a atendre les necessitats dels serveis de
dutxes i vàters. L’arribada de recluses en trànsit, en un estat sanitari i d’higiene
lamentable, fou considerada perillosa per a la resta de les preses, tot argüint que
malgrat que s’aïllessin el més possible, seguia existint contacte entre elles. Malgrat
tot, és significatiu llegir a les actes de les sessions de la Junta de Disciplina o de la
Junta de Règim i Administració, com si d’un mantra es tractés, la informació facilitada
pel vocal mèdic, que deixava reiteradament constància de que els serveis sanitaris
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es desenvolupaven amb normalitat i de que l’estat sanitari de la presó era bo. ¿Es
tractava d’una expressió formal consignada per tal de donar la imatge de que a la
Presó de Dones tot estava sota control i per a deixar constància de que tots els
professionals, al servei de la dictadura, complien escrupolosament les ordres dels
seus superiors? Una visió idíl·lica i molt optimista, certament, que contrasta amb la
duresa de les condicions de vida de les preses i que dista molt de ser real si ens
atenem a les referències a la situació sanitària de les dones enregistrada a les
pròpies fonts penitenciàries. El mateix metge ens proporciona informació que
contradiu absolutament la seva qualificació positiva de l’estat de la higiene i de la
sanitat de les recluses i que mostra que la preocupació per l’estat sanitari era una
realitat i que varen haver d’afrontar problemes i situacions que varen posar en risc
les dones empresonades.

A la tipologia de malalties diagnosticades pels facultatius del presidi, ocupen
un lloc destacat les malalties infeccioses. Del novembre de 1939 daten ja les
referències a recluses ingressades a la infermeria, afectades de tuberculosi i
d’infecció tifoïdal, per a les què es va sol·licitar el trasllat urgent a l’Hospital
d’Infecciosos, davant la impossibilitat de ser ateses a la infermeria. La normativa
vigent estipulava l’obligatorietat d’aïllar les malaltes que hagueren contret malalties
infeccioses contagioses que poguessin propagar-se entre la resta de la població.
Fins i tot, en el cas de la tuberculosi, era preceptiu autoritzar la sortida de l’establiment
de les preses cap a l’Institut Antituberculós. El gener de 1940 el metge va manifestar
la seva preocupació per la manca de mitjans per a combatre el mal de caràcter
endèmic d’impetigen i sarna; va plantejar que era imprescindible adquirir una autoclau
per a combatre-les, necessària també per a esterilitzar el material d’operacions i
cura, ja que no disposaven de material asèptic en condicions.

Al llarg de tot el període, fou una constant la preocupació per controlar les
malalties que calia combatre amb mesures preventives i amb les vacunacions i
revacunacions. Tifus i verola foren les epidèmies més temudes, tot i que també la grip
es va deixar sentir entre les recluses. Malgrat les mesures profilàctiques que es varen
implementar, el maig de 1953 varen haver de fer front a una vacunació de tota la
població reclusa contra el tifus i la verola, i el metge va sol·licitar que es desinfectés
el crin vegetal amb el que farcien els matalassos. També es varen produir episodis de
febres tífiques que varen afectar algunes recluses.

A la Presó de Dones de Barcelona, la sífilis, malaltia infecciosa de transmissió
sexual que en condicions higièniques precàries es podia transmetre per contacte no
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sexual, també es va manifestar entre les recluses. Tot i que ja el juny de 1941,
atenent la sol·licitud del metge, José Luis del Valle, diverses dones malaltes de sífilis
foren aïllades en una sala apropiada per tal d’evitar un possible contagi, en el cas
d’aquesta malaltia l’aïllament no va ser la única mesura adoptada sota la dictadura
franquista, un règim que negava l’existència de la prostitució como a delicte. Cal
tenir molt present que el lenocini fou una realitat que va menar moltes dones a
ingressar a la presó.  I tot posant el focus a la dona prostituta, que no a la prostitució,
el 20 de novembre de l’any 1941 Franco va signar dos decrets. Al primer, el
d’organització del Patronat de Protecció a la Dona, en el si del Ministeri de Justícia,
amb la finalitat d’aconseguir “la dignificación moral de la mujer, especialmente de

las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo

a las enseñanzas de la Religión Católica”,5 és significatiu que no es trobi cap
referència a la prostitució, quina existència i quina pràctica era innegable i constituïa
un mitjà de subsistència i la única sortida que varen trobar moltes dones de les
classes més desafavorides que varen ingressar a la presó. Amb el segon, sobre la
creació de Presons Especials per a la Regeneració i Reforma de Dones Extraviades,
va voler aplicar mesures de segregació i profilàctiques i va reconèixer que “es de

ninguna eficacia el sistema de quincena en los calabozos de detención gubernativa

para reprimir a fondo faltas relacionadas con la prostitución [...]”.6 La prostitució era
una realitat i constituïa una preocupació per al règim, que el 3 de març de 1956 va
promulgar el Decret Llei sobre abolició de centres de tolerància i d’altres mesures
relatives a la prostitució, “velando por la dignidad de la mujer, y en interés de la moral

social, se declara tráfico ilícito la prostitución”.7 Com a delicte i com a ofici o professió
ha estat escassament enregistrada a les fonts penitenciàries, però és evident que
per molt que el règim volgués amagar-la sota denominacions asèptiques del tipus
“ilícito comercio” o “tráfico ilícito” no només no havia desaparegut, sinó que podem
aventurar-nos a argumentar que era un dels motius més nombrosos pels que la
majoria de les preses comunes recloses a la Presó de Dones de Barcelona havia
estat privada de llibertat entre 1939 i 1959. Es tractava d’una prostitució encoberta,
però real, que afectava especialment dones que vivien als barris del nucli antic de la
ciutat de Barcelona i que quan acabaven la seva estada a la presó eren “liberadas”

o “puestas en libertad” amb una condició. Efectivament, freqüentment se les concedia
la llibertat per a ser lliurades a la força pública, a la “policía armada” que havia de
conduir-les per a ser ingressades al “sifilicomio”, un establiment —situat també a la
ciutat de Barcelona— en què internaven les dones prostitutes que havien contret la
sífilis i que requerien atenció mèdica, del què tenim constància perquè
sistemàticament és citat als expedients penitenciaris d’aquestes recluses.
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Si les preses polítiques varen patir una doble repressió com a “rojas” y com a
dones, en el cas de les preses comunes la doble repressió va comportar la seva
exclusió social, en esdevenir col·lectiu de risc. La fam, la misèria i la repressió varen
abocar a moltes “infelices y desdichadas” a “caer en el arroyo” en una dictadura
paternalista i sexista que  no va tenir cap pudor en utilitzar-les com a “sedante de la

concupiscencia”. És obvi que la sífilis va constituir un dels motius de preocupació per
a un règim que, teòricament, salvaguardava la dignitat social de la dona i la moral
cristiana mentre practicava la doble moral. I tot ajustant-se a la norma i desplegant el
decret anteriorment esmentat, amb l’objectiu de combatre la immoralitat que subsistia
com a conseqüència de la descristianització que havia imperat fins l’adveniment del
“Glorioso Movimiento Nacional”, es varen crear els “Establecimientos Penitenciarios

especiales emplazados cerca de las principales capitales y destinados exclusiva-

mente al internamiento y reforma de las mujeres reincidentes en infracciones rela-

cionadas con la prostitución”.8  Aquests havien de ser regits per funcionaris del cos
femení de presons, auxiliades per comunitats de religioses especialitzades en
l’apostolat de regeneració de “mujeres caídas”, sota un règim interior apropiat per a
la seva regeneració física i moral i amb tallers i infermeries adequades i dirigides per
metges especialistes.9 L’Hospital de la Magdalena, també consignat als expedients
personals de les recluses com a “sifilicomio de la Magdalena” o “sifilicomio”, fou un
d’aquests establiments especials quin objectiu era regenerar i reformar les “mujeres

extraviadas” i va ser el destí de les joves en fase terminal afectades de malalties
derivades de la prostitució.

Hi varen haver recluses, diagnosticades de forma precisa pel metge de
l’establiment, que varen patir malalties que afectaren el seu comportament, afeccions
de la ment o de tipus psicològic. A l’octubre de 1940, el metge José Prado va exposar
que una reclusa patia psicosi maniacodepressiva amb alternatives melancòliques i
maníaques, que va qualificar com a perilloses. Tot argumentant que el presidi no
reunia les condicions necessàries per al seu aïllament i seguretat, va sol·licitar el seu
trasllat a un establiment apropiat. L’any 1941 el metge, José Luis del Valle, va infor-
mar a la Junta de Disciplina que una presa es trobava en estat de pertorbació mental
i va creure convenient el seu trasllat a un centre adequat per al seu tractament. Al
setembre de 1950 el vocal mèdic va proposar a la Junta de Règim i Administració el
trasllat a un manicomi per a  una reclusa que presentava símptomes d’alienació
mental. El mes de març de 1951 s’informava de l’estat mental d’una reclusa, sancio-
nada i aïllada a cel·la per 30 dies, diagnosticada com a neuròtica, sol·licitant
l’aixecament del càstig, tot considerant el seu estat de salut, al què la Junta va
accedir. Al desembre de 1953 es va produir una nova afecció d’aquesta tipologia en
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una reclusa que va ingressar a la infermeria com a presumpta dement. Sense espe-
cificar quina fou la malaltia que va afectar una reclusa l’abril de 1950, el metge va
proposar que fos internada a un establiment adequat.

L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FILLS

DE LES RECLUSES

La presència d’infants a la Presó de Dones de Barcelona apareix àmpliament
referenciada a les fonts penitenciàries, tot i que no proporcionen dades per a tot el
període. Tenim constància de que algunes penades varen parir al presidi durant el
temps en que complien la seva condemna i que varen haver d’alletar les seves
criatures en condicions molt dures, patint per la supervivència dels seus fills lactants.
El mes de juny de 1939, el metge afirmava que, malgrat l’excessiu nombre de recluses
i dels 44 nens menors, els serveis sanitaris es desenvolupaven amb tota normalitat.
El 31 d’octubre de 1955 varen ser 28 els menors que acompanyaren les recluses en
el seu trasllat cap a la Presó Model. A l’igual que les seves mares, els fills de les
recluses, als que la normativa vigent permetia viure a l’interior dels murs de la presó,10

varen patir també els estralls de la vida en captivitat sense les necessàries condicions
higièniques i sanitàries i no es varen mantenir immunes davant la malaltia.

Figura 2. Recluses a la Presó de Dones l’any 1947.

(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Les Corts de Barcelona).
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Les malalties infantils més comunes enregistrades a les fons primàries foren
el xarampió, la grip o la diftèria maligna, que varen tenir caràcter d’epidèmia. El
metge es referia també detalladament a les complicacions que presentaven algunes
d’aquestes afeccions, com al febrer de 1951, quan un nen, que tenia ja exantema de
xarampió, va presentar una diftèria primitiva laringia-bronquial, que fou qualificada
com de caràcters summament tòxics i invasius. Informava de que es tractava d’un
cas d’associació de diftèria i xarampió i de que el tractament mixt de penicil·lina i
sèrum que se li estava aplicant no aturava la marxa del procés, que era de summa
gravetat. Va explicar que, malgrat s’havia procedit a l’aïllament i a la desinfecció, per
les condicions de l’edifici i pel fet que tots els nens eren malalts o convalescents, era
molt difícil controlar la situació. Va afegir que s’havia injectat a tota la població
infantil sèrum antidiftèric i que, donada la malignitat de l’esmentada epidèmia,
s’havien adoptat mesures de precaució per si es produïen casos entre la població
adulta. El mes d’agost de 1954, en el transcurs d’una reunió de la Junta de Règim i
Administració, el president va comunicar que el metge l’havia informat d’una nena
afectada de poliomielitis infantil i que, d’acord amb ell, havien donat ordres estrictes
per a prendre mesures sanitàries, aïllament, desinfecció i vacunació per tal d’evitar
la propagació i el contagi a d’altres nens. En aquella ocasió es va tramitar amb
urgència el trasllat de la nena malalta a l’Hospital d’Infecciosos. El maig de 1955 es
va presentar un cas similar que va afectar un nen diagnosticat pel metge de la presó
que va presentar un quadre de poliomielitis anterior aguda i també va requerir ésser
traslladat per a la seva atenció.

Aquelles dones preses, a les què la dictadura va permetre tenir amb elles les
seves criatures, varen viure sota el jou de la duresa de la normativa despietada,
sabedores de que aquella convivència tenia una propera data de caducitat. Tant
elles, com la resta de les preses que tenien els seus fills fora del presidi, foren recluses
i mares a les què el règim de Franco va usurpar el seu ple dret a exercir la maternitat.

EPÍLEG

El recorregut per les fonts penitenciàries evidencia que la Presó de Dones no
disposava de tots els mitjans per a afrontar amb garantia d’èxit ni les malalties, ni els
problemes en relació a la sanitat i higiene que requerien ser tractats de forma efec-
tiva. L’entitat responsable de dispensar els fàrmacs que el metge pautava per a ser
administrats a les recluses era la farmàcia militar. Ara bé, el mes de març de 1941 el
metge manifestava que arran la impossibilitat d’atendre algunes recluses malaltes
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per aquella via, era necessari adquirir a la farmàcia particular alguns medicaments
que la militar no proporcionava. Una problemàtica que es va anar reiterant al llarg de
tot el període, agreujada pel fet de que, tal com  explicitava el mateix metge al febrer
de 1950, els fons econòmics assignats per al consum a la farmàcia militar eren
insuficients, tenint present que una tercera part de les internes de l’establiment eren
dones arrestades, que ingressaven en pèssimes condicions, i que es renovaven
permanentment.

Tenim també evidències de que el metge alertava de que les condicions
sanitàries i higièniques eren altament preocupants i de que la salut de tota la població
del recinte, no només de les recluses, estava en risc a causa del deficient funcionament
de l’estació depuradora de l’aigua. I el mes d’abril de 1950 es varen haver d’afrontar
problemes greus en relació a l’estat sanitari de l’aigua que es consumia a
l’establiment penitenciari, que no tenia garantida la seva purificació i quina desinfecció
era insuficient. El metge va requerir que fossin desinfectades algunes sales de la
reclusió i, tot argumentant la falta de medis, es va sol·licitar la intervenció de una
brigada del Departament de Sanitat de l’Ajuntament. A finals de 1952, a instàncies
del metge, la Junta de Règim i Administració va sol·licitar al Laboratori Municipal una
anàlisi de les aigües procedents de la mina que es consumien a la Presó de Dones.

Corroboren també que ni las preses varen tenir garantides les mínimes
condicions higièniques, ni l’establiment reunia els requisits indispensables per a ser
habitable testimonis aportats per algunes dones que varen ser allà ingressades.
Totes elles refereixen la proliferació de polls, xinxes, sarna i la convivència dins espais
mancats de neteja. Sense oblidar els estralls que la vida en aquelles condicions
infrahumanes varen causar als seus organismes, tot deteriorant el seu estat físic.
Les hemorràgies uterines, les anèmies, eren freqüents entre les dones que varen
viure amuntegades, en un espai insalubre, que també va acusar el dèficit de material
sanitari i de recursos per a afrontar la seva atenció i cura, en què, malgrat tot, foren
resilients  i la seva fortalesa les va portar a teixir xarxes de solidaritat per a sobreviure
amb dignitat i no deixar-se doblegar per aquella interminable dictadura.

Les dones malaltes es varen comptabilitzar a partir del juliol de  1939, però no
disposem de dades per a tot el període que transcorre entre els anys 1939 i 1959, tal
i com es pot constatar a la taula següent.
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Cal referir-se al nombre de preses categoritzades com a malaltes que varen ser
enregistrades com a tals a les fonts penitenciàries, perquè va haver un nombre considerable
d’aquestes que no varen passar mai per la infermeria, que no varen ser ateses ni tractades
com a malaltes i que varen haver de sobreviure amb les seves pròpies forces fins i tot a
problemes sanitaris greus. Resulta curiós constatar que les fonts penitenciàries no aporten
informació sobre la mortalitat de les recluses, quan tenim constància a d’altres fonts de què
sí que hi varen haver defuncions. Disposem de  nombrosos estudis que descriuen un pano-
rama desolador a les presons franquistes assotades per la mateixa repressió que es vivia
extramurs, on la caquèxia per desnutrició, l’enterocolitis, la bronquitis, la tuberculosis o la
miocarditis, entre d’altres patologies associades a la debilitat física i a l’estat psicològic de
les preses, varen ser freqüents causes de mort. I, a més, no hi ha cap dubte de que varen ser
recintes on es va usurpar a les dones el seu dret a la sanitat.

Any       Mitjana mensual Mitjana anual

G F M A M J J A S O N D

1939 34,1 31,9 35,9 28,3 27,3 24,9 30,40

1943 41,2 42,7 41,95

1944 46,9 47,9 61,09 63,5 61,5 64,5 49,5 30,9 28,4 50,40

1945 14,4 17,8 16,8 20,0 21,7 22,9 22,0 19,9 21,7 21,2 20,9 19,8 19,90

1946 12,8 15,9 23,0 27,8 25,6 28,2 22,7 25,1 22,2 22,4 23,1 25,2 22,80

1947 25,0 21,7 24,9 28,3 29,6 29,5 28,0 32,2 35,4 29,9 27,5 26,1 28,10

1948 25,6 26,0 27,8 26,0 25,1 27,9 28,6 26,6 29,3 27,3 27,2 28,1 27,10

1949 30,2

TAULA 2. REGISTRE EXISTENT DE PRESES MALALTES ENTRE 1939 I 1959

Figura 2. Vista de la Presó de Dones amb l’hort en primer pla, l’any 1952.

(Foto: Web Biblioteca del Pavelló de la República).

Cal referir-se al nombre de preses categoritzades com a malaltes que varen ser
enregistrades com a tals a les fonts penitenciàries, perquè va haver un nombre considerable
d’aquestes que no varen passar mai per la infermeria, que no varen ser ateses ni tractades
com a malaltes i que varen haver de sobreviure amb les seves pròpies forces fins i tot a
problemes sanitaris greus. Resulta curiós constatar que les fonts penitenciàries no aporten
informació sobre la mortalitat de les recluses, quan tenim constància a d’altres fonts de què
sí que hi varen haver defuncions. Disposem de  nombrosos estudis que descriuen un pano-
rama desolador a les presons franquistes assotades per la mateixa repressió que es vivia
extramurs, on la caquèxia per desnutrició, l’enterocolitis, la bronquitis, la tuberculosis o la
miocarditis, entre d’altres patologies associades a la debilitat física i a l’estat psicològic de
les preses, varen ser freqüents causes de mort. I, a més, no hi ha cap dubte de que varen ser
recintes on es va usurpar a les dones el seu dret a la sanitat.

Taula 2. Dades obtingudes a partir del càlcul de la mitjana mensual i anual de recluses malaltes.
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NOTES

1. Aquest article està basat en la meva tesi doctoral, llegida a la Facultat de Geografia i Història de la

Universitat de Barcelona (gener 2010), quina versió reduïda fou publicada amb el títol La Presó

de Dones de Barcelona. Les Corts (1939-1959). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2010.

2. Un reportatge publicat per La Vanguardia el 13 de març de 1937 descrivia l’edifici de Les Corts

com a enclavament magnífic on les instal·lacions disposaven de llum directa i “con todas

las exigencias de la higiene moderna”. Vegeu “La nueva prisión de mujeres”, La Vanguar-

dia, 22.728 (Barcelona, 16 gener 1937), p. 4. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/

1937/03/13/pagina-4/33128602/pdf.html.

3. Tal com es pot llegir al Reglament dels Serveis de Presons de l’any 1948, “los funcionarios

que desempeñen cargos de Inspectores, Directores o Jefes de Prisión tienen el  carác-

ter de Autoridad, y el de Agente de la Autoridad los demás funcionarios, unos y otros

tanto dentro de las Prisiones como fuera de ellas”. Continuación al Reglamento de los

Servicios de Presiones (aprobado por Decreto de 5 de marzo de 1948). Boletín Oficial

del Estado. 17 de maig  de 1948. Article 459.

4. Ordre del 3 de maig de 1944, per la què es reorganitzen els Serveis Mèdics de Presons,

BOE (10 maig 1944).

5. Decret de 6 de novembre de 1941 pel què s’organitza el Patronat de Protecció a la Dona. Article

quart. BOE (20 novembre 1941).

6. Decret de 6 de novembre de 1941 sobre creació de “Prisiones especiales para regeneración

y reforma de mujeres extraviadas”. BOE (20 noviembre 1941).

7. Decreto Llei sobre abolició de centres de tolerància i d’altres mesures relatives a la prostitució.

BOE (10 març 1956).

8. Ibídem. Decret de 6 de novembre de 1941 sobre creació de “Prisiones especiales para regene-

ración y reforma de mujeres extraviadas”. BOE (20 novembre 1941). Article primer.

9. Ibídem, article segon.

10. El Reglament dels serveis de presons de 1930 explicitava que las preses podien tenir amb

elles als seus fills fins els quatre anys d’edat, a l’igual que el Reglament de presons de

l’any 1948. El Reglament dels serveis de presons de 1956 marcava com a límit la

permanència d’infants al presidi fins l’edat de tres anys. Vegeu: Reglament dels serveis

de presons (donat el 14 de novembre de 1930). Gazeta de Madrid (21 de novembre de

1930); Reglament dels serveis de presons (aprovat per decret del 5 de març de 1948),

BOE (15 maig - 30 novembre 1948); Reglament dels serveis de presons (aprovat per

decret del 2 de febrer de 1956), BOE (15 març 1956).
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En els temps en que Barcelona era la única ciutat universitària de Catalunya
i Balears, els estudiants que volien cursar la carrera de Medicina tenien que establir
la seva residència a la ciutat comtal. Sovint residien en Col·legis Majors, uns
establiments on trobaven companys universitaris i on, a més d’hospedatge, hi tenien
lloc activitats culturals de tota mena en les què podien desenvolupar l’autèntic esperit
cultural universitari.

Durant uns anys va existir un Col·legi Major a dins del recinte de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau que aplegava estudiants de Medicina. Molts d’ells després
van assolir altes cotes de qualitat professional. D’aquest Col·legi gairebé no n’ha
quedat memòria escrita. L’objectiu d’aquest article és salvar de l’oblit aquesta
institució estudiantil mèdica que va estar activa durant algunes dècades (1958-1976)

ELS ORÍGENS DEL COL·LEGI MAJOR

L’entrada principal de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està presidit per
un imponent edifici, coronat per la torre del rellotge. Les seves dues ales s’avancen
com si volguessin abraçar, acollidores, als que arriben a l’hospital.

A l’ala de llevant d’aquest pavelló d’ingrés, actualment estan instal·lades les
oficines i despatxos de la MIA (Molt Il·lustre Administració) però durant uns anys va
estar dedicat a un Col·legi Major d’estudiants de Medicina, que va ser la residència
d’alguns centenars de metges durant els seus estudis universitaris.

L’origen d’aquest Col·legi Major l’hem d’anar a buscar en una partida
testamentària del polític Francesc Cambó (Verges, 1876 – Buenos Aires, 1947). El 4
de novembre de 1946, Francesc Cambó i Batlle, per testament hològraf, deixà a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau la quantitat de dos milions de pessetes, la
destinació de la qual havia de ser assessorada pels seus marmessors.

No hi va haver un fàcil acord entre la família i l’Administració sobre la manera
en què s’havia d’esmerçar aquesta suma. Per això no va ser fins al mes de maig de
1959 que es va acordar destinar-la a a sufragar les obres del Col·legi Major que
s’estava habilitant en aquell moment. La institució rebria així el nom de Col·legi
Major de Medicina de la Santa Creu i Sant Pau i faria constar sempre a continuació
“Fundació Cambó”, en homenatge al seu benefactor. El Col·legi Major va estar actiu
des de llavors fins la seva clausura, el 1976.
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DISPOSICIÓ DEL COL·LEGI MAJOR

El Col·legi Major va ocupar la totalitat de l’ala est del pavelló de l’Administració,
tranformant-la totalment, mentre que les dependències de la MIA ocupaven l’ala simètrica.

He trobat poca documentació escrita sobre el Col·legi Major, per la qual cosa
aquest article està basat, més en la memòria oral que en documents consultables, ja
que jo hi vaig viure com a estudiant en l’època 1969-1972, i he complementat el meu
record amb els d’altres companys que també hi van tenir aquí la seva residència
durant els seus anys d’universitaris.

Cal dir d’antuvi, que el Col·legi Major era una residència masculina (la separació
per sexes era habitual en aquella època, sota el règim franquista), i a diferència
d’altres institucions similars, on convivien estudiants de diferents carreres, acollia
exclusivament estudiants de Medicina. El nombre dels que hi residíem era bastant
reduït (entre 35 i 40 estudiants màxim).

L’ala que es va dedicar a Col·legi Major va sofrir importants transformacions
estructurals. A la planta baixa, en el passadís i al costat de la porta d’entrada hi havia
una recepció formada per un petit taulell, ocupat per un conserge. Les dues sales de
l’esquerra del passadís es van reservar a sala de tertúlia i a la instal·lació d’una taula
de ping-pong per l’esbarjo dels col·legials. Al fons, una petita sala d’actes (just a la
part baixa del que és l’actual Sala Cambó, i el despatx de l’administrador.

Figura 1. Plànol alçat de la reforma del Col·legi Major (1958)
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Un ascensor, al costat de l’escala, portava a les plantes superiors. A la primera
planta hi havia una sala d’estudi, la finestra de la qual era la que està a sobre del
mosaic extern que representa Sant Martí. També hi havia una sala polivalent, on
recordo que de vegades es feien audicions comentades de música. A aquest nivell
també hi havia la residència del director del col·legi i la seva família (Fig. 1).

La segona i tercera planta es van dedicar, quasi exclusivament, a les
habitacions dels estudiants. Les cambres eren individuals, i constaven d’un llit, una
taula d’estudi, un prestatge per llibres, i un armari d’obra on guardar la roba. També es
disposava d’un lavabo, a dins de la cambra. A les finestres neogòtiques de l’edifici s’hi
van instal·lar persianes de fusta, per donar una certa foscor durant les hores de son. De
tota manera, el resultat era precari, i alguns estudiants noctàmbuls, que s’estimaven
més estudiar de nit i dormir de dia, hi posaven cartolines suplementàries per garantir
una absència total de llum durant les hores diürnes. De tota manera, no era aquest
l’únic obstacle per conciliar el son, ja que el rellotge de l’hospital tocava totes les hores
i sobre tot, el Col·legi Major estava situat just a sobre de l’entrada d’Urgències, i els
penetrants aücs de les sirenes de les ambulàncies hi eren constants. Sort que llavors
la nostra joventut minimitzava aquestes circumstàncies.1

A la segona planta es tenia també accés a la biblioteca, de la què parlarem
després, i a una petita capella. El col·legi disposava d’un capellà titular, mossèn
Alimbau, que hi celebrava missa cada tarda pels col·legials que hi volguèssin assistir.

Les habitacions estaven emparellades de dues en dues. Enmig d’aquesta
parella de cambres, hi havia una estança on s’hi va instal·lar una dutxa i un WC (el
lavabo ja estava a dins de cada habitació). A aquest espai sanitari central s’accedia
per una porta des de cadascuna de les habitacions. Naturalment, quan s’usaven la
intimitat es protegia tancant la porta del veí amb un forrellat.

La quarta planta estava dedicada a bugaderia i a les cambres del personal de
servei.

ELS ÀPATS

Durant els primers anys, el Col·legi Major tenia cuina i menjador propi, al
primer pis, on es feien tots els àpats dels residents. Al final de la dècada dels anys 60,
aquest servei es va limitar primer només a l’esmorzar, i poc després es va tancar
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definitivament el menjador propi. A partir d’aquell moment els col·legials usàvem el
menjador comú de l’hospital situat al Pavelló Central, al costat de les cuines. Al
menjador s’entrava per la porta que s’obria al davant de la Casa de Convalescència.
Aquesta entrada era una portalada d’església, i cridava l’atenció que la façana del
refetor tingués un caràcter tan marcadament eclesiàstic. Es tractava de la portada
de l’església de Santa Marta, un temple barroc de 1735 que estava situada a prop de
la catedral, a l’antic carrer de la Tapineria, i que va ser desmuntada pedra a pedra per
traslladar-la a l’Hospital quan es va haver de ensorrar l’església per obrir la Via
Laietana (1911).2

A cadascú dels col·legials se’ls donava cada mes un tiquet per poder accedir
al menjador comú de l’Hospital. Era una tarja blava que portava en la seva perifèria
les caselles corresponents als tres àpats de cada dia del mes. La tarja doncs donava
dret a l’esmorzar, dinar i sopar quotidià. El menjador funcionava en règim d’autoservei
i cada cop que es feia ús d’un àpat es perforava l’apartat corresponent.

Recordo que de cada plat del dinar o sopar es podien triar dues possibilitats.
També hi havia l’opció de triar plats “extra”, una espècie de “plats a la carta” però
per cadascun d’aquests plats et perforaven un àpat sencer en el tiquet. Hi havia un
cert mercadeig: alguns es “venien” els àpats dels dies que s’absentaven del col·legi
(caps de setmana, etc.) a d’altres col·legials llepafils per tal que poguessin accedir a
plats més sofisticats, sense gastar els propis tiquets. També es podia convidar a gent
externa, gastant el tiquet corresponent d’altres dies.

LA BIBLIOTECA

La biblioteca, juntament amb el passadís d’accés, són les zones més
ornamentades de l’antic Col·legi Major. En ambdós casos els sostres presenten una
profusa decoració.

En el cas del passadís d’accés, simètric amb el de l’altra ala de l’edifici, la
profusa ornamentació es concentra sobre tot al sostre, amb abundants escuts
romboidals de Catalunya entrellaçats per garlandes vegetals. Les vidrieres, si bé més
discretes, també presenten alguns símbols propis de l’Hospital.

En l’època inicial de la construcció de l’Hospital de Sant Pau (1905-1910),
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner va reservar un ampli espai a l’ala de llevant
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Figura 3. Cúpula de la capella de San Jerónimo del Convent de les Concepcionistes de

Toledo, que va inspirar les cúpules de la Biblioteca de l’antic Col·legi Major

(actual Sala Francesc Cambó).

Figura 2. Una de les dues cúpules de l’antiga Biblioteca del Col·legi Major de la Santa Creu i

Sant Pau (Fundació Cambó). Actualment, auditori Sala Cambó (recinte modernista de Sant Pau).
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del Pavelló de l’Administració, amb la finalitat de reservar-lo a Biblioteca i Museu
Anatòmic de l’Hospital. És un espai de  10 x 20 m. de planta i 12 m. d’alçada, que
actualment s’ha recuperat com a auditori amb el nom de Sala Francesc Cambó.

La decoració de la biblioteca és en general austera. Les parets són de maó vist,
pintat d’un color cru. Dues mènsules de pedra que arrenquen de pilars adossats a la
paret, sostenen sengles columnes, decorades a la base amb baixos relleus vegetals, i
coronades amb capitells que reprodueixen diverses flors. Aquestes columnes  suporten
un arc de diafragma en maó vist, d’un color taronja intens –que contrasta violentament
amb el color clar de la paret– i que divideix l’estança transversalment. 

La sala s’il·lumina profusament amb quatre finestrals. Domènech i Montaner els
va deixar amb vidres quasi sense decorar, per no restar llum a la sala. Els trencallums
estan decorats únicament amb petits plafons de relleu que reprodueixen flors i plantes;
ocasionalment, hi trobem les omnipresents inicials P i  G (la constant al·lusió a Pau Gil,
el gran mecenes de l’Hospital) o alguns animals, com un lleó, una sargantana i un paó.

Però aquesta contenció decorativa canvia completament si alcem els ulls
cap el sostre. Domènech va disposar dues cúpules hemisfèriques amb una
decoració bigarrada, que imita l’estil mudèjar. Es tracta d’una volta alboaire, és
a dir, que usa llaceries de maó vist per  tancar cassetons de diverses formes
decorades amb ceràmiques vidriades de variada temàtica. Les ceràmiques
vidriades són obra del ceramista genovès Mario Maragliano (1864-1944) i es van
realitzar entre 1905 i 1910, com consta en el centre de cadascuna de les cúpules.

Al voltant d’aquestes dates, es disposen els motius ornamentals en corones
concèntriques en què s’alternen els motius florals amb els simbòlics. A la primera
corona, hi trobem els escuts de la ciutat de Barcelona i de l’Hospital. A la segona,
apareixen alternades rajoles amb la lletra P i Gil fent referència al principal protector
de l’Hospital, el banquer Pau Gil. A la tercera corona, la creu patent, símbol de la
catedral de Barcelona. El quart cercle alterna els escuts de París,3 de l’Hospital i la
creu patent amb quatre besants. Finalment els cassetons de la vora de la cúpula
mostren un lleó passant en ceràmica blanca i blava, que potser es pot interpretar
com una referència a l’emblema de la Banca Gil.

Aquestes impressionants cúpules estan inspirades en la volta de la capella
de San Jerónimo del Convent de les Concepcionistes de Toledo, que es considera la
única cúpula mudèjar d’aquestes característiques conservada a tota la península.
De fet, si encarem ambdues cúpules la similitud és òbvia. Les petxines dels racons
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estan constituïdes per mocàrabs ceràmics de color groc ambarí, que semblen inspirar-
se en els del Saló d’Ambaixadors dels Reales Alcázares de Sevilla. 

Així doncs, la sala té un marcat gust neo mudèjar, però no per això renúncia a
tot un conjunt de símbols que el lliguen amb l’essència històrica de la institució.

Si bé les dates que figuren al centre de les cúpules deixen clar que aquesta
sala es bastí entre 1905 i 1910, és a dir, en la primera etapa de construcció  de
l’Hospital, el seu destí no es va decidir fins el 26 de novembre de 1926. En aquesta
data, la Molt Il·lustre Administració de l’hospital (MIA) sol·licità al Degà del Cos
Facultatiu i a l’arquitecte Pere Domènech i Roura –que havia substituït el seu pare
com a director de les obres– que es posessin d’acord en el model de prestatgeries
per a la Biblioteca, i de vitrines per al Museu, i en la seva distribució. També es va
disposar que es disposés del material necessari per a la conservació de les peces
patològiques i anatòmiques que s’obtinguessin a les sales d’operacions i altres
dependències de l’Hospital.4  El projecte va arribar tres anys més tard (27 de juliol de
1929), quan el president del Cos Facultatiu presentà els dibuixos i el pressupost dels
mobles per un import de 2.533 ptes., que l’Administració va aprovar.

Figura 4. Una fotografia de 1970 feta a la Biblioteca del Col·legi Major, que demostra com

la sala Cambó va ser partida en dos pisos. L’arc trilobat, ara a molta altura,

quedava reduït en aquell moment a l’alçada d’una persona.
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Degut a la gran alçada de l’espai, Domènech i Roura va manifestar la
conveniència de construir una galeria a la part superior. Aquesta galeria seria
la que anys després, en construir el Col·legi Major, esdevingué en un pis que
partia la part superior (que va seguir complint la funció de Biblioteca) i la part
inferior, on es va instal·lar un petit auditori i les dependències d’administració
del Col·legi.

La Biblioteca es va omplir amb llibres de Medicina i altres matèries, procedents
en gran part de diverses donacions. Va funcionar com Biblioteca de l’Hospital tant
abans com després de la creació del Col·legi Major. Quan el 1969 es va crear la
Biblioteca Central Mèdica al Pavelló Central, a les dependències que havia ocupat
anteriorment el menjador de la comunitat de monges (Germanes Hospitalàries), bona
part dels llibres van ser traslladats al nou emplaçament. La nova Biblioteca estava
ara en un lloc més cèntric i de fàcil accés. A l’antiga Biblioteca (la del Col·legi Major)
hi van restar sobre tot llibres de Medicina d’interès històric i alguns textos clàssics
dels estudis de Medicina.5 La biblioteca s’obria tant pels col·legials com pels
investigadors externs durant un horari bastant restringit (dues hores cada tarda). La
filla del director Francesc Marsà feia les funcions de bibliotecària.

Tant la Biblioteca com l’actual sala auditori es van designar amb el nom de
Francesc Cambó, cosa que va crear l’equívoca idea que allà es conservaven fons
bibliogràfics pertanyents a aquest filantrop i polític, cosa que no era certa.

EL DIRECTOR DEL COL·LEGI MAJOR: FRANCESC

MARSÀ (PORTBOU 1924 - BARCELONA 1998)

Curiosament, el Col·legi Major de Medicina no estava dirigit per cap metge.
El director era Francesc Marsà Gómez, filòleg i professor adjunt del Departament
de Llengua Espanyola de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona. A
més també va exercir la docència en altres institucions (Institut d’Estudis Hispànics,
Escola Superior de Relacions Públiques, Escola de Periodisme, totes pertanyents
a l’UB) i també va tenir un paper destacat en els cursos d’estiu per a estrangers.
També va ocupar càrrecs de gestió i govern: va ser secretari de la Facultat de
Filosofia i Lletres, secretari general de la Universitat de Barcelona (1974-1978) i
membre del Consell de Rectors de Madrid. Josep Carreras, al seu discurs d’ingrés
a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el va definir dient “és un dels
professors amb més vocació universitària que he conegut”.6
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La tasca investigadora de Francesc Marsà va centrar-se sobre tot en l’estudi de
l’onomàstica, la toponímia i l’etnolingüística. També va introduir a la universitat espanyola
els criteris (llavors avantguardistes) de l’estructuralisme i la gramàtica generativa.

L’any 1970 Marsà va ser soci fundador de la Sociedad Española de Lingüística,
de la què més tard també va ser president (1986-1990). El 26 de març de 1987, va
ingressar com acadèmic numerari a l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona,
amb el discurs Cap a una etnolingüística catalana.7 Fou nomenat acadèmic
bibliotecari i va pertànyer a la Junta de Govern. El mateix any va ser nomenat acadèmic
corresponent a Catalunya de la Real Academia Española. El record de la seva tasca
docent i investigadora ha estat motiu de diversos homenatges.8

Figura 5. Francesc Marsà, director del Col·legi Major de la Santa Creu i Sant Pau.

(Fundació Cambó)
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Abans de dirigir el Col·legi Major de la Santa Creu i Sant Pau (1962-1975),
Marsà havia sigut ja director de la Residència d’Estudiants Ramón Llull (1953-1961),
per la qual cosa aquesta tasca no li era desconeguda.

Aquest perfil tan allunyat, a primera vista, de la Medicina, va contribuir a que
molts dels estudiants d’aquella casa obríssim els ulls als aspectes humanístics i tinc
la percepció que va ser per nosaltres un enriquiment complementari. Marsà insistia
sempre en la idea que l’universitari ha de tenir una curiositat universal, un interès per
tots els temes.

Cada nit, després de sopar, Francesc Marsà aplegava als estudiants que hi
estaven disposats en una tertúlia en una de les sales de la planta baixa. De vegades
s’incorporaven alguns contertulis que treballaven amb ell, com el lingüista Sebastià
Serrano, llavors un joveníssim col·laborador seu. La conversa versava sobre temes
diversos, i Marsà s’esforçava per girar els nostres arguments, que sovint eren
defensats amb el candor i la radicalitat pròpies de la joventut. Introduïa així la idea
del relativisme, de que tot es pot defensar, o atacar si els arguments no són prou
sòlids. Posant en dubte les nostres fràgils conviccions, les tertúlies d’en Marsà van
tenir una funció didàctica indubtable.

EL SUBDIRECTOR: JOSEP CARRERAS BARNÉS

(PALAMÓS 1943 - BARCELONA 2014)

A la tardor de 1971, un antic col·legial, Josep Carreras Barnés, tornava d’una
estada de dos anys de formació al Departament de Fisiologia i Biologia Molecular del
Kansas University Medical Center, sota la direcció de Santiago Grisolía.9  El 1969, després
de llegir la seva tesi doctoral,10 havia obtingut una beca postdoctoral del National Institutes

of Health. L’estada a Kansas City havia estat decisiva per a ell, ja que aquí es va iniciar
el seu interès pels enzims,11 especialment els relacionats amb el metabolisme dels
glícids i que va ser la seva línia d’investigació durant tota la seva vida.12

En tornar Josep Carreras a Barcelona, va voler viure novament al Col·legi
Major, ara en qualitat de subdirector de la casa. Recordo la sensació que ens produí
veure’l arribar vestit a la moda americana, molt llampant i amb un estil força diferent
del que era habitual a casa nostra en aquell temps.

Carreras va aportar la joventut (en aquell moment encara no havia complert
30 anys, i per tant era força proper a nosaltres), el frescor d’haver viscut als EUA i la
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visió d’un investigador en ciències bàsiques que també portava l’empremta de l’esperit
universitari ample, propi de la casa. Sovint assistia a les tertúlies amb en Marsà, o de
vegades, les dirigia ell tot sol amb els estudiants que s’hi aplegaven.

Posteriorment, el 1974, Josep Carreras va accedir a la càtedra de Bioquímica
de la Facultat de Medicina de Badajoz. Dos anys després, va obtenir la de Bioquímica
i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, on va seguir treballant en la
investigació dels enzims i creant una important Escola de Bioquímica.

La seva tasca va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que el 1991
li va atorgar la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic. Va ser president de la
Societat Catalana de Biologia (1985-1989) i vicepresident primer de l’Institut d’Estudis
Catalans (1995-1998 / 2001-2002) i Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, de la que va arribar a ser secretari general (2011).

Fidel a la filosofia del Col·legi Major, Josep Carreras va mantenir sempre viu el
seu ple caràcter d’universitari. Així va arribar a ser degà de la Facultat de Medicina el

Figura 6. Josep Carreras i Barnés.
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1982, coincidint amb el moment en què es produeix una important reforma del pla
d’estudis universitaris. Molt interessat en la docència, una de les seves grans
passions, va participar en les activitats de la Sociedad Española de Educación Mèdica,
de la què va ser el primer president, amb una brillant trajectòria, publicant nombrosos
treballs.13-17 En aquest camp, va ser guardonat amb el premi Jaume Vicens Vives a la
qualitat docent universitària (2007) i amb el premi Antonio Gallego (2013).

EL CAPELLÀ: MOSSÈN JOSEP M. ALIMBAU

El capellà del Col·legi Major era Mn. Josep M. Alimbau i Argila. Havia nascut a
Vilanova i la Geltrú el 1931 i era, a més de capellà, periodista i escriptor. Mossèn
Alimbau era un home bonhomiós i afable. Discret i empàtic, algunes vegades s’unia
a les tertúlies o sostenia interessants converses. Recordo que algunes nits de
primavera, després de sopar, proposava als estudiants que volien acompanyar-lo
algunes sortides per Barcelona, en el seu cotxe. Ens portava a Montjuïc, al Tibidabo,
a l’observatori Fabra. Unes agradables sortides que ens permetien obrir un parèntesi
de relaxació enmig de la dura època de preparació d’exàmens.

A més de capellà del Col·legi Major, era professor de l’Escola d’Infermeres de
l’Hospital, i als instituts Jaume Balmes i Joan Maragall. La seva tasca com a periodista

Figura 7. Mossèn Josep M. Alimbau, el capellà del Col·legi Major.
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era molt destacada: era col·laborador del diari “El Noticiero Universal” i va treballar
durant més de 40 anys a Ràdio Barcelona (Caderna SER) presentant el programa de
valors humans “Objetivo, el hombre”. També era membre de la Fundació Mensaje

Humano y Cristiano (1987) per la constitució de Ràdio Estel. Va dirigir la revista
Apostolado Sacerdotal i el Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona, i publicava
habitualment articles a altres diaris i revistes.

La seva tasca periodística va ser premiada amb la Medalla de Plata de l’Institut
de Teologia Espiritual de Barcelona i va obtenir diversos premis Bravo de Ràdio
(1971, 1981, 1991).

Alimbau va publicar també nou llibres, alguns d’ells traduïts a altres idiomes
(anglès, francès, portuguès i rus) en els què tracta del missatge cristià en les situacions
difícils,18-22 i el sentit del patiment.23, 24

LA PROCEDÈNCIA DELS COL·LEGIALS

Al Col·legi Major hi havia estudiants d’arreu del districte universitari, llavors
conformat per Catalunya i Balears. Un nucli molt important el constituïen els
procedents de les Illes, sobre tot els mallorquins, que eren una part important del
conjunt. A més, a diferència dels originaris d’altres llocs, que la majoria de caps de
setmana tornaven a la casa familiar, els illencs no solien abandonar quasi mai el
col·legi: només per Nadal, Setmana Santa i algun pont important. En aquell temps,
anar del Principat a Mallorca o Menorca era car i poc operatiu. Així doncs, la presència
mallorquina es feia notar, i el coneixement mutu de tradicions, accents, vocabulari
local i maneres de fer d’illencs i peninsulars ens enriquia molt, perquè també els
viatges a les Illes dels catalans del Principat no sovintejaven tant com ho van fer
alguns anys més tard. Era freqüent organitzar improvisats berenars de sobrassades
i altres delícies gastronòmiques illenques a les habitacions.

Els altres orígens estaven més repartits. Naturalment, no havia representació
de les comarques més properes a Barcelona (Maresme, Vallesos, Llobregat)
perquè els estudiants d’aquestes zones no havien d’abandonar la casa familiar
per anar a estudiar a Barcelona, i podien anar i venir cada dia de les seves viles.

Així doncs, la resta d’estudiants del Col·legi Major procedien de
comarques més distants, a les què el transport públic d’aquell moment no
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permetia un trasllat gaire ràpid. Potser caldria destacar el nucli de les
comarques gironines, i  el de la Catalunya central (Bages/Osona), com
comarques amb una presència més destacable, si més no durant el temps de
la meva estada (1969-1972).

LES ACTIVITATS CULTURALS

Les activitats culturals del Col·legi no eren potser tan lluïdes com les d’altres
establiments similars. Es limitaven a algunes conferències de personatges distingits
(recordo per exemple la de Salvador Pàniker, que va causar molta expectació) i que
tenien lloc amb una cadència mensual.

A això s’afegien les audicions de música, tot escoltant discs de vinil que després
eren motiu de comentaris. Aquestes sessions en el temps que jo vaig estar al Col·legi
les solia organitzar un dels estudiants de la casa, el mallorquí Guillem Pons, gran
afeccionat al jazz.

El 1970 va aparèixer el darrer disc dels Beatles, que incloïa la cançó Let it

be. Al Col·legi hi havia un estudiant que tenia la llicenciatura de piano, el reusenc
Josep Romeu, que posteriorment ha exercit com metge ORL. Romeu va formar un
cor amb la intenció de presentar-se al concurs de corals de Col·legis Majors i va
adaptar la cançó dels Beatles per a cant coral. Recordo que els assajos tenien lloc
al convent de monges de l’Hospital, un lloc espaiós, amb millor acústica que les
nostres estances i on hi havia un piano. Amb assajos repetits, i descartant de la
coral a qui no entonava bé, el Col·legi va guanyar el primer premi de corals
universitàries d’aquell any.

Durant tres anys el Col·legi Major tenia un equip de futbol propi, que participava
a la Lliga Universitària. El motiu fonamental és que així es podia convalidar l’assignatura
de gimnàstica dels estudis de Medicina. Els colors de l’equip eren verd i blanc,
arlequinats. Sembla ser que l’equip de futbol no va fer un gran paper i perdia
sistemàticament per una gran quantitat de gols.25

Poques activitats culturals més recordo. Les tertúlies quotidianes eren la
columna vertebral de la institució i suplien àmpliament a d’altres activitats.
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Figura 8. L’equip de futbol del Col·legi Major, amb samarreta arlequinada blanca i verda,

abans d’un partit, a la dècada de 1960. (Font: Pere Peya).

Figura 9. Acte d’inauguració del curs 1969-1970 i cerimònia d’imposició d’insígnies. A la primera

fila, asseguts al centre, Mn. Alimbau i el director del Col·legi, Francesc Marsà. (Font: Pere Peya).
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LA IMPOSICIÓ D’INSÍGNIES

L’acte més solemne del Col·legi era l’apertura del curs, que tenia lloc
durant el mes d’octubre o primers de novembre. Era l’únic acte que es celebrava
a la Biblioteca del Col·legi, sota les magnífiques voltes de Domènech i Montaner.
Allà es disposaven cadires, alineades com en un auditori i una taula presidencial.

A la taula presidencial, seien el director, Francesc Marsà, el subdirector
Josep Carreras (durant els anys que va ocupar aquest càrrec), mossèn Alimbau i
el delegat, que era en general un dels alumnes més veterans, que portava més
anys a la casa. El Dr. Marsà feia una al·locució als col·legials, en què es
ressaltaven invariablement els valors de la institució, es donaven algunes
indicacions sobre els darrers temps i es lloava l’autèntic esperit universitari com
a fita a aconseguir.

Després, de forma solemne, s’imposaven les insígnies als nous col·legials.
Era una insígnia de solapa (avui en diriem un pin) rodona, de plata envellida, amb
l’escut de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La insígnia no s’atorgava als col·legials que acabaven d’arribar al Col·legi
(la majoria de primer curs de Medicina) sinó als que ja feia un any que s’havien
incorporat a la universitat. Segons Marsà, els que acabaven d’arribar encara no
havien demostrat plenament el seu esperit universitari per merèixer aquesta
distinció.26

CONCLUSIÓ

Al Col·legi Major de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Cambó) hi van residir
en la dècada dels 60 i primers anys 70 del segle passat alguns centenars d’estudiants
de Medicina. La majoria d’ells van ser més tard metges molt prestigiosos en les
diferents branques de la professió: nombrosos catedràtics d’universitat, molts caps
de servei d’hospitals, investigadors, especialistes d’anomenada, apreciats metges
de família.27 També hi ha hagut alguns que han presidit col·legis de metges o altres
institucions sanitàries. Molts d’ells han deixat una important producció d’articles i
treballs científics que testimonien la seva excel·lència professional. Probablement,
l’esperit d’estudi i d’interès humanístic que sempre presidí el Col·legi Major, l’esperit
universitari del què sempre parlava el Dr. Marsà va imprimir un cert caràcter en tots
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ells, que no és aliè a les altes cotes de nivell professional que ha sovintejat entre els
antics companys del Col·legi. Aplegant alguns records hem volgut deixar constància
d’aquesta institució, que ha estat fins ara una mica oblidada.
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GLOSSA  �  Narcís Sardà i Riusech

Figura 1. Narcís Sardà i Riusech (Figueres, 1857-Guatemala, 1937).

Al doctor Sardá le tiembla la
mano en el papel. Él, que tiene
el pulso del mejor cirujano,
ahora está escribiendo con
los dedos temblorosos, sabe
que cada segundo cuenta y
que las palabras que pone
por escrito pueden salvar a
una comunidad entera. Dobla
la hoja y la guarda en un sobre
que lleva sus iniciales. Sale
de casa sin mediar palabra,
corre al edificio de la alcaldía,
entra con pasos firmes; su
enorme estatura, su larga
barba blanca y el sombrero al
estilo marinero que siempre
lleva, hacen que todo mundo
vuelva la mirada hacia él, pero
esta vez su presencia es más
fuerte, más severa. Trae
malas noticias y eso se le
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nota en la mirada. Exige que el jefe de la municipalidad lo reciba inmediatamente:
“Es un asunto de vida o muerte”, asegura.

Es 1896 y el doctor Narcís Sardà Riusech se encuentra ante el comienzo
de la epidemia de la fiebre amarilla, donde morirán cientos de personas, pero
eso él todavía no lo sabe, nada más lo teme, ha visto los signos de que se está
acercando y quiere que las autoridades municipales hagan algo antes de que
sea demasiado tarde.

El manejo de esta emergencia nacional hará que el doctor Narcís Sardà
Riusech, nacido en Figueras (Cataluña), en enero de 1857 y radicado en
Guatemala desde 1886, se convierta en una de las figuras más importantes de la
medicina en el país centroamericano. Pero no será la única ocasión, su largo e
incansable trabajo le llevará a recibir distinciones presidenciales, a inventar
medicamentos revolucionarios para su época y a tener que ampliar cada vez más
su sanatorio, porque los pacientes le buscan de todas partes, incluso de países
vecinos.

La fiebre amarilla se originó muchos siglos atrás, la primera referencia que
existe sobre esa enfermedad data de 1648 y está mencionada en las cartas que
Fray Diego López de Cogullo envió a España.1 El religioso contaba que la piel de las
personas se tornaba amarilla y los vómitos negros, y que morían al cabo de unos
días. Llegó, aseguraba el fraile, en los barcos mercantes que provenían de África.
Y desde entonces el virus no se fue, se escondió por años y luego se asomaba
cuando menos lo esperaban.

En la Gazeta de Guatemala del 3 de septiembre de 1804 se lee la noticia de
que una epidemia recorre el litoral del Pacífico, aunque no llegan a llamarle “fiebre
amarilla” queda claro que lo era por la descripción de los síntomas.2

Medio siglo después, un batallón de soldados cae enfermo, tienen fiebre,
ictericia y vómitos incontrolables. Recién habían llegado a Guatemala procedentes
de Omoa, a donde fueron a una misión. Como se trataba de militares, estaban todos
concentrados en el mismo hospital y eso evitó que el virus se esparciera. Pero no se
extinguió. Tres años después, en Escuintla, un departamento caluroso al sur del país,
volvieron a presentarse los mismos síntomas, y años más tarde el doctor Sardà
atendió a tres hombres que inequívocamente padecían fiebre amarilla.
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Lo primero que hizo fue indagar dónde habían estado, si habían viajado o
tuvieron contacto con extranjeros. Descubrió entonces que cinco días antes estuvieron
de visita en Retalhuleu, una comunidad al sur del país. En Retalhuleu los médicos
llegaron a la conclusión de que no era fiebre amarilla, era verdad que varios vecinos
estaban enfermos de gravedad, pero no era una epidemia, ni mucho menos. Así que
nada se hizo para contenerla.

De vuelta en su casa, ubicada en el municipio de San Antonio Suchitepéquez,
cerca de la frontera con México, Narcís contempló la belleza de su tierra de adopción,
un poblado rodeado de árboles de todos los tonos de verde, que daban sombra a los
cafetales y a los cacaos, y que eran como una muralla natural que les protegía del
exterior. Sintió la brisa que anunciaba que iba a llover y cerró las ventanas de madera
de su casa, pronto, ese aguacero de la costa, que se derrama de golpe, furioso, como
si alguien hubiese abierto todo el grifo de un chorro gigante, y que se cierra también
de golpe, como una carcajada, dejó el pueblo mojado. Las calles de piedra, que casi
siempre van en laderas deslizaban el agua con tal rapidez que muy pronto estaban
secas. El sol que se escondió por unos minutos volvía a irradiar con fuerza. Casi
treinta grados de un calor que la lluvia refrescó solo por unos minutos.

Narciso solía sentirse seguro en su pueblo, pero ahora una preocupación se
había instalado en su mente, Retalhuleu estaba tan cerca y, él no tenía dudas, había
allí una epidemia de fiebre amarilla que podría mudarse en cualquier momento. Una
mañana de mayo de 1896 un aviso sobresaltó al doctor; sentado en su mecedora,
frente a su farmacia, vio llegar a un muchacho descalzo, empapado en sudor, que le dijo
casi en un susurro que habían sacado un cadáver de una de las casas. Se trataba de un
hombre joven, que aparentaba buena salud. Narciso no entendía qué podía pasar, los
habitantes de San Antonio, que por entonces eran 3.800, solían gozar de buen estado,
no había en su comunidad enfermedades graves. Ese año murió una persona de 110
años, y el anterior uno de 112, eran gente longeva, sin achaques.3

Al llegar a la casa del fallecido, el doctor Sardá sintió un escalofrío: el virus
estaba en su pueblo. Adentro, tres enfermos en completa agonía mostraban sus
pieles amarillas, sudor en la frente y altas temperaturas. Preguntó si habían viajado
a algún sitio y le confirmaron lo que ya intuía: hacía cinco días regresaron de Retalhuleu,
empezaron a sentirse mal dos o tres días después.

Hizo lo que pudo por atenderlos y se fue sin demoras para correr a su escritorio,
tenía que redactar una misiva para el alcalde, pedirle, no, más bien exigirle, que
aislara la casa y a sus habitantes, que le ayudara a contener una epidemia que



GIMBERNAT, 2022; 78: 157-170 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Marta Sandoval

160

Figura 2. Narcís Sardà en su despacho de “Villa Gloria”.

(Fuente: Galeria de Metges Catalans. Extraído de Hora Nova. Arxiu Comarcal de l’Empordà).

Figura 3. El Dr. Narcís Sardà y su familia.

(Fuente: Galeria de Metges Catalans. Extraído de Hora Nova. Arxiu Comarcal de l’Empordà).
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podría tener consecuencias fatales para todos. “Si no se toman medidas higiénicas
y enérgicas en el acto toda la población estará amenazada”, escribió al tiempo que
proponía “el aislamiento total de los enfermos y la desinfección de la casa, dejándola
incomunicada con el resto del pueblo”.4

Ante la petición, el alcalde negó con la cabeza. El médico, tan afamado y
querido en el pueblo, le inspiraba respeto, pero no creía que fuera necesario mover
un dedo ante la tragedia de tres pobres desdichados que se enfermaron de Dios
sabe qué. Narciso le explicaba en la carta que los tres habían estado en Retalhuleu
y que esos síntomas no podían ser de otra cosa que fiebre amarilla, le dejaba en
claro que se trataba de un mal altamente contagioso y que podría matar a cientos de
personas en cuestión de días. El alcalde no hizo nada de lo que el médico le pedía.
Pensó que todo estaría bien.

No tenía razón.

Al día siguiente uno de los vecinos presentó los mismos síntomas. El virus se
iba regando calle a calle, persona a persona. Don Narciso corrió a la alcaldía: “es
necesario aislar el barrio completo”, suplicó. Pero otra vez, se encontró con la negativa
de un alcalde que no podía ver la tormenta que se avecinaba.

El día 23 de julio, apenas dos meses después del primer caso, en San Antonio
había ya más de cuarenta infectados. Fue hasta entonces que las autoridades
tomaron cartas en el asunto.

Luchando en solitario una tarde don Narciso recibió una carta sellada, se
notaba por el sobre que era algo importante, se lo confirmó el remitente: Manuel
Estrada Cabrera. El que pronto se convertiría en presidente del país, pero por entonces
era Secretario de Estado, le pedía que tomara las riendas de la emergencia y le
nombraba jefe del Lazareto. Narciso no dudó en aceptar, porque, de hecho, antes de
que los gobernantes lo notaran, él ya estaba trabajando como un Quijote ante un
virus más poderoso que un molino de viento. La carta no era más que los refuerzos
que tanto anhelaba.

Lo primero que hizo fue estudiar a fondo todos los factores. No podía dedicarse
solo a atacar los síntomas sin dilucidar cómo erradicarla de raíz. Sabía que este mal
era un monstruo de miles de cabezas y que cortando alguna no conseguiría nada.
Una de las primeras cosas que notó fue que los contagios se daban de persona a
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persona, y que aislarlos era la forma más rápida de frenar la enfermedad. “En todos
los casos se podía dar con el caso anterior que producía la infección: esto casi con
rigor matemático, a tal extremo, que se podría formar con ellos algo así como un árbol
genealógico, en el cual, de un tronco común figurado por los de la primera casa
infectada, salieran los tallos y de estos las ramas extendidas ya en todas direcciones”,
escribió en un informe al presidente.

Siguió estudiando y atisbó otras conclusiones: las mujeres solían recuperarse
mejor que los hombres; los ancianos mayores de 65 años rara vez se enfermaban de
gravedad y los bebés no desarrollaban mayores síntomas. El doctor Sardá estudió
incluso la dirección del viento, quería confirmar que el virus no podía viajar arrastrado
por un ventarrón. “Hubo verdaderas tempestades, con descargas eléctricas y vientos
huracanados y no sufrió modificación la enfermedad ni fue transportada en el sentido
de la dirección de los vientos”, escribió.

Encontrar la causa del contagio era un verdadero reto, porque los pacientes
solían presentar síntomas muy diferentes. Algunos ardían en fiebres, pero otros no
llegaban nunca a tenerlas.

El doctor decidió que la mejor medicina para los enfermos era el bisulfato de
carbono y muy pronto rindió frutos. De los 162 enfermos que no recibieron tratamiento
con el doctor Sardá 63 fallecieron; pero de los 158 que sí fueron atendidos con los
medicamentos de Narciso solo 6 murieron. Su tratamiento era efectivo. El único
problema era que en muchas ocasiones los pacientes buscaban ayuda cuando ya
era demasiado tarde.5

El doctor apuntó en su informe que el pronóstico de cura no dependía de la
gravedad de los síntomas sino de la rapidez con que recibieran medicamento.

Muchos médicos recetaban medicinas tradicionales a los pacientes y veían
que en lugar de curarlos enfermaban de gravedad al instante. El doctor Sardá salió al
llamado, pedía, imploraba a sus colegas que no las recetaran, porque eran
medicamentos que se excretaban por los riñones y la fiebre amarilla atacaba con
rudeza a estos órganos; el medicamento solo empeoraba la situación. Para hacerlos
entrar en razón, se valía de los nombres de grandes hombres de ciencia que ya
habían advertido esto en Europa: “Jacoud, Dujardin Beaimetz, Lavaide, Lagrave y
Renoy dicen que estas son contraindicaciones absolutas; lo dice también el raciocinio
sobre su modo de acción”, escribió.6
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El doctor no paraba, iba de casa en casa, a pie o a caballo, buscando a los
enfermos. Llevaba su maletín con medicamentos y su libreta para anotar cualquier
cosa que resultara interesante para la investigación científica. En una ocasión el
enfermo que encontró era un niño pequeño, apenas tenía cinco años y presentaba la
piel amarrilla, fiebre y vómitos. Era indudable que estaba contagiado. Le dejó a la
madre un frasco con agua sulfocarbonatada y le pidió que le diera diez cucharadas al
día. Volvió a la mañana siguiente para ver cómo estaba. La madre le recibió
emocionada y agradecida: el niño estaba sano. Le dijo que, cuando vio lo rápido que
funcionaba el medicamento y lo bien que le caía, obvió la instrucción de darle diez
cucharadas y le sirvió el litro entero. El doctor Sardá abrió grandes los ojos y se llevó
las manos a la cabeza, aquello había sido un riesgo muy alto, sin embargo, y para su
buena fortuna, el niño no se había intoxicado, por el contrario, la mayor cantidad
ayudó que la mejoría fuera más rápida.

El doctor Sardá pidió al gobierno que erogaran los fondos necesarios para
construir un cementerio especial para los fallecidos por la epidemia. También el
dinero necesario para la desinfección de todas las calles y de las casas en las que
hubo enfermos.7

En el mes de septiembre el doctor Sardá dio por concluida la epidemia. San
Antonio volvía a recibir la lluvia que refrescaba la tarde y dejaba las calles empedradas
mojadas apenas por unos minutos, antes de que el sol retomara su lugar y volviera a
bañar con sus rayos a todo un pueblo que sufrió, pero que se levantó con energía y
agradecimiento.

El doctor Sardá volvió a su mecedora y a las tardes de ajedrez, pero no sería
por mucho tiempo. El enemigo del virus amarillo estaba agazapado, moviéndose
lentamente para volver a atacar.

EL REGRESO DE LA FIEBRE AMARILLA

Todo lo vivido regresó a la cabeza del doctor Sardá como si fuera una pesadilla,
habían pasado ya nueve años desde que la epidemia de fiebre amarilla había azotado
a su población y él se había jugado la vida para tratar de defender a los habitantes.
En ese entonces en tan solo tres meses logró vencerla, pero lo que no intuía era que
el virus se estaba moviendo y que, si esta vez había dejado en paz a su comunidad,
era solo para buscar albergue en otro sitio.
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 El presidente de la república fue quién le dio la noticia: se había presentado
una epidemia muy grave de fiebre amarilla en las regiones de Izabal y Zacapa, al
oriente del país, era 1905, empezaba el siglo y en esta ocasión el presidente pidió a
los médicos más destacados del país que integraran una comisión para atender la
emergencia, entre ellos estaba el doctor Sardá y junto a él pelearían Silverio Pinto,
Toribio Duarte, César Vásquez, Ángel Rivera Paz, Jorge Arreola, Julio Bianchi, Juan
Vives y dos practicantes Marcial Lagos y Alberto González.8

El doctor Sardá nunca perdía el buen humor ni la esperanza. En el automóvil
que les llevaba a Zacapa vio por la ventana todo el verde de su nuevo país que le
agradaba la vista, sintió el aire tibio y sonrió. A su lado, el doctor Bianchi sonrió
también, “doctor Sardá, usted es la única persona que va alegre hacia la muerte”, le
dijo, y los dos rieron.9

Lo primero que hicieron fue construir lazaretos para poder aislar a los pacientes
que ya estaban contagiados. La experiencia de San Antonio Suchitepéquez les
mostraba que los contagios eran rápidos y severos, así que lo más importante era
tener confinados a los enfermos lo antes posible.

Cuando el doctor Sardá llegó a las tierras cálidas de Zacapa en el mes de julio
le informaron que había por el momento 15 defunciones, pero el número de enfermos
era imposible de contar. Sospechaba que en cada calle había por lo menos una casa
marcada, lo que significaba que dentro vivía un enfermo. Un mes después, en agosto,
el número de muertos ya había aumentado hasta 250.10

Sin embargo, esta vez había una diferencia importante: más información que
en la epidemia de San Antonio. En 1881 el médico Carlos Finlay aseguró que la fiebre
amarilla se transmitía por la picadura de un mosquito, pero nadie le había creído.
Tendrían que pasar 20 años y muchas muertes para que su teoría fuera cobrando
valor.11 Por esa época los franceses intentaron construir un canal interoceánico en
Panamá, pero fracasaron por culpa de las enfermedades tropicales, entre ellas la
fiebre amarilla, que se multiplicaba sin límites entre los trabajadores. Murieron tantos
de sus hombres que los franceses acabaron por rendirse y abandonar el proyecto. La
fiebre amarilla en toda la región era un problema serio, sin solución aparente. Hasta
que, a principios de siglo, en 1901, el médico cubano, William Gorgas, decidió poner
a prueba la teoría de Finlay y mandar a fumigar todos los barrios afectados. Con eso
no solo logró frenar la epidemia, también le entregó un conocimiento muy valioso
mundo: los mosquitos transmiten enfermedades.12
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En 1905, en Zacapa,
el doctor Narciso Sardá ya
estaba al día de los
avances de la comunidad
científica, así que se ocupó
de sanear las calles, de
evitar los criaderos de este
insecto, al tiempo que
atendía a los enfermos.
Pero la lucha no era fácil, a
pesar de la nueva
información, el mosquito
era un enemigo casi
invisible, que pululaba por
todas partes y se escondía
durante el día para atacar
cuando todos estuvieran
durmiendo.

A finales de agosto
el doctor Sardá vio morir al
primero de sus compañeros
en la batalla: el practicante
Arturo Ramírez; días después
fallecieron los médicos
Jorge Arriola, Juan Vives y
César Vásquez.

Narciso organizó
cordones sanitarios,
separó las zonas, aisló a
los enfermos y trazó un
plan para acabar con la
enfermedad barrio a barrio,
casa a casa. Aunque se
sentía bien y tomaba todas
las medidas de protección

posibles, fue inevitable que se contagiara. Estuvo varios días confinado, sufriendo
los síntomas de la enfermedad, pero Narciso era un hombre fuerte, no lo vencería la

Figura 4. Narcís Sardà en su casa, conocida como “La casona”

adonde llegaban todo tipo de pacientes en busca de ayuda.
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enfermedad. Pasado el tiempo de cuarentena volvió al frente en el control de la
epidemia hasta que pudo darla por concluida.

El presidente Manuel Estrada Cabrera estaba muy agradecido con los médicos
que habían ayudado a erradicar la epidemia, les condecoró en un acto oficial. En
agradecimiento, les ofreció que podían pedirle lo que quisieran y que él se los
concedería; el doctor Sardá pidió que el ferrocarril llegara a su pueblo, con eso
estaba beneficiando a toda su comunidad.

EL HIJO DEL ALBÉITAR

Narcís Sardà Riusech nació en la provincia de Figueres, en Girona, vivió toda
su infancia y el principio de la juventud en la calle del Castell número 17. En su casa
se curaban enfermedades todos los días. Su padre y su abuelo, con los que compartía
nombre, se pasaban los días inventando ungüentos y preparados que aliviaran los
males de los caballos y las yeguas. A su puerta acudían hombres y mujeres con sus
animales alicaídos y salían de allí vivarachos. Eran albéitares, los precursores de los
veterinarios, hombres que, sin haber asistido a la Facultad de Veterinaria, se ocupaban
de sanar y herrar a los caballos del pueblo.

Es posible que en esos años Narciso desarrollara el amor por la medicina, con
el tiempo él también se ocuparía de crear medicamentos, pero ya no para caballos,
sino para seres humanos, que llegaron incluso a curar de cáncer a dos personas.

Estudió en la facultad de Medicina de Barcelona y se graduó en 1881. Se
sabe que su padre era un republicano comprometido y que su hijo heredó las mismas
ideas políticas, lo que le valdría el exilio a finales de siglo. Salió de Barcelona escondido
en un barril y se embarcó como polizón en un barco del que no tenía del todo claro el
destino.

Llegó primero a Panamá, donde fundó un sanatorio en compañía de otro
médico local. Fue allí donde inició la creación de sus “Píldoras antipalúdicas”, uno
de sus primeros medicamentos para atacar las enfermedades tropicales que azotaban
la región. Vivió solo unos meses en Panamá cuando decidió mudarse a Guatemala,
específicamente a la ciudad de Quetzaltenango, en el occidente del país, donde
llegó a ser el director del Hospital Nacional.
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“El hospital es, después del general de la capital, el mejor de la República, por
su amplitud, las condiciones de higiene en que se encuentra, los elementos de que
dispone y que la ciencia moderna exige, para asistir a los que allí llegan buscando
alivio a sus dolencias. Puede aislar cómodamente a doscientos ochenta enfermos y
cuenta con una magnífica sala de operaciones, completo arsenal de instrumentos y
aparatos quirúrgicos, biblioteca, anfiteatro anatómico, gabinete para estudios clínicos,
almacén y farmacia con provisión de medicamentos”.13

En Quetzaltenango su actividad no se limitaba a la práctica de la medicina, se
proyectaba también a la vida social, por eso fundó junto a su compatriota Salvador
Delgado la Sociedad Española de Beneficencia de Occidente, que inició como una
asociación que buscaba apoyar a los españoles recién llegados a Guatemala,
acogerles y hacerles sentir en casa, pero que más adelante extendió sus funciones a
trabajar por la cultura o por poblaciones vulnerables de su nuevo país. Los miembros
de la sociedad compraron un mausoleo en el Cementerio Nacional de Quetzaltenango
que diseñó el famoso artista italiano Desiderio Scotti, con el propósito de enterrar
allí a los españoles fallecidos. También compraron un edificio que actualmente sirve
como consulado ad honorem de España en Quetzaltenango.

En Quetzaltenango se casó con Francisca García y tuvo tres hijos. La fama del
doctor se extendía por toda la zona, por eso recibía invitaciones de distintas
municipalidades para que radicara allí. El alcalde de Cuyotenango le pedía en una
carta que se convirtiera en vecino del pueblo, también el de San Antonio
Suchitepéquez. Fue así como en 1895 se trasladó a San Antonio, la que sería su
nueva y permanente casa y donde nacerían tres hijos más.

En San Antonio Suchitepéquez se instalaron en una casa al norte del pueblo,
sin embargo, el espacio pronto les quedó pequeño, porque a su vivienda llegaban
todos los días enfermos en busca de ayuda. Así que optó por mudarse a un terreno
más grande, al sur, casi en la salida del municipio, donde instaló su “Villa Gloria”,
también llamada “Casa Grande” o la “Casona”. Tenía varias habitaciones, una cocina
y un comedor enormes y varios corredores donde se colocaban camillas para los
enfermos.

La entrada a la casona estaba bordeada por árboles de pan, que habían
traído de la India. Sus ramas delgadas sostenían enormes hojas verdes, cuyas venas
amarillas resaltaban como si estuviesen pintadas; sus frutos, al principio verdes y
espinosos, se convertían en grandes y marrones, que asemejaban a un pan y sus
hojas también servían como medicina para la diabetes.
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El pueblo no contaba con una botica, como solía llamarse en ese tiempo a las
farmacias, así que el doctor Sardá, atendiendo a la necesidad, fundó una en un local
contiguo a su clínica, donde también realizaba sus investigaciones científicas. Creó
una medicina para la bronquitis a base de cisterpina, que, casualmente, los pacientes
pronto descubrieron que también servía para la virilidad.

Pero sus medicamentos más destacados fueron los que creó para pacientes
con cáncer. Para hacerlo se valió de la cicuta (Conium maculatum), una planta que
produce unas pequeñísimas flores blancas que, en racimo, forman una especie de
sombrilla. Son sumamente peligrosas, porque poseen un veneno capaz de paralizar
y matar a un ser humano. El doctor Sardá sabía que además de su poder letal, tenían
propiedades curativas y que el verdadero reto era usar esas propiedades eliminando
el veneno. Intentó neutralizar su efecto nocivo con varias sustancias, dividirla en
partes para determinar dónde estaba el veneno, aislarla, combinarla, probar de todo
hasta conseguirlo. Lo logró: mezclándola con estricnina lograba darla en altas dosis,
sin que su veneno causara efecto.14

El remedio funcionó. La primera en recibirlo fue una joven de Quetzaltenango
que padecía cáncer de pecho y ya había recibido una intervención quirúrgica. Los
médicos ya no le daban esperanza, sin embargo, el doctor Sardá sí tenía esperanza
para ella. Fue la primera curada de cáncer. Más tarde sanó a un hombre que padecía
cáncer en la boca.15

El doctor Sardá también llegó a ser alcalde de San Antonio Suchitepéquez en
dos ocasiones. Los vecinos lo admiraban y le querían, especialmente porque él
nunca cobró nada por sus consultas médicas, ni por las hospitalizaciones. Pensaba
que la medicina no era un negocio para lucrar, sino una pasión de entrega al prójimo.
Por eso, para mantener económicamente su clínica y el hospital, se valía de otros
negocios como una fábrica de jabón y una de cerillos que instaló en el pueblo,
además de los cultivos de su finca y el Hotel Sardá, el único en la comunidad y que
recibía a visitantes de todo el país.16

Su amor por su nuevo hogar le llevó a donar un terreno de su propiedad para
fundar una escuela que hasta la fecha lleva su nombre. Una escultura con su rostro
se exhibe en la Facultad de Medicina de la región, en homenaje al su legado.

El doctor Narcís Sardá Riusech murió en 1937 y fue enterrado en la Villa
Gloria, el lugar donde sanó y atendió a miles de enfermos.
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Figura 5. Portada de la obra “Cien años

de vida sin los achaques de la vejez”,

publicada en el año 1931.

Figura 6. Informe del Dr. Narcís Sardà

del año 1896 sobre la epidemia de

San Antonio Suchitepéquez.
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INTRODUCCIÓ

La naturalesa humana tendeix amb regularitat a apropiar-se, preservar i
identificar com a propi aquelles coses que es consideren valuoses, úniques o
exclusives. Un exemple d’això ho constitueixen les conegudes marques de propietat
dels llibres, els exlibris, utilitzades per identificar a la persona o biblioteca a la qual
pertany un determinat llibre. L’expressió exlibris prové del llatí i significa “d’entre els

llibres de” i es refereix a les etiquetes que es col·loquen al revers de la portada del
llibre i on es detalla la informació del propietari, família o biblioteca a la què pertany
aquell exemplar.

“Llibre prestat, llibre perdut”, diu una vella dita popular ben coneguda per tots
els amants del llibre. És per això que amb el naixement del llibre, a mitjans del segle
XV, apareixen les primeres exlibris. Inicialment era una impressió estampada a l’obra
—les marques d’impressor— i posteriorment va evolucionar cap a una etiqueta o
segell, que es col·locava a la part  posterior de la portada d’un llibre o en el seu primer
full en blanc com a marques immobiliàries i que contenien el nom del propietari de la
còpia o de la biblioteca. La creació d’exlibris respon a la necessitat de protegir els
llibres, que es converteixen en un actiu valuós dels robatoris. Són el resultat d’una
sèrie de mesures adoptades per les biblioteques medievals que van, des de
l’encadenat d’exemplars fins a les malediccions amenaçadores.1

Una de les evidències més antigues del seu ús, com a antecedents als exlibris
pròpiament dits, la constitueix una placa de fang amb jeroglífics que va utilitzar el
faraó egipci Amenhotep III (segle XV aC) per certificar la propietat dels rotllos de papir
de la seva biblioteca. Malgrat tot, la història directa dels exlibris es remunta als temps
en el què el llibre era considerat un valuós tresor i l’elaboració dels mateixos requeria
un considerable esforç de les persones que es dedicaven a transcriure de forma manual
el text i les il·lustracions que contenia. A l’època feudal, per exemple, quan el llinatge,
els escuts heràldics i el títols nobiliaris tenien un pes social molt important, era habitual
realitzar segells o marques personals o familiars que incloïen aquestes etiquetes que
identificaven els llibres que constituïen la biblioteca particular. També els monestirs i
les primeres universitats identificaven els seus texts amb exlibris.

El primer exemple conegut d’un exlibris tal com l’entenem avui és de 1480. En
concret és un exlibris d’un monjo cartoixà anomenat Hilprand Brandenburg de
Biberach. El gravat de fusta que es conserva al Museu i Biblioteca Rosenbach de
Filadèlfia mostra un àngel amb un escut adornat amb un bou. Els detalls de l’ala són
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de color vermell i verd i va vestit amb una bata rosa. Aquest seria l’exlibris d’etiqueta
més antic conegut del món occidental (Figura 1). Pel que fa a casa nostra, el primer
exlibris de la Península Ibèrica és el del canonge català Francesc de Tarafa, una
xilografia datada l’any 1553, molt pocs anys després de la invenció de la impremta,
que reprodueix les armes de la seva família (Figura 2).

Molts dels primeres exlibris, del segle XV fins al XVIII, s’utilitzen com a indicador
de prestigi i representen escuts d’armes de famílies nobles, que eren els que en
aquell moment podien permetre’s tenir grans quantitats de llibres. L’estil alemany
ornamentat i elaborat va estendre la moda dels exlibris ornamentals. Es té noticia
que Albrecht Dürer2 va gravar almenys sis plaques, algunes d’elles bastant grans,
entre 1503 i 1516, i que va subministrar dissenys per a altres. La seva influència en
els exlibris és patent al llarg dels segles fins als nostres dies, malgrat les successives
modes italianes i franceses que van aparèixer durant els segles XVII i XVIII i la renovació
del disseny del modernisme.

Tot i que l’edat d’or dels exlibris es considera que va arribar a la seva fi després
de la dècada de 1920, aquestes petites obres d’art segueixen sent populars entre els
amants dels llibres. De fet, des dels anys 50 hem vist un interès renovat per ells,
sobretot en el món del col·leccionisme, entenent-los com una fascinant font d’interès
històric, artístic i sociocultural. Des del d’Hilprand Brandenburg fins als més actuals, els
exlibris són una porta d’entrada a la història de la literatura. I mentre els lectors
s’enorgulleixin dels seus llibres, prevaldrà la necessitat de voler personalitzar-los.

L’exlibris, com a fet artístic, s’expressa amb diverses tècniques: des de les
més preuades —calcografia i xilografia— fins les més recents, com els exlibris elaborats
a través de mitjans digitals. La classificació de les tècniques amb les quals s’elaboren
els exlibris, tenen el seu origen en el VI Congrés Internacional d’Exlibristes, celebrat a
Barcelona l’any 1958, on a proposta de Jaume Pla i Pallejà s’aprovà la classificació
coneguda com a Sigles de Barcelona. En posteriors Congressos Internacionals,
aquestes sigles s’han anat actualitzant, contemplant les noves tècniques utilitzades
pels artistes. Es van definir els següents grups: calcografia (C), xilografia (X), fotogravat
(P), serigrafia (S), braille (B), litografia (L), tècnica mixta (TM), tipografia (T) i disseny
reproduït per ordinador (CGD-CRD), amb els subgrups pertinents per a cada tècnica.

Cal dir també, que a banda de la tècnica utilitzada per a la seva creació, un
exlibris ha de complir també altres criteris per a la seva elaboració: ha de tenir forma
d’etiqueta, segell o estampa i el seu cantó més llarg no ha de superar, com a màxim,
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Figura 2. El primer exlibris de la Península
Ibèrica, del canonge català Francesc Tarafa (1553).

Figura 3. Exlibris d’Alexandre de Riquer
per a Rudolf  Neuman (1902).

Figura 1. El primer exlibris conegut, del monjo
cistercenc Hilprand de Biberach (c. 1470).

Figura 4. Portada del primer exemplar de la
“Revista Ibérica de Exlibris” (1903).
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els 13 cm. Es pot estampar un exlibris amb dimensions superiors, anomenat aleshores
superlibris. En el disseny també cal que hi figuri la llegenda exlibris, representada en
qualsevol idioma, tot i que el més habitual és en llatí. A vegades també hi va agregat
un lema, frase o locució llatina. A més a més és indispensable que hi figuri el nom del
propietari o bé les seves inicials; pot ser una persona física o bé una institució.
Finalment, la imatge de l’exlibris ha de reflectir algun aspecte destacat de la
personalitat del seu propietari o de la temàtica de la biblioteca a la qual pertany el
llibre. Cal fer notar que recentment s’ha popularitzat l’ús d’imatges relacionades
amb la professió, gremi o aficions del propietari.

Així mateix cal dir que, com ja s’ha comentat, és a partir de finals del segle XIX quan
augmenta la utilització de l’exlibris i en aquell moment, no només havia d’assenyalar la
marca de propietat d’un llibre, sinó que també havia de representar simbòlicament al seu
propietari. És en aquest aspecte que la temàtica figurativa dels seus dissenys també
s’amplia. Els temes iconogràfics poden ser molt variats segons les inquietuds dels
posseïdors. Per això en podem trobar amb temàtica heràldica, mitològica, professional,
paisatgística, arquitectònica, musical, llibresca, eròtica o macabra, entre d’altres.

L’EXLIBRISME A CATALUNYA

 A Catalunya, de la mà de bibliòfils com Pau Font de Rubinat, aviat destacà el
reusenc Ramon Casals i Vernis. Una revista tan assenyalada del Modernisme com la
barcelonina “Luz” (1897-1898) va dedicar l’atenció a I’exlibrisme, cosa que sens
dubte denota I’incipient interès per aquest gènere a casa nostra. Com a creador
aviat va sobresortir el polifacètic simbolista Alexandre de Riquer (1856-1920). L’any
1879, Alexandre de Riquer va fer un viatge d’estudis a Roma, al nord d’Itàlia, a París
i a Londres. És aquesta estada a Londres la que va marcar d’una manera decisiva la
sensibilitat del jove artista i va significar un abans i un després en la història de
l’exlibris a Catalunya, ja que Riquer va ser l’introductor del que seria una època
d’esplendor de l’exlibrisme català.

A Londres, Alexandre de Riquer hi descobreix els prerafaelites i el moviment
Arts and Craft. En aquella estada, absorbeix tots aquells plantejaments estètics (que
són també una filosofia de vida) i n’aprèn les tècniques amb les quals realitzarà la
seva obra a partir d’aquell moment (Figura 3).

L’estètica japonesa proposada per MacNeill Whistler, de seguida va ser
benvinguda en aquell ambient i es va deixar veure la seva influència en les arts
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gràfiques que es realitzen aquests anys. En els seus treballs, Alexandre de Riquer
també adopta amb entusiasme les composicions verticals (makemono) que són
pròpies de les arts del Japó, així com la simbologia vegetal (ikebana). I fa ús de les
tintes planes i també dels dibuixos perfilats, tal com es veuen en les xilografies
d’Hokusai, a qui tant va admirar.3

Darrera seu, molt a prop, cal recordar dos altres artistes també polifacètics:
Josep Triadó i Joaquim Renart. Riquer, Triadó i Renart varen aplegar els seus exlibris
en Ilibres monogràfics, acuradament editats respectivament el 1903, 1906 i 1907, tres
volums que són fites fonamentals de la història no sols de I’exlibrisme català
sinó també del Modernisme. Cal recordar igualment que en aquella època actuava
Ramon Miquel i Planas, nom essencial en la bibliofília catalana, que també va
treballar per I’auge de I’exlibris malgrat el seu escepticisme davant el moviment
modernista dominant al país. També un del pioners catalans va ser el futur
muralista cosmopolita Josep Maria Sert, que tanmateix després no tindria
continuïtat en aquest gènere.

Però, en aquella generació, la central del Modernisme, foren molts més els
dibuixants catalans que es lliuraren a crear exlibris: Cristòfor Ricart, Enric Moya,
Alexandre Cardunets, Jaume Llongueras, Víctor Oliva, Domènec Casanovas, Joaquim
Diéguez, el valencià radicat a Catalunya Francisco de Cidón, Joan d’Ivori, Ismael
Smith, Enric Cristòfor Ricart i els caricaturistes Caietà Cornet i Llorenç Brunet, entre
d’altres.4

Tant impuls va tenir l’exlibrisme, que sorgí una publicació periòdica
d’extraordinària qualitat que va esdevenir el portaveu d’aquella generació d’exlibristes:
es tracta de la “Revista lbérica de Exlibris” (Figura 4) publicada a Barcelona entre 1903
i 1906 a semblança de les que en altres Ilocs havien sorgit, com el cas de Londres, que
també va dedicar una  atenció especial als nous exlibris amb l’obra de Henry W.
Fincham, “Artistsand Engravers of British and American Book Plates” publicada l’any
1897. Era I’època en què el simbolisme literari i artístic vivia el seu gran moment i
sintetitzar plàsticament en una marca la personalitat d’un bibliòfil, era un exercici
precisament molt vinculable a aquesta corrent artística.

Finalment, dels nostres dies i a casa nostra, cal ressenyar l’obra d’Oriol Maria
Diví, amb més de cinc-centes obres, sobretot gravats xilogràfics a testa (X2), així com
les de Joaquim Pla i Dalmau, Antoni Boada o Miquel Plana. Per últim cal destacar la
tasca que actualment l’Associació Catalana d’Exlibristes (ACE) promou sobre la
recerca del fet històric, el seu col·leccionisme i la creació d’ex-libis.
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ELS EXLIBRIS I LA REIAL ACADÈMIA

DE MEDICINA DE CATALUNYA

Les ciències de la salut és un dels col·lectius que per la seva erudició i
excel·lència ha portat als seus membres a la creació i utilització d’exlibris per a les
seves biblioteques des de temps pretèrits. Metges, farmacèutics, veterinaris i
recentment altres professionals del món de les ciències de la salut han utilitzat
aquestes petites obres d’art per signar la propietat dels seus llibres.

A continuació descrivim els exlibris que hem pogut localitzar fins aquest moment
dels qui al llarg dels anys han esdevingut membres de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya.5

BALIUS i JULI, Ramon. [EX·LIBRIS / DR. RAMON / BALIUS i JULI ]. Autor: Jordi
Alumà i Masvidal. 106 x 61. P1-ploma. Tres figures femenines representant les diferents
vessants de la personalitat del titular: metge (flascó d’orina), escriptor (llapis i paper)
i esportista (Figura 9).

BARCIA GOYANES, Joan Josep. [EX·LIBRIS/ JOHANNES J / BARCIA / GOYANES].
Heràldic. Autor: anònim (c. 1960). 33 x 40. X2-xilografia. Dues versions: tinta negre i
tinta verd fosc. Lema: DE VIT/ A / DIS / CIT /DO / CET / QUE / VITAE. Escut heràldic al
centre; al peu bastó i serp d’Esculapi i símbol de la cirurgia (mà amb l’ull al palmell).

BASTOS ANSART, Manuel. [EX LIBRIS / Dr MANVEL / BASTOS / ANSART].
Autor: Impremta Mariano Galve (1951). P3-fotogravat. Dues versions: Fotogravat
de línia i fotogravat de línia estampat sobre empremta calcogràfica en sec. Llibre
obert sobre un faristol.

BASSOLS i PRIM, Agustí. [EX-LIBRIS / BASSOLS]. Desconegut (c. 1910). P1-
ploma; tinta negra, paper taronja. Lema BEATUS / quem tu erudieris / DOMINE.

BREMON i BARRIS, Josep (Vda.). [DONATIVO / de la / Sra. D.ª Elisa Bremón].
Anònim, impremta (tipus mòbils), (c. 1890). 55 x 36. T-tipogràfic, tinta negre. Doble
orla tipogràfica amb amb les cantoneres florejades. Exdono.

BROGGI i VALLÉS, Moisès. [EXLIBRIS / Dr. / MOISES / BROGGI]. Autor: Oriol
M. Diví i Coll (1975). 75 x 55. X2-xilografia, tinta negre. Monograma. Sota el triangle
amb l’Ull de l’Altíssim, una mà sosté un cor que ha brotat; masia i ramat de xais.
Opus 110 de l’autor (Figura 17).

CABOT ROVIRA, Josep. [Donativo / del / Dr. Cabot y Rovira], (c. 1885). 55 x 60.
Caligràfic. Etiqueta de paper caligrafiada sense orla i adherida al llibre.
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CALBET i CAMARASA, Josep M. [BIBLIOTECA / Josep M. Calbet / i
Camarasa]. Anònim, impremta (2008). 50x35. T-3, segell de cautxú rectangular,
tinta blava. Orla de doble filet.

CAMPÀ i CARDONA, Climent. [De la librería / de / D CLEMENTE CAMPÁ / Y
Cardona]. Anònim, impremta (tipus mòbils), (c. 1900). 38 x 25. T-tipogràfic, tinta
negra. Doble orla tipogràfica.

CARALPS i MASÓ, Antoni. [EX / LIBRIS / CARALPS]. Autor. Bartomeu Trias i
Peitx (1951). 73 x 62. P1-ploma, tinta crema; tinta vermella. Sobre un llibre obert,
mans que manipulen un cor; artèria, flama, flor i efluvis (Figura 18).

CARDENAL i FERNÁNDEZ, Salvador. Lema: “Timeo Hominem unius libri”. No
hem pogut veure cap exemplar.

CARMONA i CORNET, Anna M. [ANNA M. CARMONA i CORNET / 19 / 88 / EX-
LIBRIS]. Autor: Enric Cluselles i Albertí (1994). 75 x 65. X2-xilografia. Morter i picamà (cares
i emblema de la farmàcia esculpits al morter). Opus 24 (núm. 36 definitiu) (Figura 27).

CARRERAS VERDAGUER, Antoni. [Dr. Antonio Carreras]. Anònim, impremta
(tipus mòbils), (c. 1950). 58 x 7. T-tipogràfic, tinta negra. Sense orla; text en una sola
línia en cursiva tipogràfica.

CARULLA i RIERA, Vicenç. [Dr. V. CARULLA RIERA / Córcega, 285 / BARCELONA
/ ——]. Anònim, impremta. T3-segell de cautxú, tinta blau marí. Llegenda: INSTITUTO
/ DIAGNOSTICO / TERAPEUTICA / FISICOS. Quatre cantoneres modernistes enquadren
un rombe amb una X al centre (en referència als raigs X) amb la llegenda al voltant.

CERVERA i ASTOR, Leandre. [Ex-libris / LEANDRE CERVERA]. Autor: Joan
García-Junceda i Supervia. 50 x 35. P1-pluma, tinta sèpia. Lema: la balenguera fila
fila / la balanguera filarà. En un òval, la balanguera que fila —el dístic són els dos
primers versos de la cançó popular i del poema de J. Alcover—; el fus cau fora del
medalló; plec de papers i ploma estilogràfica, matràs i vasos d’anàlisis (Figura 14).

CODINA i LANGLIN, Ramon. [EX-LIBRIS / DR. CODINA]. Autor: Josep Triadó i
Mayol (1903). 90 x 90. P1/2-ploma, tinta negra i beix. Rodó. Una figura —la medicina:
copa i serp simbòliques a les mans— s’apropa a la cova, flanquejada per un xiprer, on
la mort seu i espera. Opus 59 de l’autor (Figura 23).

COMENGE i FERRER, Lluís. [Donativo del / Dr. / Comenge]. Anònim, impremta.
(c. 1914). 30 x 30, rodó. T3-segell de cautxú estampat en magenta. Ex-dono (Figura 21).

CORACHAN i GARCÍA, Manuel. [Ex libris / M. CORACHAN]. Autor: Josep Obiols
i Palau (1930). Lema: FARMAKON /DIDACSE / MALAKOXEIRA / NOMON. X2-xilografia.
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Dues versions: negre amb blau i negre amb salmó. El centaure Quiró embena la cama
d’un guerrer jove; espasa; vinyeta d’elements vegetals (flors, espigues) (Figura 37).

COROLEU BORRÀS, Wifred. [EXLIBRIS / WIFREDO COROLEU]. Autor: Alexandre
de Riquer i Ynglada (c. 19??). 151 x 71. C3-aiguafort, tinta sèpia. Noia a la gatzoneta
(fulles de llorer als cabells) i espelma. Adaptació d’un dibuix de les invitacions per a
una exposició de l’artista (Figura 25).

CUATRECASAS i ARUMÍ, Joan. [Ex-libris / Dr. Joan / CUATRECASAS]. Autor:
Esteve Sunyol i Genís (c. 195?). 92x68. P1-ploma, blanc i negre. Signat “SUNYOL” al
marge inferior dret. Mapa de dos móns: Amèrica i Espanya; bastó d’Esculapi i columna
clàssica; dona nua de mig cos; ploma, tinter, llibre i cadena trencada (Figura 20).

DELCLÒS i SOLER, Lluís. [EX-LIBRIS / DR. LLUÍS DELCLÒS]. Autor: Oriol M. Diví i
Coll (1990). Monograma. 68 X 70. X2-xilografia, tinta negra; cartolina, paper de palla,
paper de fil. Torre dels Escipions (el titular va néixer a Tarragona), oreneta, el símbol de
la medicina sobre un cranc, barca de vela i torre d’alta tensió. Opus 309 de l’autor.

DEXEUS i FONT, Santiago. [EX-LIBRIS·SANTIAGO·DEXEUS]. Autor: Esteve
Comas. 87 X 59. P1-ploma. Lema: IN·NASCITURUS·FIDES. Tija que brota del palmell
d’una mà; camí de xiprers i ermita romànica; sol flamejant.

DEXEUS i TRIAS DE BES, Josep M.  [EX / LIBRIS /J. M. DEXEUS]. Autor: Giralt
Miracle?. 90 x 70. X2-xilografia, tinta verd fosc. Signat “GM” al marge inferior esquerra
del dibuix. Rellotge de sorra; llibres amuntegats en els quals hi reposa la pota d’una
cigonya; herbes i un roure acabat de brotar (Figura 16).

ESQUERDO i ESQUERDO, Àlvar. [Dr. A. Esquerdo]. Anònim, impremta (c. 1920).
72 x 24. T-3- segell de cautxú, tinta blava. Signatura cal·ligràfica (Figura 22).

FUSTER i POMAR, Joaquim. [Sense nom]. Lema: TRANSIT · BENE · FACIENDO.
Anònim, impremta (1971). P3-segell de cautxú, tinta de color verd. Escut quartejat i
coronat amb la llegenda dins d’una sanefa: al quadrant superior un mussol amb les
ales obertes sobre un llibre; a l’inferior copa d’Higea i serp enroscada a l’esquerre i
una mà que sosté una rosa, al dret. Al peu, les quatre barres. Segell del Sanatori de
Pedralbes, ubicat a l’Avinguda Espasa, núm 2 de Barcelona, que dirigia i era propietat
del doctor Joaquim Fuster i Pomar.

GALLART MONNÉS, Francesc. [EX-LIBRIS / Dr.F.GALLART]. Autor: Antoni Ollé
i Pinell (1928). 113 x 75. X2-xilografia. Creu de pedra, escala i arbres del pati de l’antic
hospital de la Santa Creu, de Barcelona i una dona que passa. Una variant d’aquest
exlibris l’utilitzava en les portades de les seves publicacions. Opus 9 de l’autor (Figura 36).
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GIBERT QUERALTÓ, Joan. [EX-LIBRIS / JOAN GIBERT-QUERALTO]. Autor: Enric
Cristòfor Ricart i Nin (signat amb la inicial “R” en l’angle inferior esquerre), (1950-
1951). Dues edicions: 52 x 40, P1-ploma; i 96 x 73, X2-xilografia. Pelegrí grec coronant
un cim. Muntanya, bromes i àligues. Llegenda: “Fractis Obicibus Opus Exigo”. Exlibris
al·legòric de l’esforç i obstinació professional de Gibert. Imprès a l’Institut Oliva de
Vilanova, desembre de 1946 (Figura 7).

GÓNGORA TUÑÓN, Josep (Vda.). [DONATIVO de la Vda. del / Dr. J. GÒNGORA
TUÑON]. Anònim (c. 1900). P3-segell de cautxú. 57 x 10. Tipogràfic. També existeix la
versió cal·ligràfica. Ex-dono.

GREGORICH i SERVAT, Alfons. [Ex- / libris / Alfons / Gregorich]. Anònim (c.
1990). 60 x 19. Impremta. T-3- segell de cautxú, tinta blava. Llibre obert; la llegenda
a les dues planes.

GUERRERO i SALA, Lluís. [Ex·libris / DR. / LLUÍS / GUERRERO / SALA]. Autor:
Oriol M. Diví i Coll (2004). 60 x 70. X2/P7-xilografia/offset, tinta negra. Lema:
“Cognitiones diversae sunt, una tamen Sapientia”. Representació de diferents
elements al·legòrics a la medicina: serp, ploma d’au, llibre obert; fulles de llorer i al
fons un cérvol i un firmament. Opus 531 de l’autor.

IGLESIAS i GUIU, Xavier. [Dr. / XAVIER IGLESIAS GUIU]. Autor: Teresa Costa-
Gramunt (1988). 56 x 65. P1-ploma, tintes negre i morada. Cos femení en negatiu,
fulles que broten del ventre (en al·lusió a la seva especialitat, la ginecologia i
l’obstetrícia), serp, fulls de paper al terra. Opus 192 de l’autora.

JORDI i GONZÁLEZ, Ramon. [R - JORDI]. Autor: Jordi Serra Martí (1951). 60 x 40.
X2-xilografia, tinta sèpia, paper crema. 1995, X2-xilografia, tinta negra, paper verd;
X2/P2 + T, segell goma. Llibre amb tinter i ploma d’au a sobre i serp enroscada; ploma
d’oca; creu grega al fons. El segell serveix per al seu “ARXIU PARTICULAR” (Figura 26).

MARAÑÓN Y POSADILLO, Gregorio. [“SI·LA·PENA·NO·MUERE / SE·LA·MATA”.
Dr. GREGORIO MARAÑÓN]. Autor: Maria de Cardona (1933) a partir del disseny del
propi Dr. Marañon. 73 x 36. C3-aiguafort, tinta sèpia. Exlibris per als llibres de format
petit de l’autor. Un amoret assegut sobre una pila de llibres enquadernats; vista de
Toledo. Lema: “SI·LA·PENA·NO·MUERE / SE·LA·MATA” (Figura 34).

— [EX-LIBRIS / SI LA PENA· / NO MUERE SE· / LA MATA / DR / GREGORIO / MARAÑÓN].
Exlibris per a llibres de gran format. És una modificació del primer. Dos amorets
asseguts sobre una pila de llibres enquadernats; tinter i ploma d’oca; vista de Toledo.

MASCARÓ BALLESTER, Josep M. [EX-LIBRIS / DOCTOR / J. M.ª  MASCARÓ
BALLESTER]. Autor: Josep Mascaró i Porcar / Ed. Salvat (1958). 48 x 106. P1-ploma,
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tinta verd fosc. Lema: “Homo sum: humani nihil / a me alienum puto”. Microscopi
(en al·lusió a la seva segona especialitat, l’anatomia patològica) i globus terràqüi
de fons (Figura 33).

MASCARÓ i PORCAR, Josep. [MEDICUS IN AETERNUM / Doctor MASCARÓ].
Autor: Josep Mascaró i Porcar. 19x13. P1-ploma/P7, tinta negre. Bastó i serp d’Esculapi
amb una creu a sobre; el simbol d’infinit emmarcant els dos braços horitzontals.

— Tenim constància d’un segon exlibris del Dr. Josep Mascaró i Porcar amb el
lema “FESTINA LENTE” que no hem pogut localitzar.

MAYOR ZARAGOZA, Frederic. [EX- / FREDERIC MAYOR ZARAGOZA / libris].
Autor: Marià Casas i Hierro (1998). 128 x 103. C3-aiguafort, tinta groga, paper de fil.
Lema: UNESCO. Llibre obert, globus terraqüi i llibres.

MENACHO PEIRÓN, Manuel de. [BIBLIOTECA DE OFTALMOLOGÍA / del Iltre. Doctor
/ D. MANUEL DE MENACHO PEIRÓN / † 29 Septiembre 1934]. Anònim. 86 x 99. P3-fotogravat,
tinta sèpia. Escut heràldic. Lema: “Dulce et decorum est pro patria mori” (Figura 6).

MENDOZA [RUEDA], Antoni. [Donativo / del / Dr. MENDOZA. / N.º_ ]. Anònim.
Impremta, (c. 1870). 49 x 49. P1-ploma, tinta negra. Orla circular dentada; text a
l’interior. Ex-dono.

PEDRO i PONS, Agustí. [EX LIBRIS / AGUSTI PEDRO i PONS]. Anònim. Impremta.
(c. 1973). 13 X 50. T-3, segell de cautxú rectangular, tinta negre i orla filetejada
simple. Possiblement encarregat per la Biblioteca Nacional de Catalunya per marcar
la biblioteca personal (prop de 3.000 llibres de temàtica humanística) donats a la
institució pel Dr. Agustí Pedro i Pons que formen una col·lecció única.

PI i FIGUERAS, Jaume. [DE JAUME PI // - FIGUERAS]. Autor: Enric Cristòfor
Ricart i Nin. (1942?-1948). 63 x 91. X2-xilografia. Dins un marc rococó: vista de Pals
(d’on era originari el titular).

PI I MOLIST, Emili (Vda.). [DONATIVO / de la señora viuda / del / Dr. Pi y
Molist]. Anònim, impremta (tipus mòbils), (c. 1900). 55 x 36. T-tipogràfic, tinta negra.
Doble orla tipogràfica amb flors a les quatre cantonades. Ex-dono.

PI i SUNYER, August. [AUGUST PI SUÑER / EX-LIBRIS]. Autor: Ismael Smith
i Marí (1915). 62 x 53. C3-aiguafort, tinta sèpia. Figura femenina vestida a l’estil
setcentista enquadrada per una orla floral decorativa (Figura 8).

PIULACHS i OLIVA, Pere. [EX-LIBRIS / DOCTOR / PERE PIULACHS]. Autor:
Lluís García i Falgars (1952). 84 X 63 (Full 15 x 11). C3-aiguafort, tinta grana. Llibre
obert, pila de llibres, llàntia encesa i rellotge de sorra (Figura 31).
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PUIG-SUREDA i SAIS, Joan. [EX-LIBRIS / JOAN PUIG SUREDA]. Autor: Joan
Vila i Pujol (D’Ivori) (c. 1919). Dues versions: 78 x 100. P1-ploma; tintes negra i ocre i
47 x 51, P1-ploma, tinta negra. Signat: D’Ivori al marge inferior dret. Un cavaller, Sant
Jordi, arnesat amb rosa als peus, lluita (espasa) contra la mort (dalla) per defensar la
donzella. Lema: “Aequo pulsat pede”, inici d’un text d’Horaci.

PUIGVERT i GORRO, Antoni. [EX-LIBRIS / ANTONI PUIGVERT GORRO]. Autor:
Romà Bonet i Sintes. També atribuït a Ricard Merlet i Seret. 38x30; 58x46. P1-ploma,
tinta marró i X2/P1, tinta marró. Llibre obert (aparell urinari); instrument quirúrgic;
fulles de llorer (Figura 15).

PUJOL i ROS, Joan. [EX LIBRIS / JOAN PUJOL i ROS]. Autor: Joan Pujol i Ros
(2002). 82 x 75. CGD/P7, dues tintes: negra i granat. Lema: “Mentem alit et excolit”.
Descripció: Home escrivint en una taula amb ploma d’oca; paperera i papers rebregats
al terra; neurones que l’inspiren; neurones que produeixen. Opus 5 de l’autor.

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA.
— [ACADEMIA · MEDICINAE BARCINONENSIS]. Anònim (c. 1770). 33 x 33 (rodó),

tinta vermella. Lema: “Saluti populi sacrum”. Doble cercle amb la llegenda de
l’Acadèmia. A l’interior, temple d’Esculapi amb el lema a la llinda; bastó i serp al frontó.

— [ACADEMIA · REGIA MEDICINAE PRACTICAE BARCINONENSIS · BIBLIOTECA].
Anònim (1886). 30 x 35 (rodó). Lema: “Saluti populi sacrum”. Temple d’Esculapi. És
una adaptació del primer segell, amb la llegenda modificada i l’afegit per a la biblioteca.

— [REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA +]. Anònim
(c. 1831). X2-xilografia. 59x59 (rodo). Retorta al centre amb branques de cascall als
costats; bastó d’Escualapi i a sobre una estrella de cinc puntes radiant (Figura 28).

— [REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA +]. Anònim (c. 1831).
T3-segell de cautxú ovalat. 30 x 45. Doble cercle amb la llegenda. Corona reial; quartejat:
una torre al primer i quart quadrant; lleó rampant al segon i tercer; al centre, tres flors de lis.

— [SALUTI POPULI SACRUM / EX LIBRIS / REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE
CATALUNYA 1770-2020 / 250 ANIVERSARI]. Autor: Joan Pujol i Ros (2020). 115x90. CGD.
Columna salomònica i llibres. Al centre la deessa Higea amb la copa i la serp (Figura 32).

ROBERT i YARZÁBAL, Bartomeu. [Catalunya / B. Robert]. Anònim. 20 x 27.
P-fotogravat, tinta blava. Espigues, escut de Catalunya i dues falç emmarquen la
imatge del Dr. Robert. Paper dentat en format segell postal (Figura 19).

ROIG i RAVENTÓS, Josep. [Ex libris / J. ROIG - RAVENTOS]. Autor: Josep Obiols
i Palau (1930?). 85 x 56. X2-xilografia, tintes blau i negre. Lema: PER FLVCTVS / AD LVCEM.
Veler a contrallum d’un sol radiant; dofí i gavina; emmarcat pel lema (Figura 10).
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ROZMAN i BORSTNAR, Ciril.  [EX-LIBRIS: Prof. Ciril Rozman]. Autor: Universitat
de  Salamanca (2004). 58 x 49. T3-segell de cautxú. Lema: “Hai excomunion reservada
a su santidad contra qualesquiera personas, que quitaren, distraxeren, o de otro
qualquier modo enagenaren algun libro, pergamino, o papel de esta biblioteca, sin
que puedan ser absueltas hasta que esta esté perfectamente reintegrado”. Edició
facsímil de la famosa cèdula d’excomunió de la Biblioteca Històrica de la Universitat
de Salamanca de l’any 1411. Obsequi de la Universitat de Salamanca en ocasió del
seu nomenament com a Doctor Honoris Causa.

SALVÀ i CAMPILLO, Francesc. [Soy de la Biblioteca / del Dr. Francisco / Salvá
y Campillo]. Anònim, impremta (tipus mòbils) (c. 1828). 45 x 27. T-tipogràfic, tinta
negra. Orla tipogràfica amb sanefa i flors a les quatre cantonades (Figura 13).

SAN i RICART, Ramon. [RAMON SAN / y / RICART]. Autor: Joaquim Renart i
García (c. 1908-1909). 106 x 80. P1/3-ploma, tintes negra, vermell i crema. Llibre
enquadernat i estris de cirurgia; pergamí desplegat (condicions del cirurgià); llibreria;
sanefa de roses, espines i un crani. Lema: És precís que el cirurgià sia / jove ó estiga
próxim á la / joventut .... Opus 60 de l’autor (Figura 11).

SAN MARTÍN i CASAMADA, Ramon. [RAMON SAN MARTIN / EX / Libris]. Autor:
Guillem Soler i Gatvillaró (1950). 80 x 44. P1-ploma. Lema: “Partir la capa / No es

ceder un libro”. Figura de sant Martí com a soldat romà a cavall, que parteix la seva
capa per donar-la a un pobre; llibre.

SARRÓ i BURBANO, Ramon. [EX-LIBRIS / DR. RAMON SARRO / CATEDRATICO
DE PSIQUIATRIA DE BARCELONA]. Autor: Joan Gallinart i Garcia. 53 X 45. C3/P2-
Aiguafort, tinta grana. Lema: TIZIANO. Cos humà trifront: les tres edats de la vida,
jove, madur i vell o Al·legoria de la Prudència, de Ticià (Figura 5).

SAYÉ i SEMPERE, Lluís. [LLUÌS SAYÉ METGE / EX-LIBRIS]. Autor: Ismael Smith
i Marí (1915). 52 X 43. C3-aiguafort. Dandi caminant i llegint a l’hora, porta un bastó
sota el braç. Al fons un paisatge amb un gran casal i un núvol.

SELGA i UBACH, Simeó. [EX / INFANTS / LIBRIS / LLIBRES / SIMEÓ / SELGA /
UBACH]. Autor: Joan Vilanova i Roset (1943). X2-xilografia. Dues tintes: marró i vermell.
Descripció: finestra gòtica amb quatre escuts a la llinda: de la Marededéu de Serrateix,
de Manresa, de Catalunya i de Montserrat. Al centre Sant Josep, la Verge Maria i el
nen Jesús assegut sobre un pedestal, a la base del qual hi ha el nom del propietari de
l’exlibris. Al peu de la finestra, dos infants, un a cada extrem, i llibres al centre.
Utilitzat l’any 1949 com a nadala (Figura 12).

SIERRA i VALENTÍ, Xavier. [EX / LIBRIS / DR. XAVIER SIERRA I VALENTÍ /
DERMATÒLEG]. Autor: Joan Pujol i Ros (2020). 65 x 45. CGD/CRD. Dues versions:
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color i sèpia. Lema: “Ars longa vita brevis”. Figura femenina amb ram de flors sota
una farola modernista il·luminada; llibres amuntegats amb tinter i ploma d’au a
sobre; bastó d’Esculapi; lluna plena al fons. Opus 130 de l’autor (Figura 24).

— [Dr. Xavier Sierra i Valentí / EX-LIBRIS / Dermatòleg]. Autor: Joan Pujol i Ros
(2020). 60 x 43. CGD/CRD. Dins d’un marc penjat a la paret, el nom de l’autor. Un
dermatòleg observant amb una lupa l’esquena d’un pacient; llibres amuntegats amb
un mussol a sobre; bastó d’Esculapi; focus al fons. Tot en negatiu. Opus 131 de l’autor.

TORNER i BADUELL, Carles Enric. [EX-LIBRIS / CARLES-ENRIC TORNER]. Autor:
Romà Bonet i Sintes; inicials BON al marge inferior dret (1953). 80 x 65. P1-ploma,
tinta sèpia. Bastó i serp d’Esculapi; acordió; papiroflèxia (Figura 35).

TRIAS DE BES i GIRÓ, Lluís. [Sense text]. Autor: Josep Obiols i Palau (c. 1918-
1920). 92x63. X2-xilografia, tinta sèpia. Esbossos de treball a tinta. A cavall d’una
mula, nu femení que toca la trompeta. Possiblement no ha estat mai estampat com
a exlibris.

TRIAS i FARGAS, Ramon. [EX-LIBRIS /RTF / RAMON TRIAS i FARGAS]. Autor:
Josep M. Subirachs i Sitjar (194?). 69x85. P1-ploma, tinta negra. Elements de fusta
tornejada (Figura 30).

TRIAS i PUJOL, DRS. [Drs.TRIAS · H CLINICO BARCELONA]. Anònim. (c. 1920-
1930). 20 x 20. Impremta: T3-segell de cautxú rodó, tinta blava.

TRUETA i RASPALL, Josep. [EX-LIBRIS / J. TRUETA]. Autor desconegut
(c. 1950). 57 X 55. P1-ploma, tinta negra. Sagrada Família; Universitat d’Oxford;
llibres en un prestatge un dels quals està obert (Figura 29).

USTRELL i TORRENT, Josep M. [EX- / LI / BRIS / JOSEP Mª. / USTRELL /
TORRENT]. Autor: Oriol M. Diví i Coll (2000). 97 X 64. P1/P7, ploma/offset, tinta negre.
Monograma. Lema: ASKLEPIO [Alfabet grec]. BIBLIA. Llibre obert, llibres, estàtua
d’Esculapi.

VALLRIBERA i PUIG, Pere. [BIBLIOTECA / PERE / VALLRIBERA / PUIG /
BARCELONA].Anònim. Impremta. 25 x 25. T3-segell de cautxú rodó, tinta blava.

VILANOVA i MONTIU, Xavier. [UNIVERSIDAD de BARCELONA FACULTAD DE
MEDICINA · CATEDRA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA·]. Anònim. Impremta
(c. 1950). 38 x 43. T3-segell de cautxú ovalat, tinta blava. Lema: “MIRABILIS FACTA EST
SCIENTIA TUA EX ME”. Al centre, imatge de la Immaculada Concepció. És el segell
utilitzat per marcar la biblioteca del Dr. Vilanova, que es conserva al fons antic del CRAI
Campus Clínic de la Universitat de Barcelona.
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YLLA-CATALÀ i GENÍS, Miquel del Sants. [EX LIBRIS / MICHAELIS A SS. / YLLA-
CATALA]. Autor: Ramon Pou i Rius. (1990). 60 x 53. P1-ploma, tinta negra. Interpretació del
cartell commemoratiu del centenari del naixement de J. Balmes: dos amorets i escut de
Vic, de Salvador Cerdanya el vell; pont i catedral de Vic. Exlibris amb motiu dels 60 anys del
titular. Inspirat en el cartell del centenari de Balmes, de Josep M. Sert i Badia (Figura 38).

NOTES

1. A la Biblioteca Històrica de la Universitat de Salamanca es conserva una de les cèdules més
famoses pel contingut que exhibeix, relatiu aquest tema: “Hai excomunion reservada a
su santidad contra qualesquiera personas, que quitaren, distraxeren, o de otro qualquier
modo enagenaren algun libro, pergamino, o papel de esta biblioteca, sin que puedan
ser absueltas hasta que esta esté perfectamente reintegrado”. Aquesta cèdula s’ha
utilitzat recentment per elaborar un exlibris d’obsequi per al Dr. Ciril Rozman, en ocasió
del seu nomenament, l’any 2004, com a Doctor Honoris Causa per aquesta universitat.

2. Albrecht Dürer (Núremberg, 1471-1528) és possiblement un dels artistes més famosos del
Renaixement alemany, conegut arreu per les seves pintures, dibuixos, gravats i escrits
teòrics sobre art, que van exercir una profunda influència en els artistes del segle XVI
del seu país i dels Països Baixos, sent admirat per mestres italians com Rafael
Sanzio i Tizià. Sembla que també va tenir contactes amb genis con Leonardo Da Vinci
i Giovanni Bellini. Els seus gravats van tenir una gran difusió i van inspirar a molts
creadors posteriors. Entre les seves obres més destacades cal citar “Los cuatro
libros de la Media”, “Cuatro libros de la proporció humana” o els gravats sobre
l’Apocalipsi pel llibre El ball de la mort de Hans Holbein.

3. Els prerafaelites havien iniciat el seu moviment l’any 1848 amb l’ànim de renovar un
panorama artístic que havia degenerat. Llavors giren els ulls vers la llum del món
medieval cavalleresc, la bellesa de la natura, l’obra literària de Dant i la Bíblia, com
ens recorda Joan-Lluís de Yebra en el seu molt documentat estudi Alexandre de
Riquer i l’exlibrisme (1983). Alexandre de Riquer va quedar fascinat sobretot per les
obres de Sir John Everet Millais, Dante-Gabriel Rossetti i els deixebles d’aquest,
William Morris i Sir Edward Burne-Jones. El moviment prerafaelita, el seu exemple
dinamitzador, va impregnar l’art europeu de la dècada dels 1880-1890, que és quan el
va descobrir Riquer. Un capdavanter d’aquest moviment en el seu vessant esteticista
havia estat l’americà James A. MacNeill Whistler, que després de la seva estada a
París, on va conèixer l’art japonès, va viatjar a Londres el 1859.

4. Una breu història de l’exlibrisme a Catalunya es pot veure a la pàgina web de l’Associació
Catalana d’exlibristes [En línia]. Consultable a: <http://usuaris.tinet.cat/exlibris/
historia.html> [Consulta: 29 gener 2021].
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5. Un bon nombre d’exlibris de membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’han
obtingut de la Biblioteca Nacional de Catalunya, de la biblioteca de l’Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona i del fons antic del CRAI Biblioteca del Campus Clínic de la Universitat
de Barcelona, a banda dels conservats a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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Figura 5. Exlibris de Joan Gallinart i García
per a Ramon Sarró i Burbano.

Figura 6. Exlibris heràldic de
Manuel de Menacho Peirón.

Figura 8. Exlibris d’Ismael Smith
per a August Pi i Sunyer.

Figura 7. Exlibris d’Enric Cristòfor Ricart
per a Joan Gibert i Queraltó.

RODRÍGUEZ CODOLÁ, M. El ex libris y su uso por los médicos y farmacéuticos. Masnou:
Laboratorios del Norte de España, S. A., 1941. 28 p.

YEBRA CUETO, Joan Lluís de. Alexandre de Riquer i l’exlibrisme. Barcelona: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983. 250 p.

VÉLEZ, Pilar. Els Ex-libris de Josep Obiols. Barcelona: Víctor Oliva, 1992. 71 p.
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Figura 12. Exlibris de Joan Vilanova
per a Simeó Selga i Ubach.

Figura 11. Exlibris de Joaquim Renart
per a Ramon San i Ricart.

Figura 13. Exlibris tipogràfic per a
Francesc Salvà i Campillo.

Figura 14. Exlibris de Joan García-Junceda
i Supervia per a Leandre Cervera i Astor.

Figura 9. Exlibris de Jordi Alumà i Masvidal
per a Ramon Balius i Juli.

Figura 10. Exlibris de Josep Obiols i Palau
per a Josep Roig i Raventós.
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Figura 16. Exlibris de Giralt Miracle
per a Josep M. Dexeus i Trias de Bes.

Figura 17. Exlibris d’Oriol M. Diví
per a Moisès Broggi i Vallès.

Figura 15. Exlibris de Romà Bonet i Sintes
per a Antoni Puigvert i Gorro

Figura 20. Exlibris d’Esteve Sunyol
per a  Joan Cuatrecasas i Arumí.

[Esteve] Sunyol [i Genís] (195-)

Figura 19. Segell utilitzat com a exlibris
per Bartomeu Robert i Yarzábal.

Figura 18. Exlibris de Bartomeu Trias i Peitx
per a Antoni Caralps i Masó.
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Figura 24. Exlibris de Joan Pujol i Ros
per a Xavier Sierra Valentí.

Figura 21. Exdono del doctor Lluís Comenge
per a la biblioteca de la RAMC.

Figura 23. Exlibris de Josep Triadó per a
Ramon Codina Langlin.

Figura 25. Exlibris d’Alexandre de Riquer
per a Wifred Coroleu i Borràs.

Figura 22. Exlibris caligràfic
per a Àlvar Esquerdo i Esquerdo.

Figura 26. Exlibris del farmacèutic
Ramon Jordi i González
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Figura 30. Exlibris de Josep M. Subirachs
i Sitjar per a Ramon Trias i Fargas.

Figura 29. Exlibris per a
Josep Trueta i Raspall.

Figura 28. Xilografia per a la Reial Acadèmia
de Medicina i Cirurgia de Barcelona.

Figura 31. Exlibris de Lluís García i Falgars
per a Pere Piulachs i Oliva.

Figura 27. Exlibris d’Enric Cluselles
i Albertí per a Anna M. Carmona i Cornet.

Figura 32. Exlibris commemoratiu de Joan
Pujol i Ros per al 250 aniversari de la RAMC.
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Figura 35. Exlibris de Romà Bonet Sintes (BON)
per a Carles-Enric Torner i Baduell.

Figura 33. Exlibris de Josep Mascaró i
Porcar per a Josep M. Mascaró i Ballester.

Figura 36. Exlibris d’Antoni Ollé i Pinell
per a Francesc Gallart i Monnés.

Figura 34. Exlibris de María de Cardona
per a Gregorio Marañón y Posadillo.

Figura 37. Exlibris de Josep Obiols i Palau
per a Manuel Corachan i García.

Figura 38. Exlibris de Ramon Pou i Rius
per a Miquel Ylla-Català i Genís.
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RESUM: Pío Brezosa Tablares (1868 – 1939) fou un metge nat a

Valladolid i format a Madrid. Resident a Barcelona des del 1913,

exercí la medicina militar i col·laborà amb l’Hospital de Nens Pobres.

També va ser articulista de premsa, divulgador de temes de salut

pública i de política; algun del seus treballs és històrico – mèdic. Es

caracteritzà pel seu anticatalanisme visceral.

EL CORONEL MÉDICO PIO BREZOSA TABLARES (1868-1939).
RESUMEN: Pío Brezosa Tablares (1868 – 1939) fue un médico

nacido en Valladolid y formado en Madrid. Con residencia en

Barcelona desde 1913, ejerció de médico militar y colaboró con

el Hospital de Nens Pobres. Divulgador científico de temas de

salud pública y de política, se caracterizó por su anti catalanismo

visceral.

THE COLONEL DOCTOR PIO BREZOSA TABLARES (1868-1939).
ABSTRACT: Pío Brezosa Tablares (1868 - 1939) was a Spanish

doctor born in Valladolid and trained in Madrid. Resident in Barce-

lona since 1913, he practiced military medicine and collaborated

with the Hospital de Nens Pobres  (Hospital for Poor Children). He

was also a press columnist, disseminator of public health and

politics issues; some of his work is historical - medical. He was

characterized by its visceral anti-Catalanism.
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INTRODUCCIÓ

Pío Brezosa nasqué a Valladolid l’11 de juliol de 1868. Era fill del coronel

d’infanteria Andrés Brezosa Valencia i d’Ildefonsa Tablares.

El 1890 es llicencià en Medicina a la Universitat Complutense i durant algun

temps exercí la medicina rural. A la mateixa universitat obtingué el grau de doctor

amb la tesi “Estudio toxicológico de las ptomainas” llegida i defensada el 28 de març

de 1894.1 Per la seva tesi rebé la creu de primera classe del mèrit militar.2 El 1893

ingressà a sanitat militar, per oposició. El 1895 passà a exercir a Cuba, com a metge

de primera classe. Amb la victòria dels cubans s’embarcà el 6 de novembre de 1898

en el vapor francès “Les Andes” i arribà a Barcelona el 25 del mateix mes.3

El 1910 participà en el Congrés de la Tuberculosi celebrat a Barcelona on hi

presentà la comunicació “La tuberculosis en nuestro ejército”. També assistí al Segon

Congrés de la Tuberculosi celebrat a San Sebastián on hi presentà el treball “Los

ranchos y la tuberculosis”, on considera que el dèficit nutritiu dels soldats podia tenir

relació amb la tisi. El mateix any presentava a la “Sociedad Española de Higiene” la

memòria “Sobre la alimentación en las clases proletarias y acción del Estado en el

abastecimiento de las subsistencias”.

Cap el 1913 s’establí a Barcelona i dos anys més tard ingressà al cos mèdic de

l’Hospital del Nens Pobres, on fou secretari de l’estament professional. Es dedicà a

la vulgarització científica a través de la premsa mèdica i política. Col·laborà a “La

Higiene”, “Revista Profesional del Cuerpo de Sanidad Militar”, “La Médicine Pratique”,

“Eugenia”, “La Montaña” de Jaca,4 i principalment al diari “El Liberal”.

Casat amb Tecla Lafont Tintoré morí a Cervià de les Garrigues el 9 de febrer de

1939.5 El fet de morir en aquesta població ens permet fer la hipòtesi que en esclatar

la Guerra Civil del 1936 es deuria veure en perill per romandre a Barcelona. I en canvi

a les Garrigues podria passar desapercebut i amb una mica més de seguretat. Però

ignorem quina relació podia tenir amb el poble de Cervià de les Garrigues. Fou enterrat

al cementiri de les Corts de Barcelona.6

Amb tota seguretat podem afirmar que ha estat un dels metges militars que

han exercit a Barcelona que ha deixat una més extensa producció escrita en relació

amb les qüestions sanitàries del seu temps. La seva col·laboració en un diari polític

de l’època va facilitar que la temàtica dels seus articles fos molt diversa.
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Dels forasters que han vingut a residir entre nosaltres en podríem fer com a

mínim dos grups. En el primer hi anirien inclosos els que ostenten càrrecs oficials i

alguns s’han mostrat hostils a la nostra cultura i costums. En canvi, en un altre grup

hi hauria els que s’adapten paulatinament a les nostre formes de viure. En aquesta

nota fem referència al coronel Pío Brezosa, que residí molts anys a Barcelona i que

destacà per la seva aversió a la cultura catalana i al reconeixement de la identitat

catalana.

Presidí la Junta “Fe y Patria” que volia fer seus els obrers.7 Com a membre de

la “Unión Patriótica” presidí a Sant Martí Sarroca un míting d’aquest partit polític.8

Proposà a la Junta d’Atraccions de Forasters crear un cos de guies de la ciutat.9 Amb

qui sí va simpatitzar va ser amb els ciutadans que l’any 1809 es van sollevar contra

l’ocupant francès, i un cop descoberta la conspiració foren executats al garrot a la

Ciutadella.10 Tots els anys pagava personalment una festa en record d’aquests

condemnats durant la Guerra del Francès.11 Un cop retirat se li concedí el càrrec

d’inspector mèdic honorari.12  I també cal dir que amb la seva formació política dretana

es deixà arrossegar més d’un cop cap a opinions extremes que el van fer col·lidir amb

institucions com l’Ajuntament de Barcelona i diferents periòdics i revistes. No obstant

això, cal considerar la seva aportació, que fins ara havia estat desconeguda com de

prou interès per a ser valorada.

ALGUNES OPINIONS DE PÍO BREZOSA

Càncer. Porta informació sobre aquesta patologia que afecta a Barcelona,

especialment en algunes pàgines d’edicions anteriors. (6 juliol 1921, p. 4).

Catalunya. Diu que Catalunya no és més que una “porción de tierra españo-

la”, i en altres ocasions parla de la “comarca catalana”. Es manifesta contra la

Mancomunitat que la veu com un “organismo inútil” i amb un objectiu marcadament

partidista. Quan Peyrí va fer una conferència sobre “La lepra a Espanya i a Catalunya”

afirma que hi sobrava la referència a Catalunya. (14 juny 1919, p. 1).

Congressos. Contra els Congressos de Metges de Llengua Catalana que consi-

dera simples certàmens mèdics comarcals. (27 juliol 1921, p. 4).

Educació física. Defensà l’educació física en diversos articles, ja que veu

“nuestra raza” en perill. (24 febrer 1917, p. 1; 9 abril 1917, p. 1; 4 desembre 1917,
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Figura 1. Portada de la tesi doctoral del Dr. Pío Brezosa Tablares, presentada l’any 1893.
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p. 2). La degeneració de la raça hispana ho veu evident. El 50% dels reclutes són

rebutjats per defectes físics, manca de desenvolupament o malalties cròniques. (3

agost 1921, p. 4).

Epidèmia de 1914. La considera inconcebible i inhumana (31 octubre 1914, p. 2),

i ho aprofita per atacar les autoritats municipals i sanitàries, i advoca per a que se’n

responsabilitzi directament Madrid, tot demanant la creació d’un ministeri de Beneficència

i Sanitat. (19 octubre 1918, p. 1.).

Grip de 1918. Contra el president de la Mancomunitat que parla de la grip espanyola.

L’epidèmia de grip es difon i  just és confessar-ho, es deu a l’actuació nefasta del grup

catalanista parlamentari. (8 octubre 1918, p. 3).

Cambó. Es manifesta contra Francesc Cambó i els bascos que van rebutjar la Llei

de Sanitat. L’epidèmia actual amb les seves misèries, els seus horrors i llàgrimes, és una

trista conseqüència de la política representada per V. E. (5 desembre 1918, p. 1).

Lleis socials. Manquen hospitals aquí a Barcelona on hi ha legions d’obrers

inutilitzats per les màquines, d’invàlids en centenars, la sòrdida avarícia dels fabricants,

de l’industrial que no ha creat un asil per a tants necessitats (17 desembre 1918, p. 3).

Lleis socials de reconeguda eficàcia no existeixen en aquest estat. No hi ha xifres

concordants sobre mortalitat entre les de l’Ajuntament, els jutjats i el govern civil. (24

febrer 1919, p. 1).

Habitatges. Ens diu que les classes benestants, prepotents, riques, els reis de

l’immoble s’ajunten i es reuneixen a l’empara de lleis protectores, al calor de lleis

fabricades per ells mateixos, constituint un comunisme de propietaris, un soviet de

tirania explotadora i perjudicial per a la majoria. La fàbrica i el taller obscur: heus

aquí explicada la causa sobre l’horrible mortalitat de la classe treballadora. (4 febrer

1919, p. 1). Veu una relació entre els habitatges de les classes treballadores i la

tuberculosi. (9 juny 1918, p. 1).

Hospitals. En diversos articles fa una referència a la manca d’hospitals a

Barcelona. Abans, diu, l’Església regia hospitals i asils, però amb la desamortització

de Mendizábal, els malalts es moren pels carrers. (6 maig 1918, p. 1).

Lepra. Hi dedica diversos articles (15 i 26 agost 1915; 10 i 29 setembre 1915,

p. 1.) exagerant, amb marcada demagògia, les xifres de leprosos a Catalunya, cosa

que li valgué una dura rèplica de Sadi de Buen, des del diari madrileny “El Sol”.
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Medi ambient. Escriu contra el clima depauperant de Barcelona, amb

predisposicions hereditàries de raça, impuresa de l’aire per partícules orgàniques,

residus de la fabricació tèxtil, i fum de les fàbriques...., els plutòcrates i industrials

s’enriqueixen amb les mans i treball exuberant de l’obrer, esclavitzant-lo i fent-lo

morir lentament amb irrisoris salaris. (10 octubre 1018, p. 1).

Medicina militar. Es queixa de que entre 1895 i 1914 hagin augmentat els

soldats pròfugs o emigrats. Els soldats són desnerits, raquítics, miserables, de baixa

estatura, estrets de pit, insuficients de carn, amb aspecte de simis i detalls somàtics,

malalts amb deficiències i tirats morbosos, el 50% dels mossos són rebutjats per

servir en les files de l’exèrcit. Són ciutadans negatius i inútils. (25 maig 1919, p. 3).

Mortalitat infantil. Afirma que en les cases bressol i d’expòsits moren uns

20.000 infants per any. A Barcelona moren més infants que a París, Viena o Berlín tot

i que tenen sis vegades més de població.

Patologia. Es lamenta de la persistència de casos de verola a Barcelona.

Segons ell en un sol mes es van presentar 400 casos. (1 febrer 1914, p. 1; i 28febrer

1914, p. 1).

Pena de mort. Es declara contrari a la pena de mort. (26 maig 1918, p. 1).

Prostitució. Publica diversos articles sobre la prostitució. El seu testimoniatge

és d’obligat lectura per tots aquells interessats sobre aquesta qüestió. Sobre la

prostitució a Barcelona afirma que hi ha unes 40.000 dones que s’hi dediquen,

sense que hi hagi cap hospital dedicat a combatre les malalties venèries. Els hospitals

militars van plens de soldats amb afeccions luètiques que comprometen “el vigor físic

de la raça”. Tot i que hi ha nous metges higienistes, les recomanacions prostitueixen

els resultats. (22 maig 1918, p. 1). Denúncia el comerç de menors pels viragos y alcayates,

i mares celestines dels vicis més obscens. (23 febrer 1921, p. 4). També contra la tràfic

de blanques i la venda d’infants. (7 agost 1916, p. 1; 18 juliol 1917, p. 3).

Suïcidi. Si la idea suïcida de més intensitat i força numèrica es dona on hi ha

major grau d’educació i de cultura dels pobles,..., aquí la immensa falange

d’analfabets i religiositat arrelada, profunda i sentida, hauria de ser el país amb

menys suïcidis, i passa tot el contrari. (9 gener 1919, p. 3). Manquen lleis protectores

de les solteres prenyades (13 desembvre 1919, p. 1) especialment de les criades que

es relacionen amb els soldats.
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Salut pública. L’anèmia, la insuficiència alimentària, la tuberculosi.... signifi-

quen la mort redemptora pels proletaris. Casa i taller són el principal vector de la

mort. Des de que els elements de la Lliga predominen en el municipi, els serveis

sanitaris de l’Ajuntament de Barcelona són un complet fracàs. (16 novembre 1919,

p. 1). I fa una crítica ferotge i demagògica contra l’Ajuntament. (6 abril 1921, p. 4).

Tabac. El considera un verí, i tot i així augmenta el seu consum, i denúncia el

lliure cultiu d’aquesta fulla. (26 juny 1916, p. 1).

Treball infantil. Es manifesta contra el treball infantil i posa exemples escan-

dalosos. (14 abril 1915, p. 1; 7 agost 1916, p. 1; 18 juliol 1917, p. 3). També diu que

el treball de la dona no pot ser ni pesat ni nocturn.

TAULA 1. ARTICLES DE PÍO BREZOSA TABLARES
AL DIARI EL LIBERAL

13

DATA TÍTOL PÀGINA

21-10-1913 La difteria en los niños 1

29-10-1913 Progreso sanitario en los ejércitos 1

12-11-1913 Los problemas de la subsistencia en España 1

22-12-1913 La prostitución en Barcelona 1

1-01-1914 Morbosidad y mortalidad tífica en España 1

3-01-1014 Pro presos 1

30-01-1914 La moral en Barcelona. Orgía de sangre 1

5-02-1914 Los venenos de la moda 1

12-02-1914 La viruela en Barcelona 1

21-02-1914 El primer congreso español de Pediatría 1

28-02-1914 La viruela avanza 1

17-03-1914 La Beneficencia pública en España 1

1-04-1914 La gran crisis sanitaria en el ejército francés 1

18-04-1914 Literatura pestilente 1

10-04-1914 El Gólgota 1

16-04-1914 La vacunoterapia 1

8-05-1914 Higiene social. La Fiesta de la Flor 1

9-06-1914 La riqueza hidromineral en España 1
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2-07-1914 La higiene en Barcelona 1

8-07-1914 La classe médica en España 1

20-07-1914 Estudios sociales. La Higiene en Barcelona 1

30-08-1914 Del teatro de la guerra 1

18-10-1914 Las grandes hecatombes 1

31-10-1914 Inconcebible e inhumano 1

4-11-1914 Los partidos políticos y su actuación 1

en campaña sanitaria.

12-11-1914 Los crímenes de nuestra incultura 1

20-11-1914 La infección tífica en Barcelona 1

25-11-1914 La Ciudad de luto 1

4-12-1914 El subsuelo de Barcelona. Ola de fango 1

28-12-1914 Juguetes para los niños pobres 1

14-01-1915 El problema sanitario. Errores y fracassos 1

19-01-1915 Adulteraciones y falsificacions alimenticias 1

23-01-1915 Los problemes de las subsistencias 1

26-01-1915 La leche 1

5-02-1915 Fraudes y adulteraciones de la leche 1

27-02-1915 La leche de cabra 1

10-03-1915 La mujer en la guerra 1

18-03-1915 Productos de la leche 1

14-04-1915 Por los niños 1

27-04-1915 Crónica científica, Puericultura e higiene 1

26-06-1915 Estragos del cáncer 1

8-07-1915 La lucha contra la tuberculosis en España 1

15-08-1915 El peligro leproso en España. Importancia actual 1

26-08-1915 La lepra en España. Su dominio geográfico 1

10-09-1815 El peligro leproso en España. Patronatos y leproserías 1

29-09-1915 Fontilles. La leproseria modelo 1

3-11-1915 El alcoholismo en Europa. Consumo y estragos 1

11-12-1915 Miseria e incultura 2

17-02-1916 La Escuela 2

20-04-1916 Cristo 1

12-06-1916 La Ley de Sanidad civil 1

26-06-1916 La explotación de un veneno. El tabaco en España 1
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19-07-1916 El tabaco en España 1

22-07-1916 Tres figuras históricas. Macías, Capdevila y Picavea 1

29-07-1916 Datos que sonrojan 1

7-08-1916 Los débiles 1

15-08-1916 La maternidad en España 1

14-11-1916 La mortalidad en Barcelona 2

21-09-1916 El azúcar 1

10-10-1916 Factores de la belleza humana 1

22-11-1916 Las viviendas insalubres 1

27-11-1916 Las viviendas insalubres 2

4-12-1916 Las viviendas insalubres 1

5-12-1916 Las viviendas insalubres 2

12-12-1916 Las viviendas insalubres 2

24-02-1917 La educación física 1

21-03-1917 La cultura física en España 1

4-04-1917 La voz del Evangelio. Magda 1

9-04.1917 La educación física en España 1

25-04-1917 Los Servicios de la Cruz Roja. Damas enfermeras 1

14-05-1917 Los Servicios de la Cruz Roja 1

6-06-1917 Las mujeres heroicas. Florence Nightingale 1

14-06-1917 La estadística sanitaria del ejército espanyol 1

18-06-1917 Glorias médicas catalanas. Antonio Musa 1

22-06-1917 La prostitución en Barcelona 1

10-07-1917 Los gases asfixiantes en la guerra 3

12-07-1917 La prostitución en Barcelona 1

Reglamentos incumplidos

18-07-1917 La prostitución en Barcelona 3

Explotación de menores

23-07-1917 La prostitución en Barcelona 3

Ambiente de inmundicia

29-07-1917 La prostitución en Barcelona 1

Restricciones incumplidas

7-08-1917 La prostitución en Barcelona 1

Las verdaderas víctimas

22-07-1917 La prostitución en Barcelona. 1

Reglamentación imprescindible
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29-08-1917 La prostitución en Barcelona. 1

Misión del Estado

8-09-1917 La prostitución en Barcelona. 1

¡Por humanidad!

13-09-1917 La prostitución en Barcelona. 1

Disposición acertada

20-09-1917 La cultura física en España. Progresión alarmante 1

27-09-1917 La prostitución en Barcelona. Señor Gobernador 1

16-10-1917 Los Servicios de la Cruz Roja. Cooperación de la mujer 1

4-11-1917 La cultura física. Nuestra raza en peligro 2

13-11-1917 La cultura física. Los factores biológicos 1

5-12-1917 La cultura física. Conceptos alarmantes 1

7-01-1918 La cultura física en España. Federaciones 1

gimnásticas. Los deportes

6-05-1918 La falta de hospitales. Enfermos sin refugio 1

22-05-1918 La prostitución en Barcelona 1

26-05-1918 La pena de muerte 1

9-06-1918 Las viviendas y la tuberculosis en 1

las clases trabajadoras

15-07-1918 La hipofagia alimenticia 1

13-08-1918 España sin ideales 1

4-10-1918 La salud pública en Barcelona. Fracaso sanitario 1

8-10-1918 La epidemia se extiende. Estridencias vacuas 3

9-10-1918 La guerra actual. Muertos y heridos 1

10-10-1918 La salud pública en Barcelona. El dedo en la llaga 1

11-10-1918 La salud púbica en Barcelona. Descontento en auge 1

13-10-1918 La salud pública en Barcelona. La importancia 1

de la epidemia actual

15-10-1918 ANÒNIM. La Ciudad de las epidemias. 1

19.10-1918 La salud pública en Barcelona. Se impone la 1

creación de un ministerio de Beneficencia y Sanidad

21-10-1918 La salud pública en Barcelona. Más sobre los 1

Servicios de entierros. Cremaciones cadavéricas

25-10-1918 La salud pública en Barcelona. Notas clínicas 1

y demográficas. Las vacunes curativas
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27-10-1918 La salud pública en Barcelona. Revisión de 1

valores. Decepciones y escándalos

17-11-1918 La salud pública en Barcelona 3

27-11-1918 La salud pública en Barcelona. (sobre las vacunas) 1

5-12-1918 La salud pública en Barcelona. (contra Francesc Cambó) 1

17-12-1918 La salud pública en Barcelona. Hablan los muertos 3

2-01-1919 Los grandes educadores. Martínez Vargas 2

19-01-1919 El problema de la casa. El escándalo de los alquilares 1

4-02-1919 El problema de la vivienda. Táctica envolvente 1

11-02-1919 Folk-lore medical 1

14-02-1919 ¿Otra vez la gripe? 1

24-02-1919 Estadística obituaria de la gripe 1

5-05-1919 Obra de redención social. Los ciegos, 1

los mutilados y los anormales

25-05-1919 Indolentes y responsables 3

10-06-1919 La hucha del cieguecito 1

14-06-1919 Leprosos y leproserias 1

27-09-1919 El suicidio en España. Progresión ascendente 1

6-10-1919 Rodríguez Méndez. (necrológica de 1

Rafael Rodríguez Méndez)

21-10-1919 Leprosos y leproserías. Ante una rectificación 1

9-11-1919 El suicidio en España. Factores psíquicos y materiales 3

16-11-1919 El problema de la vivienda en Barcelona. 1

Se impone la piqueta demoledora

30-11-1919 La estadística del suicidio en España. 1

Estudio comparativo

9-12-1919 El peligro leproso en Cataluña. Al margen 3

de alusiones incorrectas

13-12-1919 La mujer ante el suicidio en España. 1

Estadística macabra

30-03-1920 La demografia sanitaria en España 1

10-04-1920 La higiene pública en Cataluña. 4

Su foco leproso sigue potente

6-07-1910 El Congreso Internacional de medicina militar 1

29-12-1920 Herodiada infame. Niños muertos y heridos 1

en las vías púbicas de Barcelona
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23-02-1921 Hay que cernerse más alto 4

6-04-1921 Beneficencia, Higiene y sanidad en Barcelona. 4

El Ayuntamiento actual verdadero culpable

27-04-1921 El pleito de los farmacéuticos. 4

Nuestra modesta opinión

25-05-1921 La lepra en Cataluña 4

1-06-1921 Maltusianismo. Neomaltusianismo 4

8-04-1921 El problema de la vivienda en Barcelona. 4

Su relación con la salubridad ciutadana

15-06-1921 La  lepra en Cataluña. Apuntes históricos 4

22-06-1921 La sanidad militar espanyola. 4

Un cuerpo que desaparece

29-06-1921 El tabaco en España 4

6-07-1921 Notas médicas. El Cáncer. Su fuerza explosiva 4

en la época actual

13-07-1921 La autanasia (sic) y la lucha contra el cáncer 4

en Barcelona

20-07-1921 La lucha contra la parálisis infantil en España. 4

Su desarrollo en Cataluña

27-07-1921 Certámenes médicos comarcales. Asamblea de 4

medicina militar de Bruselas. Mi saludo a una nación hermana

3-08-1921 Potencialidad somática espanyola 4

10-08-1921 El escándalo de las viviendas en Barcelona 4

17-08-1919 El escándalo de las viviendas en Barcelona (II) 4

24-08-1921 Mi campaña contra el cáncer 4

31-08-1921 El doctor Alegre la víctima del Pobo. 4

Rectificación necesaria

7-09-1921 El Dr. Alvarado. La oftalmia purulenta de los recién 4

nacidos. (sobre el doctor Emilio Alvarado, de Valladolid)

10-09-1921 Los mutilados y los huérfanos de la guerra 1

14-09-1921 La oftalmia purulenta de los recién nacidos 4

en Barcelona. Dos cartas interesantes

12-10-1921 Las grandes figures médicas españolas. 4

La victoria de la fuerza

19-10-1921 Horas amargas. El Campo Santo 4

2-11-1921 El sindicalismo médico farmacéutico 4
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El coronel metge Pío Brezosa Tablares (1868-1939)

8-02-1922 Deontología sanitaria 4

22-02-1922 La desorganización de los Servicios 4

sanitarios en España

8-03-1922 El Congreso nacional de Accidentes del 4

Trabajo en España

15-03-1922 El Primer Congreso español de Accidentes 4

del Trabajo. Conclusiones aprobadas

22-03-1922 El Congreso de Accidentes del Trabajo de

Zaragoza. Conclusiones definitivas. Mí crítica 4

19-04-1922 La reorganización del Cuerpo de Sanidad militar 4

10-05-1922 El Cuerpo de Sanidad en España. Lo que no 1

debió decirse nunca. Rectificación honrada

31-05-1922 El médico de la Legión 1

26-06-1922 Los problemes sanitarios en España. 1

Hay muchas Hurdes

5-07-1922 Bibliografia selecta. Una obra de Pío 4

Arias Carvajal. Tuberculosis

12-07-1922 La futura Ley de Sanidad civil 4

26-07-1922 Algo sobre medicina histórica. La sífilis y 4

la tuberculosis en las edades pretéritas

2-08-1922 El Pirineo aragonés en la tuberculosis. Panticosa 4

9-08-1922 De las edades médicas pretéritas. La sífilis 4

y el mercurio. La medicina en la India

16-08-1922 Panticosa, como sanatorio estival. Balnearios 4

que se cierran. Una vergüenza nacional

25-08-1922 El tabaquismo en España 4

3-01-1923 La obra de un estadístico notable14 4

6-04-1923 La política sanitaria del protectorado 4

en Marruecos. Fracaso de una gestión lamentable

27-08-1923 Bibliografía. Los venenos sociales opio y morfina 2

del doctor Antonio Pagador

3-10-1923 Movimiento natural de la población de Barcelona. 4

Año 1920. Por el doctor E. O. Raduà
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NOTES

1. El manuscrit de la tesi fou signat el 15 de juliol de 1893.

2. El Siglo Médico, 15 setembre 1894, núm. 2.116, p. 446.

3. La Vanguardia, 26 novembre 1898, p. 4.

4. A La Montaña i va escriure un sonet a la Immaculada, el 13 desembre 1902.

5. Fem la hipòtesi de que es deuria refugiar en aquest poble durant la guerra civil.

6.  La Vanguardia, 25 març 1987, p. 48.

7. ABC, 9 març 1933.

8. La Vanguardia”, 25 juny 1924, p. 5.

9. Vegeu: La Vanguardia, 28 desembre 1928, p. 21.

10. Foren Salvador Aulet, Joan Gallifa, Joan Massana, Josep Navarro i Joaquim Pou, als que

se’ls hi va erigir un monument situat al carrer del Bisbe, davant el portal de Santa

Eulàlia de la Catedral de Barcelona.

11. La Vanguardia, 13 maig 1925, p. 7.

12. La Vanguardia, 4 març 1936, p. 9.

13. El Liberal era propietat i editat per la “Sociedad Editorial de España” i era publicat

simultàniament a Madrid, Barcelona, Bilbao, Múrcia i Sevilla, tot i que en cada ciutat hi

havia un director i un cos de redacció amb una mínima autonomia.

14. Fa un comentari de l’obra d’Eduardo Navarro Salvador: La mortalidad infantil y la demografia
general de España.

Figura 2. Capçalera del diari El Liberal.
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RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

TORRA i PLA, Quim. Les hores greus. Dietari de

Canonges. Sant Cugat del Vallès: Símboleditors,

2021. 306 p. ISBN: 9788415315988

Aquest llibre ofereix un doble interès: sanitari i polític.
Descriu alguns aspectes sanitaris desconeguts d’una
pandèmia postmoderna, i això lligat a les reflexions i
decisions preses al respecte per un dirigent polític del
màxim nivell. No és freqüent tenir explicacions de pri-
mera mà de problemes sanitaris i politics d’aquesta
magnitud, que afecten tota la població i tenen una
notòria repercussió en l’economia, la societat, la
mortalitat i els recursos sanitaris per fer-hi front.

Una catàstrofe d’aquesta naturalesa, com la
produïda pel virus causant de la covid-19, amb la difusió a nivell mundial
que ha assolit, no és un fenomen freqüent i, per tant, ni els politics, ni els
sanitaris, ni els economistes estaven preparats –anímica i tècnicament—
per fer-hi front amb garanties d’èxit.

Aquesta obra es pot enquadrar en el gènere memorialístic o autobiogràfic,
que no és habitual dins la bibliografia de la medicina. Amb la particularitat
que està ben escrit per un no sanitari, amb responsabilitats politiques –i,
per tant, també sanitàries— al més alt nivell.
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El text barreja la subjectivitat –pròpia del gènere memorialístic—, amb la
documentació oficial que recolza les seves opinions i observacions. Està escrit
en la forma de les “fulles d’un dietari”, que recullen els fets diaris i, hi afegeix
el comentari personal dels aconteixements i les disposicions normatives.

Lluitar contra una malaltia greu i desconeguda és un repte per als sanitaris,
però també per als politics. I, fer-ho amb pocs recursos, desconeixent el
remei i, per tant la solució, planteja un panorama inquietant, si més no.

En el cas del polític, que vol ser honest amb els administrats, se li plantegen
dubtes ètics de difícil solució. Quan els experts sanitaris manifesten
opinions contradictòries en la lluita contra l’epidèmia, els recursos sanitaris
són limitats i les repercussions econòmiques són greus, les decisions
politiques i socials són difícils de prendre i complexes d’adoptar.

Aquestes pàgines recullen el desconcert i el patiment causat per un proble-
ma sanitari general i imprevist i la solitud del qui té que prendre decisions
col·lectives d’enorme transcendència, difícils de justificar i mantenir en
períodes perllongats. L’equilibri entre les mesures sanitàries i socials
endegades i la percepció per part de la població, resulta inestable i fluctuant.

En qualsevol situació epidèmica, la gestió informativa adquireix una
importància estratègica. Cal mesurar bé els missatges, per no crear situacions
de pànic social, i transmetre algun bri d’esperança col·lectiva. I això, sense
demagògia ni engany. L’equilibri entre el pessimisme paralitzant i l’optimisme
infundat, és difícil d’assolir. Els fenòmens pandèmics són un terreny propici per
al creixement de les especulacions científiques —i també econòmiques—,
l’aparició de rumors i els comportaments antisocials.

En el transcurs de la lectura d’aquestes pàgines, veiem desfilar persones
i situacions anònimes dramàtiques i la lluita del dirigent polític per
minimitzar els estralls i les seves conseqüències. Les pàgines: “Sol, a
palau”, son un testimoni escruixidor de les virtuts i les febleses de la
societat en general i dels seus dirigents en particular.

Gràcies a aquest testimoni d’una pandèmia vigent, tenim una visió diferent
de l’estrictament sanitària, una perspectiva –el testimoni—d’un protago-
nista clau en qualsevol emergència amb una forta repercussió social.

Ferran Sabaté i Casellas
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Tractat per a l’examen de cirurgià (1717). Medicina i

llengua catalana al s. XVIII. Edició a cura de Francesc

Cremades i Catalina Martínez Taberner. Palma de Mallorca:

Ed. Lleonard Muntaner, 2020 (Col·lecció l’Arjau; 71).

256 p. ISBN: 9788417833657.

Heus ací un llibre, sens dubte, de gran interès per a
metges, lingüistes i sociòlegs, car ens capfica en una
època complexa al límit d’una transició en què la
Il·lustració comença a apuntar formes a Anglaterra i a
Escòcia per a mostrar-se ja puixant a França a la meitat
del segle XVIII amb Voltaire i la plèiade de pensadors
que la van conformar i la van trametre arreu del món

occidental. No obstant això, el Tractat manuscrit, pertany al que alguns
historiadors deien Medicina del Barroc.

El Tractat manuscrit d’Antoni Oliver és un testimoni impagable d’un
temps i d’uns països. Encara que no hi havia arribat la sotragada
que la Guerra de Successió a la Corona d’Espanya (1701-1714) va
infl igir a tots els països de l lengua catalana, el manuscrit és
test imoni  ext raord inar i  i  l iminar  de l  que poc després ser ia
impossible: l’edició en català de documents científics. La llengua
catalana al 1717 era a punt d’ésser eliminada per decret reial de
judicis, documents oficials i eclesiàstics per a ser reduïda a llengua
familiar en vies d’extinció.

La introducció que Francesc Cremades fa sobre l’aspecte medicoquirúrgic
del document manuscrit trobat a la biblioteca particular de la família Suau
de Mallorca clarifica les relacions entre les Illes, Palma de Mallorca en
concret, i la resta de la Península i, de més a més, amb la Medicina euro-
pea del moment històric. Ens parla de la formació dels cirurgians de finals
del segle XVII i primeries del XVIII, d’aquells cirurgians que havien estudiat
a la universitat amb el llatí com a llengua vehicular científica (llatinistes) i
els qui havien après les tècniques quirúrgiques al costat d’un mestre amb
la llengua romanç del país (romancistes). Examina les diferències
socioeconòmiques que caracteritzaven l’elecció assistencial per part dels
diversos estrats socials: els llatinistes s’ocupaven de les classes altes,



GIMBERNAT, 2022; 78: 207-219 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Ressenyes bibliogràfiques

210

mentre que romancistes d’estrats menys afortunats econòmicament,
estrats que sovint eren atesos per sagnadors i barbers sense cap
coneixement científic ni estudis especials.

Parla Cremades de les fonts mèdiques i quirúrgiques de què es va servir
Antoni Oliver al Tractat que ens ocupa. Aquestes fonts, resseguides
pacientment per Cremades, amb paràgrafs presumptament o clarament
traduïts per Antoni Oliver, parlen d’uns coneixements que venien de lluny,
com era la Cirurgia Magna de l’occità Guiu de Chaulhac (Alvèrnia, ca. 1300
– Avinyó, 1368), i d’obres com la Cirugía universal y particular del cuerpo

humano (ed.1674) de Juan Calvo (Tarazona o València, 1535-València,
1599) i la Cirugía universal (ed.1627) de Juan Fragoso (Toledo, 1530-Ma-
drid, 1597). O, en parlar de la flebotomia, esmenta el Tratado breve de

flobotomía (ed. 1630) del cirurgià sagnador Diego Pérez Bustos, traduïda
al català per Antonio de Borja el 1721. L’estudi de Cremades adjunta un
glossari de termes mèdics d’un gran valor.

Hem de ressaltar també la magnífica anàlisi lingüística que ens lliura
Catalina Martínez Taberner, un bell estudi  sincrònic i diacrònic alhora
sobre la grafia, la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic del text mallorquí
dintre de l’entrellat català general. Orientatiu i específic, obre també
una expectativa sobre la situació sociolingüística del moment històric
tot comparant les formes locals a l’estàndard general de Fabra ençà.
A més de les característiques pròpies de la variant balear, ens mostra
arcaismes, cultismes, castellanismes, tant lèxics com sintàctics,
presents en el text, o la grafia llatinitzant de certs mots. Un estudi
interessant que ens capfica en l’època i qualifica el grau de competence

lingüística de l’autor del Tractat. L’estudi és altament demostratiu de
la situació de la llengua catalana a les Illes del segle XVIII i de la seua
capacitat expressiva en textos científics.

El Tractat per a l’examen de cirurgià era, sens dubte, una eina útil per a
l’examen que jutjava el grau de coneixements necessaris per a exercir la
cirurgia. El manuscrit és dividit en dues parts. La primera, estructurada en
forma de preguntes i respostes, es divideix en cinc parts o capítols: 1.

Capítol singular; 2. De la anothomia en general; 3. De flobotomia; 4. De la

anothomia en particular i 5. De l’antidotari. La segona part, dedicada a la
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patologia, és dividida en 9 capítols: 1. De les apostemas en general; 2. De

les apostemes de les parts particulars del cos; 3. De les nafres en general;

4. De les nafres de les parts particulars; 5. De les úlceres en general; 6. De

les úlceres en particular; 7. De les dislocacions; 8. De les fractures i 9. Del

morbo gàl·lic. El text del Tractat fora inintel·ligible per a un lector actual,
metge o no, si no hi hagués l’impagable glossari ja esmentat que el Dr.
Cremades i la Dra. Martínez ens han lliurat amb aclariments mèdics i
lingüístics d’un gran valor històric i cultural.

El Tractat traspua en general un afany didàctic en la seua redacció.
I no tan sols en la primera part, feta de preguntes i respostes ja
preparades per a l’examen; també en la segona part, més teòrica,
on fa distinció entre diferències, causes, senyals, pronòstic i curació

de cada procediment patològic, amb citacions expresses de diver-
sos cirurgians i metges dels que s’ha servit per a elaborar el Tractat.
Un treball que crida l’atenció des del primer moment per a tot aquell
que, immers en la cultura catalana, s’hi pregunte pel destí històric
de la llengua en les diverses activitats que va tenir en temps
normals.

Dissortadament, el manuscrit que comentem naix en un període crític
per a la llengua catalana, car molt poc després seria interdita per a
tot allò que no fos ús familiar o col·loquial. Els Decrets de Nova
Planta (1701-1719) farien impossible fins al dia d’avui mateix una
normalitat social, cultural i —encara menys— científica per a la llengua
catalana. D’aquí l’interès del manuscrit per a tot aquell que vulga
indagar sobre un problema que encara és viu en els països d’aquesta
llengua.

El pròleg del Dr. Joan Veny de l’Institut d’Estudis Catalans és l’esperó
adient per encetar la lectura del llibre.

Emili Rodríguez-Bernabeu
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CAMPOS NAVARRO, Roberto (compilador). “L’enfit” o

empacho. Una enfermedad popular en la Comunitat

Valenciana. México DF: Universidad Nacional Autóno-

ma de México, 2020. 447 p. ISBN: 9786073040679

(imprès) 9786073040655 (edició electrònica pdf)

9786073039673 (edició electrònica epub).

L’enfit, empatx, empatxament, enfarfec, enfitament o
indigestió, segons el DEMCAT, és un trastorn transitori
produït per la digestió deficient d’algun menjar. És una
malaltia digestiva comuna i habitual arreu, que ha estat
estudiada els últims anys, des del punt de vista històric,
en diversos països iberoamericans, com ara Mèxic, Bolívia,

Argentina, Xile, Uruguai, Cuba i diversos països del Carib i d’Amèrica Central.
Aquests estudis s’han anat publicant en una sèrie que porta per nom
Monografías sobre el empacho en Iberoamérica que edita la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). L’autor, coordinador i compilador
d’aquestes obres és majoritàriament Roberto Campos Navarro, metge i
antropòleg, del Departament d’Història i Filosofia de la Medicina a la Facultat
de Medicina de la UNAM. El llibre del que parlem és el que fa 10 d’aquesta
sèrie i en aquesta ocasió, lluny de les terres americanes, Campos ha realitzat
un extens estudi històric sobre “l’enfit” (terme d’ús més freqüent) a la
Comunitat Valenciana, especialment des del punt de vista sociològic i
antropològic, que, a més, relaciona amb alguns aspectes sobre el diagnòstic
i tractament que es fa popularment en països de l’Amèrica del Sud. Per a dur
a terme aquest estudi, l’autor va realitzar una llarga estada a Espanya,
interessat especialment per l’estudi d’aquesta síndrome de causes naturals,
amb un diagnòstic i tractament empírics i amb moltes connotacions culturals
i de curanderisme, que el van portar a demostrar que possiblement des de
València van arribar a diversos països llatinoamericans alguns elements que
es van fusionar allà amb els sabers i les pràctiques indígenes i populars.

En aquesta obra, Campos presenta una extensa i laboriosa recollida de
dades que permet comprendre millor una malaltia culturalment delimita-
da, veure com canvia al llarg del temps i com es difon a altres cultures i
mostra la confluència de la medicina amb les altres ciències socials.

L’enfit, malaltia digestiva comuna i habitual, es diagnostica i tracta amb
freqüència dins de l’àmbit familiar i comunitari amb múltiples remeis casolans,
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però en destaca un d’especial que —gairebé exclusivament— es realitza als
territoris de la Comunitat Valenciana: mesurar amb una cinta o “passar la llista
per trencar l’enfit” i així guarir “la parà” o detenció del trànsit gastrointestinal.
En aquest ritual, una persona experta —generalment una dona— mesura el
nivell de l’enfit amb l’ajuda d’un mocador o cinta; per a fer el mesurament, el
pacient aguanta un extrem del mocador o cinta a l’altura de l’estómac i l’experta
en fer el mesurament, situada a l’extrem oposat, mesura tres vegades la
distància a colzes, al mateix temps que se senya i resa una oració secreta en
veu baixa, que es transmet en dates religioses significatives, com ara Setmana
Santa. Si en el primer mesurament la mà de la mesuradora arriba a una altura
superior a l’estómac, queda establert el diagnòstic. Aquest ritus es repeteix
durant tres dies consecutius fins a resoldre la malaltia. Aquest costum centenari
de la Comunitat Valenciana només es troba també en alguna comarca limítrof
de Catalunya, com el Montsià, i de Castella-la Manxa.

Al continent americà, l’empatx és una entitat patològica molt present en la
cultura popular però desestimada i infravalorada per la medicina
acadèmica. A Mèxic l’han descrit, des del segle XVI i fins a l’actualitat, tant
metges indígenes, missioners espanyols i batxillers com metges acadèmics,
botànics o antropòlegs. Els estudis realitzats sobre aquest tema han conduit
a veure que el mesurament amb la cinta, molt estès com a tractament
popular a Xile i l’Argentina, era una pràctica que tenia l’origen a Espanya,
específicament a la Comunitat Valenciana.

Per a escriure aquesta obra, l’autor ha recopilat i analitzat 131 textos
relacionats amb l’enfit: més de mig centenar corresponen a passatges
etnogràfics i de folklore, i també hi ha un bon nombre de diccionaris,
vocabularis i obres lexicogràfiques, treballs d’història de la medicina,
testimonis personals, obres de la literatura valenciana i de botànica medi-
cinal. El document més antic correspon al segle XIII i el més recent és de
2020. A més de l’anàlisi, tota aquesta documentació es reprodueix (els
aspectes concrets de les obres que parlen de l’enfit) en els capítols que
complementen l’estudi: Diccionaris, vocabularis i lexicografies; Literatura
(novel·les, contes, teatre, sermons); Història de la medicina; Folklore i
etnografies; Etnobotànica; i Testimonis. Acaba amb un extens apartat de
bibliografia i un útil índex temàtic i onomàstic.

El pròleg corre a càrrec de Josep Lluís Fresquet, que senyala que aquesta
obra constitueix un pas més en l’estudi d’aquesta malaltia que aprofundeix
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en el cas espanyol tant des de la perspectiva històrica com del present i
destaca l’extensa i laboriosa recollida de dades que ha realitzat l’autor,
l’anàlisi de les quals ha permès comprendre millor una malaltia
culturalment delimitada, com canvia al llarg del temps i com es difon a
altres cultures.

El prefaci, redactat per Francesc Devesa, destaca la feina integradora de
l’autor des dels diferents vessants des dels que s’ha estudiat aquest tema,
així com el valuós inventari de textos sobre l’enfit que s’han recopilat i transcrit.

L’edició electrònica d’aquesta obra es pot consultar a https://innovacionumh.es/
editorial/L’enfit o empacho Valencia.pdf (PDF) i a https://innovacionumh.es/
editorial/L’enfit o empacho Valencia.epub (epub).

Elena Guardiola i Pereira

BRUGUERA, Miquel; CAMPINS, Magda (editors).

Jaume Ferran i Clua (1851 — 1929). En homenatge.

Barcelona: Col·legi de Metges de Barcelona, 2021.

ISBN: 9788409349449.

El doctor Jaume Ferran i Clua (1851 – 1929) és
probablement la figura insigne de la medicina catala-
na més injustament tractada per la història.
Menystingut durant gairebé un segle, el llibre editat
pels doctors Miquel Bruguera i Magda Campins recu-
pera la seva figura a través de capítols monogràfics de
diversos autors.

Nascut a Corbera d’Ebre en una època de creixement demogràfic i
epidèmies constants (febre groga, còlera, malària endèmica i epidèmica,
leishmaniosi, etc.), estudià medicina a Barcelona i s’establí a Tortosa, on
descobrí una vacuna efectiva contra el còlera.

Un capítol del llibre ens transporta al passat, a descobrir l’urbanisme i la
vida social de Tortosa. El context científic se’ns explica amb un resum de
les vides dels primers vaccinòlegs catalans (Francesc Piguillem, Josep
Salvany, Francesc Vidal i Solares).
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La passió del Dr. Ferran per les vacunes obtingué resultats de tota
mena, des dels espectaculars fins els fracassos. Val la pena desta-
car que, a més a més de la vacuna del còlera, experimentà amb la
febre tifoide, la diftèria, la pesta, la tuberculosi i algunes vacunes
veterinàries.

La història de la seva pionera vacuna contra el còlera se’ns explica
amb detall, amb les anècdotes que la van acompanyar. I la seva
campanya de vacunació anticolèrica a València l’any 1885 fa entrar
en escena un altre insigne metge al qual se li dedica un capítol
monogràfic: Santiago Ramón y Cajal, premi Nobel, inicialment amic
de Ferran i posteriorment gran detractor de la seva obra per motius
que encara avui dia desconeixem en detall. L’afició comuna a la
fotografia i el dibuix no evitaren una enemistat pública. I les 6
nominacions al premi Nobel de Ferran no arribaren a produir el
resultat esperat: Ferran, que havia estat en contacte epistolar amb
Pasteur, potser per raons d’idiosincràsia o d’origen, obtingué un
reconeixement inferior, tant científic com professional.

Malgrat que Ferran va fundar i dirigir el Laboratori Microbiològic
Municipal de Barcelona (1887 – 1905), en va ser apartat per
intrigues del seu famós deixeble Ramon Turró. Treballà en el
tractament de la tuberculosi sense gaire èxit i publicà nombrosos
articles científics, alguns de ressò internacional. I després de la
seva mort caigué en l’oblit.

Aquesta obra recupera la memòria de Jaume Ferran i ens fa sentir
les emocions de l’època de les grans descobertes microbiològiques,
de quan encara es podia fer ciència en solitari i reeixir, de quan
l’audàcia i la imprudència eren germanes, de quan la lluita per la
fama començava a ser una realitat, de quan la vida encara era en
blanc i negre.

Josep Maria Vilaseca
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FAJULA COLOM, Sara. El dret a la planificació familiar a

Barcelona (1971-1985). Manresa: Publicacions de

l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2021 (Sèrie

PAHCS; 26). 200 p. ISBN: 9788409324064

Aquesta obra, guardonada amb el XXIV Premi Oleguer
Miró Borràs 2020, és el fruït d’una àrdua tasca de
recerca de la Sara Fajula, historiadora de la ciència
que destaca pel seu compromís amb el feminisme i
amb un sol objectiu: denunciar la dèbil —de vegades,
nul·la— menció de les dones en bona part dels relats
històrics i no necessàriament en aquells més
convencionals. La dona massa sovint secundària i

ignorada, perquè la natura li ha atorgat un rol essencial segle rere
segle: el de procreadora i guaridora, uns papers que —fins fa ben
poc— no tenien en compte ni la sexualitat de la dona ni la seva voluntat
de controlar la maternitat. Tal vegada, ni la tenia o li estava prohibida.
Així, l’autora -des del més ampli context i tenint en compte els diferents
àmbits familiars, polítics, socials, laborals, econòmics, culturals i religio-
sos al llarg dels temps- analitza els canvis que —en poc més de cent
anys— transformen aquest tradicional rol femení de relegació a la vida
domèstica: embarassada, sacrificada i negada socialment. Així fins a la
presa de consciència que per a ella té la planificació familiar i el control
de la natalitat que promouen els moviments feministes dels anys setanta.
L’obra narra com les dones de Barcelona han estat essencials sempre i
en aquells temps quan gairebé només s’embarassava i guaria la família.
Però, encara ho ha estat més quan han conquerit —amb la seva lluita i la
contribució de diferents actors socials— el dret a gaudir del propi sexe i
de la pròpia sexualitat per decidir si ha de ser mare, quan i com.

Sara Fajula s’inicia en la recerca sobre el dret a la planificació familiar i la
creació dels Centres de Planificació Familiar a Barcelona des de 2011
quan forma part del grup de recerca consolidat: “Proyecto ASYS.
Anticoncepción, sexualidad y salud: memorias de vida y prácticas sanita-
rias en España durante el franquismo y la transición democrática (HAR2012-
39644-C02-01)”. De 2013 a 2015, dirigit des de la Universitat de Granada,
que estudia el dret al control de natalitat en l’àmbit espanyol. El llibre, que
delimita la lluita per la planificació familiar al nostre país en els darrers
anys de franquisme i als d’una incipient democràcia, culmina el desembre
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de 2017 amb la lectura de la seva tesi doctoral Centres de Planificació

Familiar a Barcelona (1977-1983), treball que és a l’origen i base del llibre
que aquí ressenyem.

L’estudi s’avança a l’any 1971 quan —després de dècades de
prohibicions franquistes— es crea el primer Consultori de Planificació
Familiar de l’Estat Espanyol en un hospital públic a Barcelona, gràcies
a la tasca realitzada per part de la comunitat mèdica en un moviment
per a la planificació familiar, que lidera el moviment feminista. Ben
aviat, és seguit per grups veïnals en les vocalies de dones, moviment
al què dedica gran part del llibre. Però, Sara Fajula també ens relata
amb detall l’activisme de la classe mèdica catalana en la seva doble
vessant. Si bé la intervenció de metges i ginecòlegs es demostra
decisiva en aconseguir el dret a la anticoncepció femenina, l’autora
també refereix la complicitat que van tenir amb el règim franquista
com agents actius alhora de reforçar les directrius pro natalícies de
la dictadura, durant anys encara impermeable a la inf luència
estrangera on, ja en la dècada dels cinquanta, es fomenta la
planificació familiar i el necessari control de la natalitat.

Als Antecedents de la planificació familiar a Catalunya, segueix un
breu —però, clarivident— repàs de la fèrria política “pronatalista” i de
la legislació antiavortista que imposa el franquisme. En aquest context,
l’autora  destaca el rol preponderant que hi juguen els metges i
ginecòlegs alhora de “justif icar les tesis del règim” contra
l’anticoncepció i l’avortament. Sara Fajula, però, demostra amb dades
estadístiques que les dones espanyoles —majoritàriament i en diferents
percentatges— continuaven emprant els mètodes anticonceptius de
què disposaven  i vivien una situació dicotòmica cada cop més palesa
davant la qual les autoritats franquistes feien la vista grossa. El 1965,
la decisiva arribada de la píndola anticonceptiva a Espanya, provoca
l’inevitable debat entre la comunitat mèdica que comença a receptar-
la “sempre i únicament” amb finalitats terapèutiques. De fet, no cons-
ten represàlies per l’ús de contraceptius mentre sí ho són els casos
d’avortament. El treball, però, tracta l’ús dels diferents sistemes
anticonceptius i, especialment, la lluita per la creació, gestió,
funcionament i consolidació dels Centres de planificació familiar (CPF)
centrant-se en Barcelona i la seva província.
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L’obra, tal com es refereix en la introducció, parteix de la percepció que “el
desig de limitar naixements forma part de la història de la humanitat i no
només a escala individual o familiar, sinó també col·lectiva”. El treball es
basa en l’estudi de la bibliografia disponible així com dels arxius i
documents particulars i institucionals als què —malgrat tractar-se d’una
història recent— ha tingut accés l’autora. I sobretot en l’ús de la història
oral, l’autora ha sabut aprofitar les fonts orals de testimonis i protagonistes
—dones i homes— del moviment per a la planificació familiar. Sara Fajula
realitza gairebé una trentena d’entrevistes personals. Per una part, a
activistes mèdics amb l’objectiu de conèixer la seva trajectòria professional
i les seves actuacions en la creació i funcionament dels primers consultoris
de l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per l’altra i
majoritàriament, els intervius els fa a les dones feministes —o no— que
treballaven als Centres de Planificació Familiar de la província de Barcelo-
na per, a través de les seves experiències, mostrar-nos la seva inicial gestió
d’iniciativa femenina i feminista. Després, ja comptant amb el suport dels
municipis barcelonins i, finalment, gestionant un model mixt encara sota
l’impuls de les dones feministes.

A principis dels setanta, es creen els primers consultoris de planificació
familiar: el 1971 a l’Hospital Clínic de Barcelona, el 1972 a l’Hospital de la
Paz de Madrid i el 1975 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-
lona, entre altres ciutats. Explica com, el moviment feminista i les vocalies
de dones de les associacions de veïns van liderar la lluita pel propi cos i el
moviment de planificació familiar mitjançant les publicacions de revistes i
la divulgació contraceptiva a través de conferències i la creació dels CPF
als barris i ciutats. Aquests centres, abans de la legalització dels mètodes
anticonceptius el 1978, donaven una nova assistència ginecològica a les
dones, els ofereixen informació contraceptiva i formació sexual.
L’organització, gestió i funcionament d’aquests CPF queda a bastament
explicat en aquestes pàgines que ressenyem a l’igual que s’indexen en
dues taules cronològiques els centres creats a la província de Barcelona
des del 1977 al 1982 i els de Catalunya entre 1981 i 1984.

En les recerques fetes a l’Estat Espanyol sobre la lluita per la planificació
familiar, aquesta és una publicació innovadora en tant que és el primer
estudi de les característiques particulars del cas barceloní. Analitza amb
detall la figura de la consultora, figura equivalent a la “consejera”
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espanyola. Les consultores són dones dels barris formades expressament
per treballar als centres, sense cap coneixement sanitari previ però
coneixedores de la realitat que viuen les dones de la classe obrera.

Una altra innovació d’aquest llibre és la descripció de models de
funcionament dels CPF. Des de 1977 a mitjans de 1980, a Barcelona es
van donar tres models de CPF: els “Centres de dones de PF”, creats i
gestionats només per les dones. Els “Centres Municipals de PF”, creats i
gestionats pels ajuntaments amb col·laboració de les dones feministes i
els “Centres Mixtes de PF”, creats i gestionats per les dones amb el suport
econòmic i formatiu dels ajuntaments.

El llibre de Sara Fajula aconsegueix mostrar com l’obtenció del dret a la
planificació familiar i la normalització de l’anticoncepció es va guanyar
mitjançant la lluita de la societat civil i dels moviments socials i associatius.
En aquest cas protagonitzat per les dones.

El llibre conté altres taules informatives com la que relaciona les Xerrades,

conferències i activitats als barris de Barcelona (1977-1979), extrets dels

anuncis de la revista “Dones en Lluita” o la que presenta el contingut del
Primer curset per a consultores de planificació familiar de 1979, un fulletó

de l’Ajuntament de Barcelona. També recupera una interessant taula de
Classificació de mètodes anticipatius de Santiago Dexeus: primitius,
tradicionals, moderns i permanents. I no podem tancar aquest resum sense
destacar la recerca gràfica que Sara Fajula ha efectuat i que reprodueix en
aquest llibre, cartells i anuncis que reflecteixen la història que narra aquesta
obra. Per acabar i animar-vos a llegir l’obra, citem alguns lemes: Dones en

Lluita, dret al nostre cos. Dret al Plaer o Si heu explicat als vostres fills com

es fan els nens ... expliqueu-los com NO es fan.

Mercè Viger Rovira
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POLÍTICA EDITORIAL

I MANUAL DE PROCEDIMENTS

1. FOCUS I ABAST
2. POLITÍCA D’ACCÉS OBERT
3. DRETS D’AUTORS
4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ
7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ
8. ANNEX: MODELS DE DOCUMENTS

1. FOCUS I ABAST

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una
publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i
la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any
1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència. A partir de 2019, amb el número 71, inicia la segona
època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de
medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària,
odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es
tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats.

L’idioma oficial de la revista és el català, amb l’occità com a llengua cooficial, i el seu
àmbit de recerca són els territoris que representen aquestes llengues, tot i que també s’admetran
treballs en castellà, anglès, francès, portuguès i italià que facin referència a aquesta àrea
geogràfica.
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2. POLÍTICA D’ACCÉS OBERT

Aquesta revista proporciona accés obert immediat de forma digital al seus continguts
a través de <http://raco.cat/php/gimbernat>, basant-se en el principi que posar la recerca a
disposició del públic de manera gratuita afavoreix l’intercanvi global de coneixements.

La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles ni per a les
gestions (avaluació, tramitacions, edició, etc.).

Atès l’ús de la llicència CC BY per a la publicació dels continguts de la revista Gimbernat,
els autors poden reproduir els seus articles en qualsevol repositori temàtic o institucional
sense restriccions. Quan es reprodueix l’article cal fer constar la menció a la primera publicació
mitjançant un enllaç a la revista Gimbernat i el manteniment d’avís de la llicència CC BY.

3. DRETS D’AUTOR

L’autor que publica en aquesta revista està d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de
primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons

CC BY. L’obra pot ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer
obra derivada, deixant clar qui és l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els
seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de
Barcelona el dret de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin
d’interès per a aquestes institucions i incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades

d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative

Commons 4.0 Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/> [Consulta: 1 de setembre del 2019]

4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Universitat de Barcelona, responsa-
bles de l’edició de la revista Gimbernat, es comprometen a garantir l’ètica en la pràctica de la
publicació tenint com a referència la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes
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científiques editades per la Universitat de Barcelona que defineix el Comitè d’Ètica de
Publicacions de la Universitat de Barcelona (COPE).1

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors,
avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi. La present declaració
pretén ser una guia de conducta dirigida a les parts implicades en la gestió i difusió dels
resultats científics a través de la revista Gimbernat.

L’equip editorial

— Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la
revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació
sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació
política dels autors.

— Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les
característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge
utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors
externs han d’aplicar.

— Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes
necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts
per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

— Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels
avaluadors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i
qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i
científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles
aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès
de la revista o als avaluadors de l’article.

— Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que
ja s’han publicat.

— És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin
com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista
actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

1. L’abreviatura COPE correspon a Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/files/
Code_of_conduct_for_journal_editors_0.pdf
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Els autors

— Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

— Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un
error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin
les correccions oportunes.

— Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no
infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar
que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de
l’article es publiqui en un exemplar de la revista.

Els avaluadors/revisors

— Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i
imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la
rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les
normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

— Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de
comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

— No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a
revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals s’han de presentar en suport informàtic en format Microsoft Word i la
tipografia en Times New Roman, cos 11. L’extensió dels originals no pot superar els 45.000
caràcters, inclosos espais (aprox. 13 pàgines de text a cos 11). Aquesta extensió inclou les
il·lustracions, taules, gràfiques, notes, fonts documentals i bibliografia. Excepcionalment la
direcció, d’acord amb el consell de redacció, podrà considerar la publicació d’articles que
ultrapassin aquesta extensió. L’original ha d’incloure en l’inici de l’article un resum en català, en
castellà i en anglès i un llistat de fins a 5 paraules-clau per article, també en català, castellà i
anglès. L’extensió del resum serà de 400 caràcters amb espais (aprox. 4 línies de text a cos 11).
La versió del resum en anglès s’ha d’iniciar amb la traducció del títol del treball.

En cas d’incloure il·lustracions, taules o gràfiques (un màxim de 5 en total per article),
aquestes hauran de ser en blanc i negre, han d’anar incloses directament al seu lloc en la versió
informàtica de l’original i a més a més cal adjuntar-les en un fitxer a part en format PDF o TIFF amb
qualitat suficient per a ser reproduïdes (amb unes mides mínimes de 12 cm d’amplada i 300 ppp.
de resolució). No s’acceptaran amb una resolució inferior i serà motiu de retorn del treball.
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El consell de redacció podrà considerar excepcionalment publicar il·lustracions en color. En
qualsevol cas, s’hauran d’entregar juntament amb l’original de l’article. Els aspectes de drets
d’autor relacionats amb les il·lustracions, gràfiques, taules o altres documents que estiguin protegits
per la llei de Propietat Intel·lectual, han de ser resolts i garantits per l’autor de l’article, tal com
s’esmenta en l’apartat de Declaració d’autoria, bones pràctiques i cessió de drets (vegeu Annex).

A banda del títol (que no pot excedir de les 15 paraules) i el nom dels l’autors
(recomanat no més de 3 ja que en cas contrari només hi constarà el primer autor, seguit de
l’expressió [et. al.]), a l’article s’ha de fer constar la localització geogràfica (població i
comarca, no província), correu electrònic i la institució acadèmica o de recerca a la qual està
vinculat l’autor (en cas de més d’una, només es publicarà la primera). Si es tracta de d’un
autor estranger, s’hi inclourà només la ciutat i l’Estat.

Exemple:

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona (Barcelonès).

correu@ramc.cat

El nom dels fitxers informàtics ha de ser indicatiu. El fitxer que contingui el text de
l’article ha d’estar identificat de la següent forma:

[Cognom autor] – [títol (o inici títol)].[doc]
Exemple: Corbella – La Reial Acadèmia de Medicina.doc
Els fitxers subsidiaris (annexos, imatges, etc.) tindran com a nom el del fitxer de

l’article, o una versió escurçada suficientment identificable, amb la informació addicional
corresponent:

Exemple: Corbella – Reial Acadèmia (figura 1).pdf

NORMES TIPOGRÀFIQUES

5. 1. Normes a seguir en les referències bibliogràfiques

5.1.1. Cita d’una monografia o llibre

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, anys. Nombre
de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la col·lecció; número dins la col·lecció) [En premsa].
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Exemples:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de

Metges Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona, 1981-1983. 3 v. 772 p.

CALBET i CAMARASA, J. M.; CORBELLA i CORBELLA, J. Diccionari Biogràfic de Metges

Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere Mata de la
Universitat de Barcelona, 1981-1983. 3 v. 772 p.

5.1.2. Capítols de monografies

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o
abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de la part de la monografia”. A:
COGNOM, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número del volum: Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-
2: Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les pàgines en
les quals apareix aquesta part. [En premsa].

Exemple:
BALAGUER PERIGÜELL, Emili. “L’aportació valenciana als Congressos de Metges de
Llengua Catalana”. A: RAMIS, Joaquim. Els congressos de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana: gairebé un segle. 1a ed. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996. (Monografies,
5), p. 367-383.

5.1.3. Publicacions en sèrie

— Títol de la publicació en sèrie [lloc de la publicació], número del volum, número de
l’exemplar (dia mes any), números de les pàgines.

Exemples:
Anales de Medicina y Cirugia [Barcelona], 60, 262 (1982), p. 13-15.
La Medicina Catalana; portantveu de l’Occitania Mèdica [Barcelona], 5, 25 (13 octubre 1935), p. 10.

5.1.4. Articles de revista

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de l’article”.  A: Títol de la publicació en sèrie,
[lloc de publicació], any; número del volum: números de les pàgines en què apareix aquesta part.

Exemples:
CALBET CAMARASA, Josep M.; ALONSO CARNERO, José Ramon. “Iconografia de l’Hospital
Clínic de Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.

CALBET CAMARASA, J. M.; ALONSO CARNERO, J. R. “Iconografia de l’Hospital Clínic de
Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.
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5.1.5. Cita d’un diccionari o enciclopèdia

— COGNOMS, Nom sense abreujar o INSTITUCIÓ. Títol del diccionari o enciclopèdia. Número
d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, any. Nombre de volums,
volum, números de les pàgines.

Exemples:
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed., 2 reimp. Barcelona:
Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 68.

ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma
de Mallorca: Moll, 1978. 10 v.

Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 2013. 10 v., vol.
8, p. 45.

5.1.6. Recursos electrònics o en línia

Documents en línia:
— AUTOR o DESENVOLUPADOR. Títol [En línia]. Edició o versió. Lloc de publicació:

editorial o distribuïdora, any de publicació. <adreça web> [Consulta: dia mes any].

Exemple:
ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia].
Versió 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer
de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm>
[Consulta: 1 juny 2019].

5.1.7. Notes i abreviatures

– Si hi ha més de tres autors, cal possar-hi només el primer, seguit de l’expressió
[et al.], en cursiva, però els símbols dels claudàtors s’han de compondre en lletra rodona. Les
notes han d’anar compaginades, dins del text, en superíndex, correctament numerades i
correlatives, i el seu redactat al final del treball i no a peu de pàgina.

Exemples:
... Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a crear l’any 13501 el càrrec de
metge del comú,2 amb la missió de vetllar per la sanitat pública, a la qual van seguir altres
ciutats de la Corona de Aragó: Cotlliure (1372) i Tarragona (1383).3 Aquest càrrec unipersonal
va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent, la Junta del morbo,4-6 que s’ encarregava
de dictar les mesures de prevenció davant dels contagis.7

1. GASCON, Mireia [et. al]. “Medi ambient, globalització i salut”. A: Actes del XX

Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Vol. 1. 1a ed. Andorra: Societat
Andorrana de Ciències, 2018, p. 223-246.
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2. CORNET, R. N.; TORRAS, M. El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció

(segle XIV). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2005 (PAHCS, 8), p. 67-70.

— No s’acceptarà el següent format i serà motiu de retorn del treball:

... Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent,
la Junta del morbo,4,6,9 que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant dels contagis.1-3,7

– Disposicions gràfiques de la data d’edició:

(12 gener 1992) / (març 1985) / (1988)  / (1978-1980)  / (1990-    )

En totes les cites bibliogràfiques següents a la primera vegada que es cita un treball n’hi haurà prou
amb l’esment del(s) COGNOM(S), Nom(s) dels autor(s) del treball i L’inici del titol... op. cit., pàgina inicial i final
de la nova cita.

Exemple:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic... op. cit.,
vol. 3, p. 178-180.

5.2. Altres consideracions tipogràfiques

Les crides de nota (en forma de números volats o superíndex) han d’anar al darrere del mot que provoca
la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.

Exemples:
— Era natural de Barcelona1 i va exercir a Girona.
— Va néixer a Barcelona l’any 1843,1 i va exercir a Girona.2

Les citacions dins del text es faran entre cometes i en lletra rodona. En el cas que siguin en llengua
diferent a la catalana o occitana aniran entre cometes i en lletra cursiva.

Exemples:
— ... Del fons del despatx sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests
alumnes són recomanats del bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent
a tots dos”.

— ... En les seves memòries, el seu nebot, Paco Pérez-Dolz Riba, troba paraules molt
entranyables dedicades a ell: “...No me extraña lo mas mínimo ya que su hijo —tío Juan

Riba—  también era hombre jovial, divertido i animador de fiestas i festejos. Y no

digamos su nieto —mi primo Juan-María Riba Julià— que era divertidísimo, ocurrente y

siempre bienhumorado (¡Bendita herencia!)”.

Les xifres romanes s’han d’editar en versaletes. No s’ha d’afegir mai cap lletra darrere una xifra
romana per indicar que es tracta d’un ordinal.
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[sic] Transcripció literal d’un original, a vegades amb
escriptura no normativa sic, verbatim  (en llatí)

A: Cita d’origen d’un article en el context
d’una obra més àmplia: A In  (en llatí);  A  (en català)

aC Abans de Crist
anòn. Anònim

ap. Apèndix
art. Article
av. Avinguda
c. Data aproximada circa  (en llatí)

c. Carrer
cap. Capítol
col·l. Col·lecció
coord. Coordinador/a/s/es

curs. Lletra cursiva
D Decret
dept. Departament
dip. leg.; DL Dipòsit Legal

dir. Director-a; Direcció
DL Decret Llei
doc. Document
Dr.; Dra. Doctor-a
ed. Editorial, edició

et. al. Altres (i altres) Et alii  (en llatí)
ex. Exemple
exp. Expedient
f. Foli, folis

fig. Figura
hosp. Hospital
Ibid. Mateix lloc que la cita prèvia Ibidem (en llatí)
Id. Mateixa cosa Idem (en llatí)

Impr. Impremta
ll. Llibre
Llic. Llicenciat-da
llig. Lligall

ms. Manuscrit
n. Número
n.b.; NB Atenció, pareu atenció Nota bene  (en llatí)
negr. Lletra negreta

op. Opuscle

TAULA D’ABREVIATURES*
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Exemple:
— Les pestilències que jeuen darrere dels textos catalans que s’han revisat fins ara, si es
poden atribuir totes al bacteri Yersinia pestis, es van iniciar a Europa a mitjans del segle XIV
i hi van romandre fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII.

— XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. (No s’accepta XXIè...).

Els numerals escrits en xifres aràbigues han de portar el punt a partir de les unitats de
miler. Malgrat tot, hi han algunes excepcions; per exemple, els anys i els números de les
pàgines d’un llibre que van sense.

Op. cit. Mateix lloc ja citat, però no
l’immediatament anterior Opus citatum, opere citato (en llatí)

Or. Ordre
orig. Original
p. Pàgina, pàgines

P.d.; p.s. Nota afegida després d’acabat el text Post data (en llatí);
postdata (en català);
post scriptum (en llatí)

p.e.; v.gr. Per exemple Verbi gratia  (en llatí)
par.; § Paràgraf
pg. Passeig

pl. Plaça
prof. Professor-a
RAMC Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RD Reial Decret

rev. Revista
rod. Lletra rodona
s. Segle
s.d.; s/d; s.d. Sense data Sine die  (en llatí)

s.l.; s.l. Sense lloc Sine loco  (en llatí)
sep. Separata
sèr. Sèrie
subt. Subtítol
t. Tom

tít. Títol
UB Universitat de Barcelona
V. t. Veure també (recomanació consecutiva de veure)
V.; Veg. Veure, vegeu, vegi’s Videre, videte, videt, vide  (en llatí)

* En cas de dubte sobre les abreviatures no incloses en aquesta relació, vegeu: MESTRES Josep M. [et. al.]. Manual d’estil:

la redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial - Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009. 1086 p.; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari

de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007. 1762 p.
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Exemples:
— A la pàgina 2331 ho trobaràs.
— El llibre té 1.180 pàgines.
— L’any 1992 es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona.
— Va costar 15.325,50 pessetes i en va rebre 3.000 per a despeses.

5.3. Normes a seguir en els títols, subtítols i epígrafs

S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

— Títol de capítol: En lletra NEGRETA, MAJÚSCULA, RODONA I CENTRAT A COS 12.

— Títol de subtítol: En lletra negreta, minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Títol 3: En lletra minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Les taules s’han d’enviar en un fitxer no tancat, manipulable, dels utilitzats
habitualment (Microsoft Word o Microsoft Excel) i no poden sobrepassar els 12
cm d’amplada.

— Les il·lustracions, taules i gràfiques han d’anar acompanyades del corresponent
peu, centrat, en cursiva i correctament numerades. No pot excedir les dues linies
de text i ha de ser suficientment explicatiu i concís. En el cas de que la il·lustració
no sigui d’autoria pròpia, cal especificar la font d’on s’ha obtingut.

Exemples:

- Autoria pròpia:

Figura 1. Pau Riba i Rovira, quan tenia uns 35 anys, essent ja metge de Cambrils.

(Foto: Arxiu familiar).

Figura 2. Imatge de Cambrils en l’actualitat.

- Autoria de procedència aliena:

Figura 3. Oli sobre tela d’Antoni de Gimbernat que es conserva a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

PEL QUE FA A LES NORMES A SVEGEU L’EXEMPLE DEL PUNT 8 D’AQUESTES NORME
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ

6.1. De la recepció i acceptació d’articles.

Els articles hauran de ser tramesos a l’adreça de la revista complint totes les normes
de presentació d’originals. En cas de mancances, la consell de redacció podrà sol·licitar els
elements que faltin abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.



232

Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

GIMBERNAT, 2022; 78: 221-246 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

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.
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CONFLICTE D’INTERESSOS (marqueu aquesta casella si escau)

En l’apartat d’Observacions, els signants del text informen de qualsevol lligam comercial, financer

o particular amb persones que puguin tenir interessos relacionats amb el treball proposat.

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ (marqueu aquesta casella)

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons CC BY. L’obra pot

ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer obra derivada, deixant clar qui és

l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de Barcelona el dret

de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin d’interès per a aquestes institucions i

incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative Commons 4.0

Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> [Consulta:

1 de setembre del 2019]

OBSERVACIONS
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NOM DE LA REVISTA

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

TÍTOL DEL TREBALL

AUTORS

Cognoms Nom Signatura Data

Nom i cognoms:
Adreça:
Població: Codi postal:
Telèfon: Horari de contacte:
Correu-e:

DADES DE CONTACTE DEL PRIMER SIGNANT
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la decisió editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial de la revista l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic
i la presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors interns, considerem l’article:

 No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
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 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2022
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