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Editorial

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 no és un número més de la revista GIMBERNAT. No és un dels semestrals

de rigor, sinó un d’extraordinari. Aquest nou volum vol fer-se ressò de la

commemoració dels més de 250 anys de la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya (RAMC). Com ja s’ha dit en algun editorial precedent, l’efemèride

s’esqueia el 4 de maig de 2020, però va coincidir amb els primers temps de la

pandèmia de la covid-19, que va fer impossible qualsevol iniciativa. Ara, dos anys

després, en un moment favorable d’aquest desastre sanitari i social, s’ha pogut fer

el solemne acte públic que requeria. S’ha fet més una rememoració que no pas

una celebració, ja que la situació encara de pandèmia i amb una guerra a l’Est

d’Europa ha planat sobre el goig que l’acte hagués requerit.

El moment actual, després de dos anys, és d’inseguretat. La pandèmia, segons

The Lancet, triplica el nombre de defuncions censades i les fa arribar a 18,2 milions a tot

el món. Ha trastocat tots els sistemes sanitaris; el de Catalunya ja partia d’un model

caduc i ara demana canvis molt importants en tots els aspectes, que exigeixen més

inversió, molts encerts i la complicitat de la societat i de tots els agents del sector, entre

ells de la nostra Acadèmia, que hi pot aportar coneixement, experiència i imparcialitat.

D’altra banda la guerra russo–ucraïnesa ha provocat el posicionament dels

grans blocs mundials, atesos el risc d’extensió i l’amenaça nuclear que podrien

desfermar un conflicte sense retorn. Aquest nivell de risc ens du a recordar la figura del

qui fou president de l’Acadèmia entre l’any 1979 i el 1993, el Dr. Moisès Broggi i Vallès,

cofundador d’International Physicians for the Preventions of Nuclear War; sota el seu

mandat aquesta associació mèdica va rebre el Premi Nobel de la Pau, l’any 1985. El Dr.

Broggi va deixar clara la seva posició i alhora la de l’Acadèmia enfront les guerres.

Des de les seves pàgines, GIMBERNAT desitja a Catalunya i al món el retorn de

la salut i de la pau i a la RAMC una trajectòria molt més llarga i igualment exitosa.
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El preàmbul dels Estatuts de la RAMC exposa que entre altres finalitats té la

de contribuir al coneixement i progrés de les ciències sanitàries a Catalunya i la

defensa del patrimoni científic i cultural català. Per aquesta raó, per disposar del

Seminari d’Història de la Medicina i ser el seu estudi un dels objectius de la institució,

la institució els promou des de fa molts anys.

El 2007, sota la presidència del Dr. Jacint Corbella, l’Acadèmia assumeix la propietat

i gestió de la revista GIMBERNAT, que des del seu naixement, el 1984, havia estat en mans

del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona (UB). Des del 2007 la coediten

l’Acadèmia i el Seminari Pere Mata de la UB, fins el 2019, quan la coedició recau en la

RAMC i la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la

Medicina. Aquestes tres institucions són d’àmbit català i tenen la seu a Barcelona. Els

consells de la revista van creure oportú considerar l’entrada d’una nova institució d’igual

prestigi que tingués la seu social al territori no metropolità. Per aquest motiu i com a fruit

de les converses amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a partir

d’aquest número aquesta també n’és coeditora i hi aporta tot el seu potencial acadèmic,

que reforça els continguts i difusió de la capçalera. Sigui doncs molt benvinguda.

La revista que el lector té ara entre mans conté el dossier commemoratiu dels

més de 250 anys, com ja hem dit, i a més les habituals: la part general i algunes

seccions diverses. Els temes que s’hi tracten abasten un període molt ampli, entre la

darrera part del segle XV i l’actualitat. Cronològicament, en un s’exposen aspectes

sobre la sífilis dels segles XV i XVI; altres dos, dels segles XVIII al XX, un tracta l’exhibició

de la malaltia i un altre les figures de cera. Al segle XX corresponen un article sobre

els metges que cita Josep Pla a El quadern gris, un altre sobre el cinema documental

de propaganda de la Guerra Civil de 1936 al 1939 i, finalment, un treball sobre un

inventari de bibliografia mèdica de la Fundació Uriach.

Cal destacar que aquesta revista fa tothora ús de la llengua pròpia, incloent-

hi però algunes de properes que tracten temes que ens interessen; en aquest cas,

un dels treballs procedeix de París i el publiquem en la llengua original francesa, com

també és el cas d’un altre enviat pel personal investigador i conservador del Museo

Olavide de Madrid, que editem en castellà.

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ha tingut grans historiadors i

cronistes dels que ara no detallarem el nom; de cap manera gosaríem comparar-nos-

hi i som molt conscients que durant segles han estat un exemple a seguir, com

intentem fer, humilment, des d’aquesta revista, que desitgem que sigui grata tant als

seus seguidors com als que la consultin esporàdicament.
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L’EFEMÈRIDE

BOMBÍ i LATORRE, Josep Antoni
President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). bombi@ub.edu

DOSSIER: 250 aniversari de la Reial Acadèmia DE

Medicina de Catalunya

F
inalment, amb dos anys d’endarreriment hem celebrat el 250è aniversari d’una

de les institucions sanitàries catalanes actuals que més ha aportat a la salut i al

progrés del nostre país.

No es tracta d’un aniversari qualsevol; 250 anys són molt: un quart de mil·lenni.

Un llarg període de temps de la història recent, en part moderna i en la seva majoria

contemporània, temps en què a Catalunya han passat moltes coses.

Amb antelació suficient l’Acadèmia va organitzar aquesta commemoració,

però  el 25 de febrer de 2020 es diagnosticava el primer cas de covid-19 al nostre

país i el 6 de març, la primera mort. Amb aquell inici i posterior evolució

exponencial de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l’intent va

quedar avortat amb la declaració de l’estat d’alarma i el confinament de la

població. En un procés que era de final desconegut, la Reial Acadèmia de Medici-

na de Catalunya (RAMC) va suspendre el projecte. En una situació de gran mortalitat

i patiment no hi havia res a celebrar. Des d’aleshores es van anar succeint les

onades epidèmiques i les mesures sanitàries, fins ara, que tot just hem acabat

la sisena onada, en aquest cas originada sobretot per la soca vírica de la variant

òmicron.

Després d’algun altre ajornament i preveient que l’evolució de la pandèmia

ho feia possible, la Junta de Govern va decidir que no es podia endarrerir més i va

proposar el 4 de maig del 2022 per fer l’acte d’aniversari.

Sense saber del cert si ens trobem a la fi de la pandèmia o en un moment de

regressió, aquest moment de respir ens ha ofert l’oportunitat de commemorar dos

anys més tard aquella important efemèride, en un format adaptat a les normes de
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prudència exigibles a partir del coneixement acumulat i la incertesa sobre el futur immediat.
Així doncs, celebrem el 250è aniversari amb cert retard, de fet 252 anys, i pretenem
exposar no només la història sinó que també volem fer palesa la voluntat de continuar.

La celebració ha fet balanç de la trajectòria i ha reconegut fets, fites i
personatges d’una institució que ha tingut i té un pes inqüestionable.

L’Acadèmia disposa de dues revistes i ambdues es volen fer ressò d’un acte
tan destacat. En el cas present, Gimbernat, dedicada a la història de la medicina
i les ciències de la salut, és la capçalera més indicada per revisar la trajectòria
de la corporació acadèmica i contextualitzar el que representa en aquest moment.
La revista és semestral, però ha volgut fer l’esforç d’editar un número extraordinari
en l’escaiença per reflectir-hi la celebració i acompanyar-la d’altres treballs de
recerca històrica, alguns sobre l’Acadèmia i altres d’aspectes generals del passat
sanitari català.

Repassem els inicis de l’Acadèmia. El 4 de maig de 1770, després de diver-
sos entrebancs i temptatives a la Cort per la recuperació dels estudis de medicina de

Figura 1. Façana de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en l’actualitat. (Font: Arxiu RAMC).
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Barcelona, es va autoritzar la creació d’unes conferències mèdiques amb la pretensió
d’aprendre a partir de presentacions i discussions de casos clínics, i d’investigar les
malalties epidèmiques i els problemes d’higiene i salut pública per millorar la pràctica
professional. Es tractava de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, l’inici del
recorregut de l’actual Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Per tant, el 4 de
maig de 2020 vam complir 250 anys d’existència.

Aquesta és una fita molt important per a tots i pel que fa a la dedicació de
l’Acadèmia a l’ensenyament i la millora de la sanitat catalana, que sens dubte mereixia
la celebració de l’efemèride amb la màxima solemnitat.

També hem d’agrair que ens hagin acompanyat les màximes autoritats del
país. No hem d’oblidar que durant més de dos segles i mig la institució ha liderat la
medicina catalana i ha estat l’element troncal de la seva organització. És per això
que la importància no rau només en els aspectes institucionals interns, sinó també la
té per a la sanitat catalana i la cultura i governació del país.

Els aniversaris són un bon motiu per reflexionar sobre les experiències viscudes
i a partir d’elles treure’n experiències per encarar més bé el futur, amb les adaptacions
adequades als canvis dels temps.

És ben cert que la RAMC ha tingut una vida plena de vicissituds i de problemes
de tota mena que recentment hem fet aflorar al llibre La Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya. 250 anys (1770-2020), del doctor Lluís Guerrero, una crònica abreujada.
Potser per les moltes dificultats superades i malgrat la llarga trajectòria només conservem
el testimoni de les celebracions dels 150 primers anys i dels dos segles d’existència.

Però malgrat tota mena d’inconvenients, la RAMC s’ha anat adaptant sempre
a les diverses situacions i ha gaudit d’un gran prestigi per les activitats realitzades per
les acadèmiques i acadèmics en el camp de l’ensenyament, del progrés de la ciència
mèdica, del control de les epidèmies i vacunacions, de la coordinació professional
durant molts anys i dels assessoraments a la Justícia i a l’Administració en general.

És un bon moment per retre homenatge a les figures de tots els que ens han
precedit al llarg de més de 250 anys; la seva trajectòria ha de ser un exemple i un
estímul per a nosaltres i les properes generacions. En tot moment ha quedat palesa
la qualitat dels membres de la corporació, demostrada per la seva trajectòria curricular,
pels seus càrrecs, per la presència en altres acadèmies i institucions i pels honors i
distincions que han aconseguit.
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Figura 2. Sala Gimbernat, antic amfiteatre anatòmic del Reial Col·legi de Cirurgia

de Barcelona. (Font: Arxiu RAMC).
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La nostra història està íntimament lligada al desenvolupament de la Medicina
al llarg d’aquest període. Inicialment, la seva creació va ser motivada per un desig de
millora de la professió i del coneixement mèdic, que apartant-se del classicisme
pretenia evolucionar amb un nou aprenentatge basat en la presentació i discussió
de casos clínics. Posteriorment, va potenciar la funció docent mitjançant la seva
càtedra de Medicina Pràctica, que pretenia ser un revulsiu de la baixa qualitat educa-
tiva de la Universitat de Cervera. Mentre incrementava el seu prestigi, l’Acadèmia
durant el segle XIX va exercir la docència, la recerca en alguns moments, la salut
pública i l’assessorament imparcial dels organismes institucionals i de la població.

La darreria del segle XIX i els inicis del XX comporten un seguit de canvis
de conceptes i d’organització de la professió i la sanitat. La creació dels col·legis
de metges, l’aparició de les especialitats mèdiques i la de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears van desproveint d’algunes
funcions la nostra Acadèmia, que pas a pas esdevé una tribuna d’excel·lència,
de personalitats del màxim prestigi professional que tenen com a finalitat contri-
buir al coneixement i progrés de les ciències sanitàries a Catalunya, la defensa
del patrimoni científic i cultural català i l’assessorament dels departaments de
Salut i de Justícia del Govern de la Generalitat. A més, la RAMC actualment
també aporta coneixement mitjançant els seminaris d’Educació Mèdica, Bioètica
i Història de la Medicina.

Després d’haver lluitat contra tantes epidèmies i establert un nou marc de
funcionament i d’utilitat social, ¿qui hauria previst que en ple segle XXI, el més
científic des dels inicis del coneixement i caracteritzat per l’estat del benestar, ens
aturaria l’activitat una pandèmia?

Continuant amb la seva tradició, als inicis de la pandèmia la RAMC va fer un
comunicat públic sobre les mesures a prendre, va reconèixer el sobreesforç del
personal sanitari i va donar confiança i esperança a la població. Ha estat present
en la lluita contra el SARS-CoV-2 tant en els aspectes de seguiment epidemiològic
com assistencials mitjançant els seus acadèmics, alguns amb gran presència
mediàtica i altres més des l’anonimat. La covid-19 posa un colofó trist i d’incertesa
sanitària a la nostra primera etapa de 250 anys. Tenim perspectiva per saber que
és un entrebanc més del qual ens en sortirem i podrem seguir treballant al servei a
la sanitat i de la societat catalana aportant-hi l’esforç i prestigi de tots els acadèmics,
com s’ha fet sempre.
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Aquests embats comporten sempre canvis de cicle i l’obertura de nous
horitzons. Probablement també porten a una nova època de la nostra institució, que
com totes les acadèmies i el món que ens envolta haurà de projectar un nou camí
amb un pes molt important de canvis sociològics i l’ús de les tecnologies digitals. Tot
el que ha passat i l’evolució natural de la ciència i de la societat ens duran a conti-
nuar la nostra trajectòria sota nous paradigmes i  amb els màxims nivells d’exel·lència.

Confiant doncs en que ja hàgim iniciat una nova etapa de normalitat
postpandèmica, comencem també tots nosaltres a reprendre el camí habitual de
servei al país desitjant poder oferir pàgines tan prestigioses i eficaces com les del
passat.

Figura 3. Orla històrica dels presidents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

des de 1770 fins al 2020, amb motiu del 250è aniversari de la seva fundació. (Font: Arxiu RAMC).
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INTRODUCCIÓ

L’any 1700, per resoldre la successió de Carles II, darrer dels Àustries, s’inicia
un conflicte internacional que té arrels polítiques al segle anterior. L’hereu designat
era Felip de Borbó, duc d’Anjou i net de Lluís XIV de França. Tot i amb això, Leopold I,
arxiduc d’Àustria reivindica la corona per a la seva nissaga.

La Corona d’Aragó pren partit per Carles d’Àustria i el 1705 congria l’aliança
amb Anglaterra, Portugal i els Països Baixos per defensar-la. Mentre, la Corona de
Castella i els exèrcits hispans s’alien amb França per donar suport a Felip de Borbó.
En aquest enfrontament els catalans pretenen conservar les llibertats tradicionals,
les Constitucions i Pragmàtiques, i evitar costi el que costi caure sota el model de
govern centralista francès. La confrontació excedeix els nostres interessos i planteja
importants qüestions geoestratègiques, sobretot a Europa i Amèrica.

La guerra entre les Dues Corones i els aliats canvia d’escenari polític quan
Carles d’Àustria esdevé Carles VI, emperador del Sacre Imperi Romanogermànic.
Trencats els anteriors equilibris de forces, tenen lloc els tractats d’Utrecht (1713) i de
Rastatt (1714) i les terres catalanes perden els seus aliats i resten soles davant dels
dos exèrcits més poderosos del moment.1

D’aquesta feta, les armes van vencent la dura resistència catalana, que va
perdent territori lliure. El 25 de juliol de 1713 inicien el setge de Barcelona, que es
mantindrà hermètica fins l’entrada dels exèrcits francoespanyols a la capital l’11 de
setembre de 1714. El dia 18 següent capitula la plaça forta de Cardona.

Les forces d’ocupació fan estralls i Barcelona queda molt devastada. Una
part dels austriacistes romandran a la ciutat i contribuiran a la seva rehabilitació i
recuperació progressiva de l’activitat. Altres aniran a l’exili, la majoria a Àustria, sobretot
a Viena. Una altra part es trasllada a les Illes, que encara resisteixen l’enemic i
defensaran Mallorca fins la seva caiguda, el 1715.

ELS DECRETS DE NOVA PLANTA

I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

A mesura que els exèrcits borbònics conquereixen territoris de la Corona
d’Aragó, Felip V imposa per decret les formes de govern de Castella. Després de la
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batalla d’Almansa, el 1707, dicta el Decret de Nova Planta de València, el d’Aragó el
1711, el de Mallorca el 1715 i el de Catalunya el 1716.2  En general, el conflicte
abasta el període de 1701 a 1719.

El Decret de Nova Planta aboleix les institucions catalanes, des dels consells
i ajuntaments a les vegueries i la Generalitat. A Catalunya també suprimeixen les
universitats, disposen la desaparició oficial de la llengua catalana i la creació del
cadastre, com en els altres llocs, però amb una imposició fiscal directa asfixiant.

El Decret imposa el règim absolutista, exclou la representació de la societat
catalana dels organismes de governació i prioritza les autoritats militars sobre les
civils. Els corregiments els solen governar oficials de l’exèrcit vencedor. Les províncies
les regeix el capità general com a autoritat militar, amb el suport jurídic de la Reial
Audiència que també depèn d’ell, sota la fórmula del Reial Acord. Després de desplaçar
tots els desafectes, tots els càrrecs militars, polítics, eclesiàstics i de qualsevol altra
condició recauen en persones foranes properes al nou règim i en botiflers locals.

Mentre als territoris conquerits es mantenen les universitats i només pateixen la
depuració del professorat i canvis dels programes d’ensenyament, el Decret tanca a
Catalunya totes les universitats de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Vic, Solsona i
Tortosa, sota l’acusació d’haver sigut focus subversius de resistència antiborbònica.
Per aquest motiu i per apartar els estudiants dels nuclis més poblats i de major pes
polític, resol la construcció d’una única universitat a Cervera, ciutat de 3.000 habitants
de la que afirmen que ha mantingut fidelitat a la causa filipista. Aquesta decisió del 16
de setembre de 1714, primerament s’orienta a favor de Cervera i Girona i després
només a Cervera. El  nou centre es construeix a partir del 1717 i no s’acabarà fins al 1740.3

L’edifici universitari de Barcelona disposava de 15 aules grans, un saló d’actes
molt espaiós i dos extensos patis d’esbarjo; deneguen l’ús d’aquest immoble vene-
rable per a l’ús religiós i és ocupat per batallons de l’exèrcit.4 En els primers moments
es mantenen els estudis de Medicina a Barcelona i els jesuïtes conserven els de
Gramàtica i Retòrica, però poc després Cervera desenvolupa el projecte centralista
amb totes les matèries, es dota d’estatuts el 1726 i la regeix un canceller. La universitat
de Cervera assumeix l’absolutisme borbònic i el credo jesuïta —fins l’expulsió de
1767—, però no assoleix prestigi acadèmic, en especial en l’àmbit de la Medicina, i
molts estudiants catalans s’adrecen a altres llocs més llunyans. Cervera disposa de
les facultats de Teologia, Cànons, Humanitats, Medicina, Filosofia i Lleis. Medicina té
al seu inici quatre càtedres, que ocupen dos metges de Cervera mateix, un de Lleida
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i un de Calaf. La seva dotació ordinària va ser de sis càtedres: Prima, Vespres,
Pronòstics, Mètode, Simple i Anatomia, i Cirurgia; els estudis duraven quatre anys
lectius, seguits d’un de pràctiques.

Tot i amb això, no tot el professorat va ser sempre de poc prestigi, ni tampoc
l’alumnat. S’hi van formar en part o fent els estudis complets persones que arribarien
a tenir molt renom, com ara Joan Francesc Bahí i Fontseca, Antoni de Gimbernat,
Josep Salvany i Lleopart, i Feliu Janer i Bertran, entre altres.5

LA IMPOSICIÓ DEL CASTELLÀ

En la primera meitat del segle XVIII la llengua de la universitat és el llatí, com
correspon a la tradició imperant; tot i amb això, el castellà s’anirà obrint camí a
l’ensenyament fins arribar a ser quasi exclusiu. El castellà era obligat tothora en les
converses a l’espai docent i el català no es podia parlar.6 D’altra banda, la universitat
de Cervera rep el monopoli d’impressió de tots els llibres docents, que s’escriuen en
castellà i l’imposen com a llengua culta.

L’exigència del castellà per decret com a llengua institucional dels àmbits
oficials i de l’Església era un fet, però en l’àmbit privat el català persistia com sempre.
Les escoles de pobles i ciutats havien d’ensenyar en castellà, però degut a l’elevat
analfabetisme de l’època això només afectava un segment de la població. Alguns
clergues, com Baldiri Reixach7 o el bisbe Climent, a mitjan segle XVIII proposaven
educar en català i evitar l’exclusivitat del castellà. Això no obstant, la Reial Cèdula de
23 de maig de 1768 imposa amb fermesa el castellà: “Para que en todo el Reyno se

actue y enseñe en llengua castellana...”, “...las enseñanzas de primeres letras,

latinidad y retòrica se haga en llengua castellana, dondequiera que se practique”.8

Les autoritats eclesiàstiques s’expressen bé en castellà, però no tant el clergat;
el canvi de llengua se’ls fa difícil i la comunicació amb el poble encara més. Els
registres parroquials solen mantenir l’ús del català almenys fins mitjan segle XVIII,
amb variacions segons el lloc.

La instrucció secreta donada als corregidors el 20 de febrer de 1717, estableix
en el punt sisè “Pondra el mayor Cuydado en introduir la Lengua Castellana, a cuyo

fin darà las providencias mas templadas, y disimuladas para que se consiga el efecto

sin que se note el cuydado”.9
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LA MEDICINA I LA CIRURGIA A BARCELONA

Acabada la guerra, els estudis de medicina i de cirurgia hi romanen poc temps
i a la fi només l’Hospital de la Santa Creu es dipositari de la continuïtat assistencial,
per bé que precària i de poc prestigi.

Abolida la universitat, exerceixen a Barcelona metges de renom, entre els
quals el protometge Francesc Sanpera i durant poc temps els antics catedràtics,
entre els quals Josep Fornés, Joan Pla, Francesc Fornells, Rafael Esteve, Dídac Case-
tas i Jeroni Badia; altres eren metges o cirurgians de l’Hospital de la Santa Creu com
Francesc Agulló, Josep Prats, Joan Francesc Roig, Anton Tomàs, Carles Vicenç Rossell
i Francesc Puig, entre altres.10

En general, la medicina i la cirurgia mantenen a Barcelona i al país un nivell
baix, fonamentades en les fonts grecollatines, allunyades de la ciència i
l’experimentació, amb molts llatinismes i antigues lletanies poc resolutives.

Pere Virgili crea el Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis el 1748, per formar
cirurgians per l’Armada i, posteriorment, el 1760 funda el Reial Col·legi de Cirurgia de
Barcelona per formar-ne per a l’Exèrcit i l’assistència civil. El mateix any s’estableix
que la llengua del Col·legi sigui la castellana. Les obres del Col·legi de Cirurgia de
Barcelona s’inicien el 1762 i acaben el 1764.

Al Col·legi s’hi formen cirurgians llatins, que han de conèixer aquesta llengua,
han de tenir estudis humanístics i conèixer les fonts clàssiques; també s’hi eduquen
cirurgians romancistes, només formats tècnicament. El nivell dels uns i dels altres és
divers i objectivable mitjançant el nombre d’exàmens superats. El professorat
l’integren catedràtics de l’estat i francesos. Entre els estudiants n’hi ha de catalans,
d’espanyols i de francesos, que es comunicaven amb l’obligada llengua espanyola;
segons el Dr. Massons “havien d’escoltar i cursar les lliçons i respondre a l’hora dels
exàmens en castellà...”.11 A partir de 1768 incorpora les càtedres d’Anatomia i de
Cirurgia de Cervera i els alumnes de Medicina de Cervera les hauran de cursar al
Col·legi de Barcelona.

La biblioteca del Col·legi tenia llibres en llatí, en francès i en castellà. Els
professors van escriure les seves obres en castellà; tant els llibres editats pel Col·legi,
sobretot per a l’ensenyament, com els recomanats per aquesta fi, estaven escrits en
aquesta llengua.12 Les Ordenances de 1795 detallen quines obres han de ser la base
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Figura 1. Primera pàgina dels

Estatuts de l’Acadèmia Mèdico-

Pràctica de Barcelona de 1798,

i detall del paràgraf XXXV on

s’especifica l’obligatorietat

del castellà.

Figura 2. Topografia Mèdica de

Pons, presentada l’any 1906 a la

Reial Acadèmia de Medicina, la

primera escrita en català.
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per explicar les diverses disciplines, totes en castellà, i es recomana als professors
de tots els Col·legis que escriguin els llibres de text en castellà.13 El govern de l’Estat
tenia la competència de la censura de tot el que s’editava i sobre alguns originals
sanitaris demanava informes al Col·legi de Cirurgia; el 1796 en rebutja un d’un
anomenat Thomas per estar escrit “en dialecto”, però es desconeix si aquest autor
era català o estranger.14 Les 188 memòries de les juntes literàries del Col·legi,
corresponents al període 1792 – 1835, estan redactades en castellà.

El Reial Col·legi de Cirurgia dona una formació moderna, que margina els
clàssics i s’inscriu plenament en el corrent il·lustrat. Aquesta formació dels cirurgians
i de l’assistència que donaven suposà una gran millora; el nivell que van adquirir era
molt superior al dels metges, que seguien immersos en l’empirisme del passat més
antic i ineficaç.

ELS INTENTS DE RECUPERACIÓ DELS

ESTUDIS DE MEDICINA DE BARCELONA

Alguns dels metges residents a Barcelona feia temps que eren conscients de
la mala situació de la medicina i alguns es reunien i debatien iniciatives per tal de
millorar-la. Volien el retorn dels estudis mèdics a la ciutat i tenien en compte altres
fets, com ara l’aprovació reial d’una acadèmia a Sevilla el 1700, confirmada el 1701,
i de la Tertulia Médico-químico-física de Madrid de 1732 que esdevinguè Regia Aca-
demia Médica Matritense el 1734.

El 1754 uns metges barcelonins sol·liciten a la Cort la recuperació dels estudis
de Medicina que havia tingut la ciutat, però se’ls hi denega, tard i oficialment, el
1763. Aquest metges perseveren en l’intent, modifiquen el contingut i tornen a
demanar-ho poc més tard a través dels doctors Barnades i Bonells, que fan de
valedors seus a la Cort. Davant de la insistència, el 1769 els dos personatges els
recomanen abandonar aquesta idea i demanar una acadèmia com la de Madrid.
Aquells metges de Barcelona ho fan així i el 29 d’abril de 1770 presenten el nou
projecte al Real Acuerdo, que ho resol favorablement el 4 de maig de 1770.15 En nom
del Real Acuerdo ho signa el regent senyor de Hita, amb una nota que diu “Barcelona,

4 de mayo de 1770. Sea concedido a los suplicantes el permiso que solicitan para

que en las conferencias no sea tratado ningún asunto diferente al que proponent.

Así lo ha resuelto el Real Acuerdo”.16 Aquesta esdevé la data efectiva de creació de
l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona, fa ara 252 anys.
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L’Acadèmia contribueix des del primer moment a la modernització de la medi-
cina mitjançant el debat sobre casos clínics, els informes sobre les epidèmies i les
resolucions d’altres aspectes que se sotmeten a la seva consideració. No obstant
això, el tema cabdal, la recuperació dels estudis mèdics de Barcelona que van
arrabassar els Decrets de Nova Planta, segueix pendent.

A finals de l’any 1795 l’Acadèmia, convenientment assessorada, com a primer
pas sol·licita al rei que creï una càtedra de Medicina Pràctica que depengui d’ella.17

La concessió, entrebancada, no és ferma fins l’any 1801; mentre i per tal d’ubicar-la
li atorga uns terrenys que ja tenen propietari legal i enreda l’Acadèmia en un plet que
li costarà temps i cabals. El 25 de  juny de 1801 la càtedra del Reial Estudi de
Medicina Pràctica endega el seu recorregut, però amb dependència de la Universitat
de Cervera, i després d’algunes dificultats, primer amb dotze llits per fer les pràctiques
a l’Hospital de la Santa Creu i poc després les dues sales del Sant Crist i, a partir del
1805, una altra amb dotze llits de militars. Els primers catedràtics són els doctors
Salvà i Mitjavila. Anys més tard, el 1827, Raimon Duran i Obiols succeirà Salvà; a
Mitjavila el seguiran Nogués i després Piguillem.

Durant el Trienni Liberal, l’Ajuntament de Barcelona intenta sostreure la universitat
a Cervera i les Corts concedeixen a la Universitat Literària de Barcelona algunes càtedres
interines que només funcionen entre el 1821 i el 1822. L’entitat municipal, en sessió de
26 d’abril de 1833, intenta recuperar algunes càtedres cerverines i cursa la petició a
Madrid a través del capità general; al·lega que els estudis són molt necessaris a la ciutat
per a complementar-ne d’altres. El 1835 la Universitat de Cervera pateix la renúncia del
professorat de moltes càtedres, que són ocupades per personatges que cada vegada
tindran menor qualitat. La Reial Ordre de 22 d’octubre de 1835 autoritza a Barcelona
l’ensenyament privat de càtedres de Lleis, que tindran seu al convent de Sant Gaietà. El
1836 els professors del període 1821-1822 demanen la recuperació dels Estudis Generals
i els fan funcionar provisionalment a l’espera de la decisió de Madrid. El 2 d’agost de 1837
demanen oficialment al rei la recuperació de la Universitat de Barcelona i, tot seguit, la
Reial Ordre de 16 d’agost de 1837 permet la continuació dels estudis que ja funcionen i l’1
de setembre n’emet una altra que ordena el trasllat de la Universitat de Cervera a Barce-
lona. El 4 de desembre de 1837, el monestir de les Carmelites del carrer del Carme de
Barcelona acull els estudis de Medicina, Filosofia i Teologia, de moment en el context de
les guerres carlines. Finalment, el 10 d’agost de 1842 Espartero, des del seu elevat càrrec
entre els liberals, reordena les universitats de l’Estat i integra les universitats de Cervera i
Palma a la de Barcelona, que serà única a Catalunya. El decret tanca una etapa de 126
anys de repressió universitària derivada de la Guerra de Successió.
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 Barcelona no recupera del tot els estudis mèdics fins l’any 1843, quan l’edifici
del Reial Col·legi esdevé Facultat de Ciències Mèdiques i acull la docència de la
Farmàcia, la Cirurgia i la Medicina,18 vindicada des de feia més d’un segle.

L’ACADÈMIA DE MEDICINA

Des del moment de la seva creació el 4 de maig de 1770, l’Acadèmia fa les
seves primeres passes subordinada al marc normatiu de l’Estat, que inclou l’ús del
castellà en l’àmbit oficial. En aquell moment i posteriorment alguns metges també
formaven part  de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts (creada el 1764 amb el nom de
Conferencia Phisico – Matemática) i de la de Bones Lletres, també sotmeses a la
mateixa norma general.

El 1784 les estretors econòmiques fan que la corporació demani protecció a
Carles III mitjançant la intervenció del Dr. Bonells. El Dr. Masdevall s’hi posa i proposa
una modificació de l’ensenyament mèdic i la creació d’un col·legi de medicina pràctica
sota la direcció de la Universitat de Cervera. El rei accedeix a una part de la proposta
i posa l’Acadèmia sota la seva protecció, dotant-la del títol de Reial.

El 1788, en plena crisi econòmica, cerca una major protecció de la Cort i la
institució cedeix la presidència a membres de l’aristocràcia de l’Estat, aliens a
l’Acadèmia. Més tard, el Reglament de 1830 diu que el president de la Real Junta

Superior Gobernativa serà president nat de l’Acadèmia. Aquests presidents virtuals,
fins la seva desaparició el 1867, moment en què la corporació torna a elegir president
un dels seus acadèmics, també esdevé un mecanisme de control de l’aplicació de les
normes i directrius centrals de l’Estat, en especial de les referides a Catalunya. Altres
mecanismes de control van ser la jurisdicció del Protomedicat fins el 1814 i, després, de
les Reials Juntes de Sanitat i tota l’estructura que se’n derivava. També hi col·laboraven
altres organismes estructurats des del centralisme, com la Inspecció d’Epidèmies i la
jurisdicció de Sanitat i Educació al llarg de quasi tota la història de la Institució. I això
sense oblidar els aspectes normatius com els estatuts i reglament de la corporació, que
sempre havien de passar la censura i aconseguir l’aprovació de l’administració central.

Els Estatuts de 1785, autoritzats oficialment el 1786, en el seu apartat XXXV,
que tracta de les normes que regeixen les Juntes literàries, diuen que “...todas las

obras académicas se escribirán en castellano, sin permitir que en la Academia se hable

otro idioma: y á este fin adopta la Academia las reglas de la de la lengua Española,
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tanto en su gramática como en su ortografia”.19 Els estatuts posteriors, subjectes a les
directrius generals de la política de l’Estat, ja no entren en aquest detall però disposen
de mecanismes per al seu compliment. L’Acadèmia disposa el 1790 que els diplomes
d’associats siguin en castellà o llatí i, el 1797, les memòries que presentin els candidats
a associats també han de ser presentades en aquestes llengües.20

Al punt VI de les Adicions de 1797, que tracta de l’examen que s’ha de fer als
metges que es vulguin associar a l’Acadèmia, es diu que el candidat “...deberá

trabajar en español o latin la observación...”.21

Les primeres publicacions de la institució són les Memòries manuscrites,22

que recullen entre altres coses els textos de les primeres Juntes literàries de gairebé
25 anys; totes són en castellà llevat d’algunes en llatí i en francès. S’editen el 1798
i es poden considerar les primeres revistes de l’Acadèmia.23 Entre els anys 1845 i
1852 molts treballs s’editen a la revista “La Abeja Médica”, en castellà. Posteriorment,
publica una revista pròpia, “El Compilador Médico” que apareix entre el 1865 i el
1869; la succeirà “La Independencia Médica” entre 1869 i 1904. Totes es publiquen
en castellà. A partir del 1915 s’inicia una llarga etapa de la revista pròpia que coneixem
com “els Annals”: de 1915 a 1931 es diu “Anales de la Real Academia de Medicina

de Barcelona”, en castellà; del 1932 al 1935 la mateixa, en temps de la Segona
República i en català, s’anomena “Annals de l’Acadèmia de Medicina de Barcelo-
na”;24 a partir de 1945, amb la dictadura, torna al castellà amb el nom d’“Anales de

Medicina y Cirugía”. El 1981, el Dr. Moisès Broggi esdevé director dels Annals i proposa
subtitular-la en català, però la corporació decideix donar per acabada la trajectòria
dels Annals i proposa crear una altra capçalera. Així, del 1986 al 1991 edita en català
la “Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona”, que des de 1992 fins
avui s’edita en llengua catalana amb el nom de “Revista de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya”, amb presència majoritària del català des de 1995. Entre els
anys 1964 i 1976 edita en castellà el “Boletín Informativo de la Real Academia de

Medicina de Barcelona”. Des de l’any 2007, l’Acadèmia disposa d’una altra revista
pròpia, catalana de vocació i de fets des del seu naixement a la Universitat de Barce-
lona, fins el 2018: “Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la
Ciència”, a partir del 2019 inicia la seva segona etapa, amb el mateix carisma, amb el
nom de “Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut” i
es manté ben activa.

Un dels savis més destacats que ha tingut l’Acadèmia, el Dr. Salvà i Campillo,
publica la seva obra en castellà; en algun dels seus redactats hem pogut observar
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algun catalanisme que proclama la seva llengua materna i el seu ús freqüent a
l’espai privat.25 Tots els personatges catalans de l’Acadèmia escriuen la seva obra en
castellà. A finals del segle XVIII i al llarg del XIX s’hi incorporen socis íntims estrangers,
socis lliures i corresponents d’altres països, de França, Portugal, Itàlia i altres llocs
d’Europa; això crea un corpus documental d’altres llengües.

En relació a les convocatòries dels premis de l’Acadèmia, en la primera, de
1781, s’hi posa com a condició que els treballs estaran escrits “en español ó latin”.26 La
de 1802 ho repeteix. La de 1849 diu que hauran de ser en castellà, però que també
s’accepten treballs en llatí, francès, anglès, italià, alemany i portuguès. El 1852 la
convocatòria especifica que els treballs que es presentin al premi sobre epidèmies han
d’estar redactats exclusivament en castellà, mentre per als altres premis es poden
enviar els originals en castellà, llatí, francès, anglès, italià, alemany i portuguès. Les de
1870 i 1890 diuen que hauran de ser en castellà però que també s’accepten en llatí,
italià i francès. El 1876, el premi Garí els demana en castellà, francès i italià. En l’apartat
segon de les bases de les convocatòries de 1900 i 1915 hi apareix el català, a més del
castellà, llatí, italià i francès; el premi Garí no inclou la llengua pròpia del país. Entre el
1923 i el 1931 les bases dels premis de l’Acadèmia accepten els originals en català,
castellà, llatí, francès i italià, excepció feta pel premi Dr. Rosalino Rovira, entre 1923 i
1926, que només ho fan en castellà, en l’escaiença de l’època del Directori Militar i inici
del Civil de la dictadura de Primo de Rivera. Les bases publicades entre els anys 1932
i 1936 inclouen en el punt primer les llengües acceptades, que són el català, el castellà,
el llatí, l’italià i el francès. Durant el franquisme se n’elimina el català, que no torna a ser
una opció fins un moment avançat de la Transició.

Entre les topografies mèdiques que conserva l’Acadèmia, n’hi ha 96 que
corresponen als territoris de parla catalana. D’aquestes, 88 estan escrites en
castellà i corresponen al període entre 1787 i la segona meitat del segle XX. N’hi
ha dues, de Girona, escrites en francès. En català solament n’hi ha 5, presentades
entre l’any 1906 i el 1951 (Taula 1).27

 TAULA 1. TOPOGRAFIES MÈDIQUES EN CATALÀ

POBLACIÓ ANY
Pons 1906 (editada el 1908)
Viladrau 1913
Esparreguera 1938
Torelló 1949
Rupià 1951
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L’any 1830, el govern estructura les acadèmies i crea a Madrid la Real Acade-
mia Nacional de Medicina de la que depenen totes les altres, que tenen la denominació
d’acadèmies de districte; la nova normativa s’estableix que totes iniciaran el curs
amb una “...oración inaugural que leeran en castellano, por turno, los socios nume-

rarios...” Aquesta norma es du a la pràctica a Barcelona  l’any 1833; el primer treball
el presenta el Dr. Francesc Bahí i Fontseca i l’exposa en castellà.28 Es pronuncien en
aquesta llengua els següents fins el de 1931, inclòs; després, entre 1932 i 1939
s’obre un cicle en català. Durant la dictadura i àdhuc després, tots seran en castellà,
des de 1943 fins el 1980, any en què Jordi Gras i Riera el dicta en català (Taula 2).29

Entre aquest moment i l’actualitat es fan indistintament en català o en castellà, amb
una major presència del primer.

El 1839 s’inicien les memòries d’ingrés, preceptives per fer efectiva la
incorporació dels nous acadèmics; a partir del 1857 fins al 1874 reben el nom
d’exercici de provisió i a partir del 1877, discurs d’ingrés, fins l’actualitat. Tots
són en castellà fins el període entre 1932 i 1936, que es fan en català. Després,
a partir del 1943 tornen al castellà i durant la darrera etapa de la dictadura, en
què el 1970 Alsina Bofill pronuncia el seu en català, Manuel Carreras el 1971
i el 1973 també ho fa Josep Cornudella (Taula 3). L’any 1977, traspassat el
dictador, Josep Obiols el fa en català i comença una etapa que s’estén fins el
1995 en què se’n presenten en ambdues llengües, amb una menor presència
del català que en les lliçons inaugurals de curs.30 Des d’aleshores, es fan
lliurement en la llengua d’ús de cada acadèmic.

Pel que fa a la gran tasca de l’Acadèmia com a assessora de l’administració
en temes municipals, de governació i salut pública, escriu els seus informes en castellà
fins temps més recents. També els que emet per a asseguradores i l’àmbit privat. I

 TAULA 2. TREBALLS INAUGURALS DE CURS EN CATALÀ

ANY IDIOMA AUTOR

1932 català Jaume Guerra i Estapé
1934 català Jaume Pujiula i Dilme
1935 català Josep Roig i Raventós
1936 català Manuel Salvat i Espasa

1980 català Jordi Gras i Riera
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tothora els seus informes pericials i forenses pels tribunals de Justícia ordinaris i
Magistratura del Treball.31

La redacció de les memòries de secretaria per exposar-les en les sessions
inaugurals de curs, s’ha fet quasi sempre en castellà, llevat de les del 31 de gener de
1932, 29 de gener de 1933, 28 de gener de 1934, 27 de gener de 1935 i 31 de gener
de 1936. Posteriorment, durant tota l’autarquia franquista es fan en castellà, i no es
reprenen en català fins l’any 1989, fa ara només 33 anys.

El Directori Militar imposà la censura de la glossa que pretenia fer el Dr. PeyrÍ
en català en la sessió necrològica de la institució, dedicada a la memòria del Dr.
Ramon Torres i Casanovas, traspassat l’any 1922. El 1928, el Directori Civil acusa
l’Acadèmia de separatista per haver aprovat en ple, presidit per Pi i Sunyer, amb 33
vots a favor i 3 en contra, la redacció de les actes en català i li recorda la prohibició de
l’ús d’aquesta llengua.32 L’acta del 17 d’abril de 1931 fa esment de la cooficialitat
del català i afiirma que ja es pot usar; ho rebla en la reunió del dia 24 següent. Les
actes de les reunions de la junta i dels plens, a banda del resum de la sessió inaugu-
ral de 1932, es redacten en castellà fins el 17 de juny de 1932. No serà fins l’any 1989
que el nou secretari d’actes Dr. Gregorich inicia la seva redacció en català, llengua que
es mantindrà fins l’actualitat. Això no obstant, les convocatòries dels plens no es faran
en català fins el mes d’octubre de 1990 i les de la Junta de govern fins el mes següent.

El 1932 la institució catalanitza el seu nom oficial, que esdevé Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Barcelona, una vegada Madrid hagi denegat la proposta de la

ANY LLENGUA AUTOR
1932 català Joan Freixas i Freixas
1932 català Pere Domingo i Sanjuan
1932 català Enric Ribas i Ribas
1933 català Leandre Cervera i Astor
1934 català Josep Armangué i Toset
1935 català Josep Moll i Gimferrer
1936 català Ramon San i Ricart

1970 català Josep Alsina i Bofill

 TAULA 3. DISCURSOS D’INGRÉS EN CATALÀ
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Figura 3. Discurs d’ingrés de

l’acadèmic Joan Freixas i Freixas,

llegit i publicat en català, l’any 1932.

Figura 4. Primer discurs inaugural

de curs publicat en català l’any 1932,

a càrrec de l’acadèmic numerari

Jaume Guerra i Estapé.
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junta del 17 d’abril de 1931 sobre incloure el terme “Nacional” en el seu nom com
pretenia. La reintroducció del català durant la República es deu a la Junta constituïda
pel president August Pi i Sunyer, el vicepresident Jaume Peyrí i Rocamora, el secretari
perpetu Wifred Coroleu i el vicesecretari Lluís Suñé i Medan. El 6 d’octubre de 1934,
Companys, president de la Generalitat, decreta l’Estat Català dins la República Fe-
deral Espanyola i el govern de Madrid desplega una contundent repressió, suspèn
l’Estatut de Catalunya, intervé la Generalitat, li imposa el castellà33 i decreta canvis
legislatius generals que també afecten l’Acadèmia. El 30 de gener de 1935 dimiteix
Pi i Sunyer i s’elegeix nou president de l’Acadèmia el Dr. Peyrí, que ho serà fins finals
de 1948,34 en ple període d’imposició del castellà a tot el país.

Després del Guerra Civil, reinicia progressivament la seva activitat, ja important
des del 1943, en castellà com mana el nou règim. No serà fins els inicis dels anys
1980 que el català es fa present en diversos aspectes de la seva activitat, però no en
tots. Llavors, en una de les sessions, en lloança del Dr. Aragó, es diu d’ell que “no
oblida mai la història de la nació catalana”. El 1981 té lloc la descentralització dels
serveis sanitaris i el seu traspàs de l’Estat a la Generalitat, però el govern autonòmic
no assumeix la competència de les acadèmies fins el 1987; mentre, les inauguracions
de curs es fan en nom del president de la Generalitat “per delegació del Jefe del

Estado”. D’aleshores ençà, la llengua pròpia de l’Acadèmia és el català.

EL CONTEXT

Exposar el context dels fets ens duria a una revisió molt extensa que no és
moment d’abordar ni el lloc oportú per a fer-ho. Simplement pararem atenció en
alguns aspectes més generals per tancar aquest tema.

Com hem dit adés, els Decrets de Nova Planta de 1716 i la legislació que se’n
deriva, imposen l’ús del castellà en la vida pública i institucional. Amb el pas dels
anys pretén exigir-lo fins i tot en la vida privada. El 1723 és obligat en la documentació
municipal. El 1768 prohibeix l’ensenyament del català a l’escola i altres estaments
educatius. El 1772 intervé en la llengua de la comptabilitat comercial. El 1773 es
prohibeix l’edició de llibres en català. El 1801 les representacions teatrals s’han de
fer en castellà. El 1838 les retolacions sepulcrals s’han de fer en castellà. El 1857 la
Llei d’Instrucció Pública exclou altres llengües que no siguin la castellana. El 1860
imposa la retolació pública urbana en castellà. El 1862 s’exclou el català de les
escriptures notarials. El 1896 es prohibeix el català en les comunicacions telefòniques.
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El 1902 en l’àmbit religiós s’ha d’ensenyar la doctrina en castellà. Les dictadures de
Primo de Rivera i de Franco fan exclusiu l’ús del castellà a través de lleis, normes,
directrius, recomanacions i totes les formes possibles de pressió.35

Entre els anys 1810 i 1812, l’administració napoleònica mostra tolerància per
la llengua i la cultura catalanes, però aleshores l’Acadèmia roman tancada. A partir
del 1833, amb la Renaixença, s’inicia la recuperació del català com a llengua literària,
però aquest marc cultural no influeix en el funcionament de la institució, com tampoc
ho faran els inicis del catalanisme polític, a mitjan segle XIX, ni la seva evolució
posterior. En el període de 1872 a 1877 es crea l’Acadèmia de Ciències Mèdiques,
però no s’oirà la seva primera comunicació en català fins el 1898, pronunciada pel
Dr. Roca i Heras. El 1875 es funda  l’Acadèmia Mèdico–Farmacèutica. El 1892, l’any
de les Bases de Manresa, es crea l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya, que ha d’usar
sobretot el castellà però admet als seus concursos treballs també en català i una de
les seves dues revistes s’expressa en aquesta llengua. El 1906 se celebren el Primer
Congrés d’Higiene de Catalunya i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Cata-
lana. El 1903 es fa el Primer Congrés Universitari Català i el 1917, el segon. Entre les
dues dictadures, només floreix el català entre el 1931 i el 1936 mentre són vigents la
Segona República i l’Estatut de Núria de 1932, un document útil després dels dos
projectes fracassats, el de 1919, guiat per Cambó, i el de l’Havana de 1928.

L’any 1970 l’Acadèmia inicia l’organització del Congressos d’Història de la
Medicina Catalana, que durant més de 50 anys constitueixen una gran aportació a la
cultura pròpia del país. Entre el 1976 i els primers anys dels vuitanta, l’Acadèmia
projecta la creació d’un museu d’història de la medicina catalana. El 1979 l’Estatut
de Sau dona un tomb a la situació i la corporació diu “que sabrà treballar per enaltiment
de la medicina catalana i espanyola”. El 1981 l’Estat transfereix les competències de
Sanitat a la Generalitat, el 1983 el català esdevé la llengua pròpia del Govern i de
l’Administració, el 1987 la Generalitat assumeix la competència sobre les acadèmies
i el 1991 crea el Consell Interacadèmic. L’any 2006, l’Estatut de Miravet intenta
millorar les condicions d’autogovern però el Congrés i el Tribunal Constitucional
retallen a bastament la norma referendada, el que obre una nova etapa política a
Catalunya que encara dura i en què el català viu serioses dificultats que persisteixen.

Des del 1997, els Estatuts de l’Acadèmia recullen que la seva llengua pròpia
és el català i en el preàmbul fixa com a un dels seus objectius “la defensa del
patrimoni científic i cultural català”. De fet, fa molts anys que els presidents i els
òrgans de govern de l’Acadèmia són garantia d’aquest propòsit i l’han desenvolupat
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constantment en les seves accions. Entre els presidents, el Dr. Jordi Sans Sabrafen,
que ho fou els anys 2003 i 2004,36 va ser un destacat promotor de l’ús de la llengua
catalana i estudiós del seu ús en l’àmbit mèdic.37, 38 Els anys 2016 i 2017 el Dr.
Corbella publica la seva obra més important, “Història de la Medicina Catalana”, en
dos volums que abasten des de la prehistòria fins ara; l’edició ha anat a càrrec de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i Edicions Dau i és una gran aportació de
país a les humanitats mèdiques en català.

En l’actualitat a l’Acadèmia es viu plenament en català i en llibertat d’usos
lingüístics, ja que el castellà hi és ben present i també l’anglès en ocasions, com a
lingua franca en els actes que ho requereixen.

Dins d’aquest marc general, el món mèdic català va veure molt reduïdes les
seves possibilitats d’expressió i interrelació. Les revistes mèdiques inicien el seu
recorregut el 1763, quan apareix la primera d’una llarga sèrie de 164 capçaleres
diferents, totes en castellà, fins que la que fa 165, “La Gynecologia catalana” es
publica en català, la qual cosa produeix un gran enrenou i alguns, per raó de la
llengua, acusen els redactors de ser “bastardos de patria, abortos de ciencia, espíri-

tus enfermizos y misérrimos”. La revista demana a la Reial Acadèmia de Medicina
que en els seus concursos anuals admeti “la llengua catalana producte de la terra i
resultat de l’evolució d’un poble”.39 A partir de l’any 1900 i fins el 1939 hi ha centenars
de noves capçaleres i d’aquestes només una cinquantena són en català, la majoria
de l’època de la Segona República; quasi totes són efímeres, llevat d’”Annals de
Medicina”, que apareix el 1907 i perdura fins avui, actualment només en format
digital, una via de comunicació que probablement acabi substituint de forma general
les edicions en paper. Posteriorment i fins avui, sobretot des de la fi de la darrera
dictadura, la situació no ha estat gaire millor.

Pel que fa a l’edició de llibres mèdics al país, la història ha estat similar.40 Els
llibres de text s’han editat en castellà i la gran majoria dels altres també, fins i tot
molts dels dedicats a la divulgació mèdica per a l’ús domèstic. L’any 1894 l’Acadèmia
col·labora en l’exposició tipogràfica catalana que se celebra a l’Ateneu Barcelonès.
Arran l’exposició de la Bibliografia Medical de Catalunya de 1917,41 annexa al Segon
Congrés de Metges de Llengua Catalana, en què una part de les obres són les
editades en català, es pot comprovar en el seu catàleg editat el 1918 que el seu
nombre no és gaire important si el comparem amb els de llengua castellana. La
presència editorial del llibre mèdic en català no ha variat massa, malgrat la modesta
millora en les darreres dècades; tot i amb això, cal posar en relleu els projectes
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col·lectius de país que en diversos moments i escenaris ens han fornit de diccionaris
mèdics en català i d’un vocabulari.42 La redacció del primer, el “Diccionari de Medici-
na”, editat el 1936, fou dirigida per l’acadèmic Dr. Corachan.

Els metges es relacionen científicament sobretot mitjançant congressos i val la
pena fer-ne referència. El Congrés de Ciències Mèdiques de 1888 va ser el primer
referent destacat en català. El Congrés Internacional de la Tuberculosi de Barcelona,
l’any 1910, va ser una fita a partir de la prohibició que allà es va fer de l’ús del català i
de la reacció posterior que es desfermà. L’any 1913 s’inicia un cicle de més de 100
anys dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, històricament vinculats
també a l’Acadèmia: el de 1913 fou presidit pel president de la RAMB, Dr. Fargas; el de
1917 pel Dr. Freixas, posteriorment numerari de la RAMB; el de 1930 pel president Pi i
Sunyer; tots fins avui han tingut participació de part dels acadèmics numeraris i
corresponents de l’Acadèmia, àdhuc n’han presidit alguns, com Ribas el 1932, Puig i
Sais el 1934, Puig-Sureda el 1936, Alsina Bofill el 1976,43 el Dr. Laporte, president de la
RAMB, el 1980; més tard, en el cas del XX Congrés, celebrat l’octubre de 2017  —el
darrer fins ara— copresidit pels doctors Vilardell i Guerrero i celebrat a Manresa, amb
clausura a l’Acadèmia.44 Altres congressos s’han caracteritzat per l’ús del català com ara
els Congressos d’Història de la Medicina Catalana, convocats per l’Acadèmia, que des del
1970 fins el 2021 han celebrat XXI trobades al llarg de mig segle. L’Acadèmia també ha
acollit congressos o sessions de cites acadèmiques d’altres institucions, celebrats en la
seva llengua o en llengües oficials dels esdeveniments; podríem destacar els compartits
amb la Societat Catalana de Biologia i l’IEC, amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i les
seves societats, i amb el Col·legi de Metges i l’administració catalana..

 CONCLUSIONS

L’Acadèmia Mèdico–Pràctica de Barcelona neix com una alternativa a la
reclamació del retorn dels Estudis Generals de Barcelona i, en especial, dels de Medi-
cina, que el rei denega en aplicació del que disposa el Decret de Nova Planta del
Principat de Catalunya de 1716. La Cort manté la Universitat de Cervera com a únic
centre universitari del país i no serà fins al segon terç del segle XIX que es replantejarà
la situació, fins el retorn de la Facultat el 1843. Mentrestant, el Reial Col·legi de Cirurgia
de Barcelona exerceix una docència dels cirurgians que millora molt la seva formació.

La creació de la càtedra de Medicina Pràctica —també substituta de la
facultat— i el seu funcionament a partir del 1801, van suposar un estímul per a la
docència mèdica, que complementava en part el que se li havia arrabassat.
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L’alternativa acadèmica de 1770 de seguida prengué volada, s’omplí d’activitat,
i Barcelona i tot Catalunya van disposar d’una institució que ha estat troncal de la
sanitat catalana i té una fulla de serveis de gran mèrit, que a hores d’ara, en ocasió
de celebrar amb retard obligat els seus 250 anys d’existència, cal valorar i reconèixer-
la amb admiració.

La fi de la Guerra de Successió no només va comportar la repressió en l’àmbit
universitari, ja que l’ús de la llengua del país, el català, fou suprimida de l’àmbit
públic i també va anar a l’encalç de part del privat. De fet, el català no revifa en
l’àmbit mèdic fins la primeria del segle XX, es torna a silenciar durant la dictadura de
Primo de Rivera i no s’expressa lliurement fins la Segona República, tant en el país en
general com a l’Acadèmia. Després torna el silenci fins a finals dels anys setanta i a
l’Acadèmia fins a la dècada dels vuitanta.45 Des d’aleshores, l’ús ordinàri de la nostra
llengua catalana és la norma, sense rebuig vers cap altra.
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RESUM: Aquest treball vol donar a conèixer l’inspector d’epidèmies,
figura sanitària clau en la salut pública de l’Espanya il·lustrada. La
història d’aquest professional la podem dividir en tres etapes ben
diferenciades: 1. L’origen de l’inspector d’epidèmies (1720-1759); 2.
El desenvolupament i la consolidació de l’inspector d’epidèmies
(1759-1808); i 3. L’extinció de l’inspector d’epidèmies (1808-1847).

EL PAPEL DEL INSPECTOR DE EPIDEMIAS EN EL CONTEXTO
SANITARIO DE LA ESPAÑA ILUSTRADA. RESUMEN: Este trabajo
quiere dar a conocer el inspector de epidemias, figura sanitaria
clave en la salud pública de la España ilustrada. La historia de este
profesional la podemos dividir en tres etapas bien diferenciadas: 1.
El origen del inspector de epidemias (1720-1759); 2. El desarrollo y
la consolidación del inspector de epidemias (1759-1808); y 3. La
extinción del inspector de epidemias (1808-1847).

THE ROLE OF THE EPIDEMIC INSPECTOR IN THE HEALTH CONTEXT
OF ILLUSTRATED SPAIN. ABSTRACT: This work wants to get to
know the epidemic inspector, a key health figure in the public health
of illustrated Spain. The history of this professional can be divided
into three stages: 1.The origin of the epidemic inspector (1720-
1759); 2.The development and consolidation of the epidemic ins-
pector (1759-1808); and 3. The extinction of the epidemic inspector
(1808-1847).
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INTRODUCCIÓ

A partir de l’aparició de la pesta negra a Europa (1348-1351), la lluita contra
les pestilències es va iniciar als principals ports de la mediterrània, on el bescanvi
comercial era més intens, la qual cosa afavoria la propagació de les epidèmies.
Les idees centrals de tota actuació preventiva dels governants de les ciutats, eren
sobretot tres:

a.— L’aïllament tant de la ciutat sencera com dels individus i de les
mercaderies infectades o sospitoses de contagi.

b.— Les actuacions de control sanitari adreçades al manteniment de
la salubritat urbana (neteja dels carrers, enterraments als afores de la
ciutat, etc.).

c.— La protecció divina (les processons, els vots a diversos sants,
especialment Sant Sebastià i Sant Roc, el repicar diari de les campanes
perquè tothom anés a pregar, etc.).1

Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a crear el càrrec de
metge del comú (1350) amb la missió de vetllar per la sanitat pública, a la qual van
seguir altres ciutats de la Corona d’Aragó: Cotlliure (1372) i Tarragona (1383).
Aquest càrrec unipersonal, amb el temps, donà origen a la Junta del morbo, òrgan
de caràcter no permanent que s’encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant del contagi2. No obstant això, davant l’amenaça constant de les epidèmies,
en algunes ciutats aquest òrgan va ser permanent, com en el cas de Barcelona, a
partir de 1560.3

La lluita contra les pestilències va obligar a les grans ciutats portuàries a
desenvolupar tota una estructura de salut pública. A Barcelona, a banda de la  Junta
del morbo (anomenada vuitena del morbo), existien altres càrrec relacionats amb la
salut pública:

a.— El batlle del morbo que s’encarregava d’inspeccionar les
mercaderies i les persones de les naus sospitoses de contagi,
juntament amb el guarda del port i els metges i cirurgians conduïts
per la Junta del morbo.

b.— El guarda del port que s’encarregava del registre dels vaixells que
arribaven a port.
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c.— Els guardians del morbo que s’encarregaven de custodiar les portes
i camins d’accés a la ciutat, de custodiar la presó sanitària i els llocs de
quarantena de persones i mercaderies, i del reconeixement de les
butlletes sanitàries dels viatgers.

d.— L’escrivà del racional que s’encarregava de recopilar les xifres de
defuncions.4

Després de la Guerra de Successió (1702-1714), una nova dinastia, els
borbons, va regnar a Espanya. Felip V es va proclamar rei d’Espanya (1714-1746) i
va imposar un govern centralista, de règim absolutista, d’acord amb les lleis
castellanes. Va acabar amb les institucions de la Corona d’Aragó (Decrets de Nova
Planta d’Aragó i València al 1707; de Mallorca al 1715; i de Catalunya al 1716) i es
van unificar les lleis, els usos, els costums i els tribunals a tota Espanya i va aparèixer
el cadastre, per recaptar impostos.5 Al 1720, el brot de pesta de Marsella (1720-
1723) va posar en marxa una nova organització de la salut pública marítima, i les
juntes del morbo existents a les principals ciutats portuàries de l’estat (Cadis,
Barcelona, Alacant, Màlaga, Cartagena, A Corunya, València, etc.)6 varen donar
origen a les Juntes locals de sanitat, òrgan que constituïa el nivell d’actuació
perifèrica de la salut pública il·lustrada. No obstant això, aviat es va veure la
necessitat d’actuar no només en la sanitat marítima sinó també contra les malalties
interiors, sobretot el paludisme, la febre groga i la verola, en les quals l’inspector
d’epidèmies va jugar un paper fonamental en el control dels brots i en el tractament
dels malalts. Així doncs, durant la Il·lustració es consolidarà un nou sistema de
lluita contra les epidèmies que es caracteritzà per ser permanent i centralitzat (de
competència estatal), en contraposició al règim anterior que es caracteritzava per
ser temporal i local (de competència municipal)7.

En aquest article repassarem la trajectòria de l’inspector d’epidèmies a
partir del desenvolupament de la salut pública espanyola durant el segle XVIII i la
primera part del segle XIX, que es configura en tres etapes ben diferenciades:
l’origen de l’inspector d’epidèmies (1720-1759); el desenvolupament i la
consolidació de l’inspector d’epidèmies (1759-1808); i l’extinció de l’inspector
d’epidèmies (1808-1847).
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L’ORIGEN DE L’INSPECTOR D’EPIDÈMIES

(1720-1759)

Les autoritats borbòniques varen organitzar la salut pública en dos nivells:
central i perifèric. A nivell perifèric es van crear les juntes locals de sanitat i les juntes
regionals de sanitat. A nivell central es va constituir el Protomedicat i la Junta Suprema
de Sanitat.8

Però ni les juntes regionals ni les juntes locals gaudien d’un caràcter plenament
sanitari atès que els metges no formaven part d’aquests òrgans (la Junta de Sanitat
de Catalunya estava formada per sis ministres de la Reial Audiència; la Junta local de
Barcelona estava formada per 6 regidors municipals; la Junta local de València estava
formada per 2 regidors, el capità general de la ciutat, el secretari de l’ajuntament, el
metge de la ciutat i un veguer de la junta de València) i, més aviat, tenien un caràcter
administratiu-policial, ja que aquests organismes eren els encarregats de fer complir
les disposicions generals que emetia la Junta Suprema de Sanitat en el territori de la
seva competència.9 Per tal de consolidar el nivell sanitari perifèric, al 1740 es va
dictar un nou edicte: les juntes regionals només estaven constituïdes a Catalunya
(1721), València i Múrcia, i  les juntes locals continuaven localitzades a les ciutats
amb ports marítims comercials: A Corunya, Vigo, Gijón, Cadis (permanent des de
1742), Tarifa, Màlaga, Alacant, Cartagena, València, Barcelona, etc.10

El Protomedicat era una institució castellana creada pels reis Catòlics (1477),
imposat als territoris de l’antiga Corona d’Aragó arran dels decrets de Nova Planta, que
tenia com a activitat principal atorgar llicències a metges, cirurgians, apotecaris i barbers
i fixar els requisits i les prerrogatives per a cadascun d’aquests professionals sanitaris.
Amb posterioritat, va crear altres professionals sanitaris com sagnadors, oculistes i
dentistes. El Protomedicat també s’encarregava de castigar la negligència, perseguir
l’intrusisme, actuar com a àrbitre a les disputes entre els professionals sanitaris, i
controlar l’elaboració dels medicaments i autoritzar la comercialització dels nous
fàrmacs. El Protomedicat va establir delegacions a diverses ciutats espanyoles (1741):
València, Sevilla, Cadis i A Corunya.11

La Junta Suprema de Sanitat es va crear el 2 d’agost de 1720, arran del brot de
pesta de Marsella (1720-1723), amb l’objectiu no només de preservar al Regne de les
epidèmies de pesta (o de qualsevol altra malaltia infecto-contagiosa), en defensa de
les costes i els ports, sinó també per centralitzar totes les qüestions sanitàries.12 La
Junta Suprema de Sanitat era un òrgan que depenia orgànicament del Consell de
Castella, de caràcter jurídic-legal-processal, format per membres del mateix Consell,
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tots ells juristes, sense metges en la seva composició, qüestió que limitava la seva
actuació sanitària. S’encarregava d’emetre disposicions amb caràcter de llei i amb
les funcions executives i directives en matèria de salut pública de recopilar tota la
informació sobre els contagis (on i quan apareixien aquestes malalties infeccioses);
i de dictar les normes de protecció habituals (aïllaments, cordons sanitaris i
quarantenes), tant als indrets terrestres com als marítims.13

L’activitat de la Junta Suprema de Sanitat ja no es va aturar i després del brot de
Marsella va continuar emetent dictàmens per fer front no només als nous brots de pesta
procedents de l’exterior (Dalmàcia al 1724; Esmirna i Constantinobla al 1726; Zante,
Cefalònia i altres indrets de l’Àsia Menor al 1728; Alger i el nord d’Àfrica al 1732-1733),
sinó que també va començar a actuar per fer front a diversos brots endèmics de febres
tercianes i tifoides al Camp de Tarragona (1727-1729), model embrionari de la sanitat
interior que posteriorment s’aniria desenvolupant al llarg del segle XVIII.14 Davant de la
declaració d’un brot, la Junta Suprema de Sanitat designava els inspectors d’epidèmies,
metges triats entre els metges de cambra (reials) o els metges militars, encarregats
d’estudiar cada nova epidèmia i enviar els corresponents informes a Madrid, i alhora
prendre urgentment les decisions sanitàries oportunes; establia comissions o juntes de
facultatius que assessoraven sobre les disposicions a adoptar en cada cas i demanava la
col·laboració del Protomedicat i de les juntes locals i regionals de sanitat.15

El primer inspector d’epidèmies va ser Josep Fornés, metge de l’ajuntament
de Barcelona, que va ser comissionat a Montpeller per tal d’aconseguir informació
privilegiada sobre el desenvolupament de la pesta de Marsella als territoris afectats
pel contagi i sobre les mesures que es prenien per tal de lluitar i acabar amb l’epidèmia,
amb l’objectiu de transmetre tota aquesta informació a la Junta de Sanitat de
Barcelona.16 A partir d’aquell moment, la Junta Suprema de Sanitat enviarà a altres
metges, com a inspectors d’epidèmies, com per exemple:

a.— Roxano, Rubio, Vargas i Ureña per a estudiar l’epidèmia de vòmit
negre (febre groga) a Màlaga, el 1741.

b.— Fernández de Castella a Ceuta, el 1743.

c.— Diego Gavasica i Juan Isasmendi al País Basc, el 1750.

d.— Altres inspectors d’epidèmies dels quals tenim notícia són: Tomás
Exarch, que va ser enviat pel Consell de Castella, al Peñón de Gomera
el 1750; i Pérez de Escobar, que va ser enviat pel Protomedicat amb
autorització de la Junta Suprema de Sanitat a Villaviciosa, el 1776.17
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Per l’esmentat brot de Màlaga de 1741, la Junta va nomenar, a més a més,
una comissió formada per tres metges de cambra, que van restar a la Cort, per
analitzar les notícies que arribessin des de Màlaga.18

Aquests primers comissionats tenien un caràcter temporal i les seves tasques,
que consistien en l’emissió d’informes cap a Madrid, l’assistència als malalts i aplicar
les mesures control de la propagació, es limitaven a la durada del brot, amb plena
autoritat sobre els metges dels pobles i ciutats que visitaven, als quals ordenaven les
mesures preventives i terapèutiques adients. Segons Patiño, ministre del rei Ferran
VI (1746-1759) els comissionats d’epidèmies tenien tres funcions bàsiques: Lluitar
contra les malalties epidèmiques; Millorar l’assistència hospitalària; i Controlar i
inspeccionar les botiques.19

 EL DESENVOLUPAMENT I LA CONSOLIDACIÓ

DE L’INSPECTOR D’EPIDÈMIES (1759-1808)

Després del breu regnat de Ferran VI (1746-1759), Carles III (1759-1788) va
accelerar el programa de reformes que Espanya necessitava:

a.— Centralització i homogeneïtzació de l’administració basada en la
reducció del poder eclesiàstic, limitació del poder dels municipis i de
l’autonomia foral, i reforçar l’autoritat reial.

b.— Millora de l’economia basada en el foment de l’agricultura, la
protecció de les manufactures i la liberalització del comerç.

c.— Repartiment més equitatiu de la riquesa.

d.— Creixement demogràfic basat principalment en el augment de la
producció agrària i en certes millores higièniques i sanitàries.

e.— Reforma de l’ensenyament basat en la creació de la universitat de
Cervera (1740), els centres no universitaris d’ensenyament superior i
les acadèmies.

f.— Desenvolupament de l’activitat científica en els camps de les
ciències naturals, la química (per la pujança de la industria tèxtil i
siderúrgica)  i la cirurgia (associada a l’aparició dels col·legis de
cirurgia).20
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El programa de reformes iniciat per Carles III, també es va fer palès en la
millora de la salut pública, orientades cap a la millora de les condicions higièniques
i de salubritat urbanes, el desenvolupament del model de sanitat perifèrica i la millora
de l’eficàcia sobre el control de les epidèmies.

Pel que fa al desenvolupament del model de sanitat perifèrica, el 1770 es va
publicar un edicte a Catalunya que habilitava als ports de Palamós, Mataró, Tarragona,
Salou, els Alfacs i el Fangar (aquests dos darrers a Tortosa) al tràfic comercial, amb la
consegüent constitució d’una junta local de Sanitat, que havia d’estar formada pel
Justícia del lloc, tres regidors i l’assistència de l’escrivà de l’ajuntament. El 1771 es
va publicar un nou edicte a Catalunya que establia que a les noves juntes de sanitat
en formarien part un metge, un cirurgià, el guardià del port, els guardes o morbers i els
mariners tripulants de les falues (barques) de sanitat.21 La Reial Ordre de 30 de
setembre de 1800 va establir la creació de les juntes locals de sanitat de l’interior, en
les quals els seus membres no tenien dret a salari i les  retribucions rebudes ho eren
a càrrec de les multes, les sancions i els drets diversos, amb la finalitat principal de
lluitar contra les epidèmies.22 A la taula 1 es presenten les actuacions dutes per una
d’aquestes juntes locals de sanitat a començaments del segle XIX.23

TAULA 1. ACTUACIONS DUTES A TERME PER LA JUNTA DE SANITAT D’ALMERIA A
COMENÇAMENTS DEL SEGLE XIX, PER FER FRONT A UN BROT. (ELABORACIÓ PRÒPIA)

1. Davant de la sospita de contagi, el metge de la ciutat havia de comunicar a
l’alcalde de quina malaltia es tractava, dels símptomes, de les mesures curatives
dels malalts, de les mesures preventives dels contactes o sospitosos de contacte,
de l’evolució de la malaltia, etc.

2. Davant d’un brot proper, es publicava un ban per comunicar a la població
l’estat sanitari, s’establia per reglament el servei de vigilància de les portes de
la ciutat i el control de les persones per mitjà de passaports o cartes d’identitat,
es dictaven normes a complir sobre la salubritat dels carrers i cases, s’establien
cordons sanitaris amb ajuda de l’exèrcit i s’habilitaven dos llatzerets provisionals
(un per persones malaltes i altre per persones sanes) per fer complir el reglament
de quarantenes que dictava la Junta Suprema de Sanitat.

3. Quan no es produïen més contagis es notificava públicament el final de la
malaltia, s’establia la quarantena de la ciutat durant la qual es produïa la
perfumació i/o la fumigació de les esglésies, hospitals, cementiris, edificis
públics i les cases privades afectades, i el comerç de mercaderies susceptibles
de contagi s’interrompia durant 90 dies més.
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A Toledo, Guadalajara, Segòvia, Sòria, Jaén, Àvila, Múrcia, Còrdova, Lleó i
Palència, les juntes locals de sanitat estaven formades pel corregidor, dos regidors,
un diputat del comú i el procurador síndic, actuant com a secretari el secretari de
l’ajuntament, i només a la junta de sanitat de Madrid hi havia metge (concretament
en tenia dos).24

La Junta de Sanitat de Barcelona, amb una llarga trajectòria, constitueix un
bon exemple de totes les tasques i competències en matèria de salut pública que
podien arribar a assolir les juntes locals de sanitat: Aliments i el seu control; Animals
(malalties i epizoòties); Aranzels, dietes i salaris; Epidèmies humanes (espanyoles i
estrangeres); Farmàcia; Despeses de Sanitat; Inspeccions mèdiques a embarcacions;
Llatzeret de Barcelona; Llatzeret de Menorca; Nomenament del personal sanitari;
Política sanitària (epidèmies i el seu control a Catalunya i higiene pública); Ràbia;
Sanitat ambiental; Tisi (tuberculosi).25

La Junta de Barcelona tenia com a principal objectiu el control de la ciutat
davant encomanaments estrangers, motiu pel qual també va intervenir en nombrosos
contagis declarats a l’interior de Catalunya, complint d’aquesta manera una important
tasca assessora (com a exemples tenim el dictamen sobre les febres pútrides a la
localitat d’Agramunt i el dictamen sobre tercianes a la localitat de Sant Andreu de la
Barca, tots dos al 1781).26 A Barcelona ciutat, la Junta de Sanitat també va demanar
la participació de l’Academia Médico-Práctica de Barcelona (creada el 1770),
sol·licitant assessorament sobre qüestions que podien incidir en la salut dels
ciutadans, com per exemple l’informe sobre les apoplexies i morts sobtades que
sovint es produïen a la ciutat de Barcelona (1780).27

El segle XVIII va ser nomenat com el segle de les febres o “de les calentures”,
per la gran quantitat de malalties infeccioses que presentaven aquesta clínica: les
febres terciàries i de vegades quaternàries (paludisme) que va esclatar cap al 1750,
el vòmit negre (febre groga) que va esclatar cap al 1800, les febres pútrides estivals
(febres tifoides i similars), les febres catarrals (grip, pneumònia, bronquitis, bronco-
pneumònies i pleuresies). També eren freqüents altres malalties infeccioses com el
“tabardillo” (tifus exantemàtic), la disenteria (molt freqüent entre la tropa), i les
malalties infantils: “garrotillo” (diftèria), verola, xarampió, escarlatina, tos ferina,
varicel·la i parotiditis.28 És per això que algunes institucions com per exemple
l’Acadèmia Médico-Pràctica de Barcelona, des dels seu inicis (1770), es va plantejar
com un dels seus objectius l’estudi de les malalties epidèmiques a Catalunya, atorgant
premis anuals sobre les memòries que descrivien malalties infeccioses arreu del
territori espanyol (veure taula 2).29
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TAULA 2. MEMÒRIES SOBRE EPIDÈMIES, PREMIADES PER L’ACADEMIA
MÉDICO-PRÁCTICA DE BARCELONA A FINALS DE SEGLE XVIII

(ELABORACIÓ PRÒPIA)

Any Autor Títol

1791 Francesc Llansol Descripció d’una epidèmia de tercianes a Alzira l’any
1784.

1791 Juan Tovares Descripció d’una epidèmia de paludisme a Espanya
entre 1784-1786.

1792 Juan Tovares Unamquamque sane tempestatem anni et morborum
conditionem addiscere oportet.

1793 Ramón Ballester Descripció de les causes generals i particulars,
predisposants i ocasionals del  tètanus.

1795 Ramón Ballester La tos convulsiva observada el 1793 a la illa de Mallorca.

1795 Agustín Guedez Brots de febre que van afectar durant 8 anys algunes
comarques d’Ourense.

1796 Cayetano López In contantibus temporibus

1796 Francesc Piguillem Utinam febres dignoscamus à febribus

1796 Antonio Santaella Sors audentes jubat prisci sententia vatis

1797 Francesc Piguillem Descripció de l’epidèmia de paludisme a Puigcerdà,
entre maig i setembre 1796.

1797 Francisco Surús Febres que van patir els habitants de l’Empordà el
1793.

L’any 1783 va ser el punt d’inflexió per a les autoritats borbòniques. Aquell
any es va declarar una greu epidèmia de tercianes a Solsona, Lleida, Igualada i Camp
de Tarragona i també es varen declarar diversos brots de febres pútrides a Lleida i el
Pla d’Urgell, que es van estendre a Barbastre (1784-1785).16 Al davant de totes
aquestes epidèmies va actuar Josep Masdevall i Terrades (1725?-1801), metge ben
relacionat amb les autoritats borbòniques, que va aconseguir una notable reputació,
no només per escriure l’obra titulada “Relación de las epidemias de calenturas

pútridas y malignes, que en estos últimos años se han padecido en el principado de

Cataluña; y principalmente la que se descubrió el año pasado de 1783, en la ciudad

de Lérida, Llano de Urgel y otros muchos corregimientos y partidos, con el método

feliz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades”,30 sinó també perquè va
desenvolupar un tractament propi, l’opiata Masdevall (a base de tartrat emètic, quina,
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sal amònica i donzell), de gran èxit, fins al punt que Carles III va ordenar que a
Catalunya només es receptés aquest específic.31 Arran de tot això, per tal de disposar
de tots els mitjans per tallar de soca rel qualsevol brot epidèmic al Regne d’Espanya,
mitjançant la Real Cèdula de 13 d’agost es va crear, amb caràcter permanent, el
càrrec d’Inspector General d’Epidèmies del Regne, càrrec que va ocupar Josep
Masdevall i Terrades, amb les atribucions següents:

a.— Analitzar les mesures d’higiene preses davant el desenvolupament
d’un brot epidèmic.

b.— Revisar les mesures preventives i terapèutiques adoptades pels
metges de cada municipi.

c.— Marcar les directrius a seguir en l’assistència hospitalària.

d.— Informar, cada 6 mesos, a la Junta Suprema de Sanitat sobre
l’estat sanitari del Regne.32

Aquesta nova estructura resultava del tot insuficient, per la gran tasca que
calia portar a terme, motiu pel qual, la Reial Cèdula de 22 de setembre de 1785 va
establir la creació, amb subordinació a l’Inspector General del Regne dels set
inspectors d’epidèmies, amb una dotació de 12.000 rals anuals:

1.— Inspector General de Catalunya, pel qual es va nomenar a Josep
Masdevall i Terrades.

2.— Inspector General d’Aragó, pel qual es va nomenar Antonio Ased
Latorre (1753-1794).

3.— Inspector General de València.

4.— Inspector General de Múrcia.

5.— Inspector General de Galícia.

6.— Inspector General d’Andalusia.

7.— Inspector General de Navarra.33

Aquell mateix any, Francesc Llorens i Masdevall (?-1793) nebot de Josep
Masdevall i Terrades, va ser nomenat inspector d’epidèmies de Catalunya (del 1785
al 1793), en substitució del seu oncle que va fer carrera a la Cort, el qual va actuar al
brot de Cartagena de 1785 instruint tots els metges i cirurgians de la ciutat, inclosos
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els de l’hospital i de l’Armada, en la fabricació de l’opiata Masdevall, i supervisant el
tractament i la visita als malalts, obtenint un notable èxit, la qual cosa va ser comunicada
al comte de Floridablanca.34

La gran mortalitat del brot de paludisme de 1784-1786 va tornar a fer reaccionar
les autoritats borbòniques. El 1785 es va ordenar  el drenatge de les aigües estancades
i la limitació del cultiu de l’arròs a determinades àrees. L’any 1786, el Protomedicat, a
instància de la Junta Suprema de Sanitat, va emetre un dictamen on s’establien les
“regles precises que han de seguir els metges per la curació dels malalts i els
advertiments anteriors i concurrents per fer més fructíferes totes les curacions”.35 No
obstant això, el paludisme lluny de controlar-se, va anar en augment, com va assenyalar
Antoni Cibat i Arnautó (1771-1811) a començament del segle XIX, pels motius següents:

a.— No portar a terme les obres públiques necessàries (dessecacions
de zones pantanoses, canalització d’aigües i neteges de sèquies) per
manca de finançament o per ignorància de la població.

b.— La mala qualitat de la quina que arribava a Espanya (la de major
qualitat es venia a la resta d’Europa) i que feia fracassar els tractaments
terapèutics.

c.— L’augment de les zones de cultiu de l’arròs (a la regió de València
es van duplicar entre 1730 i 1807).

Al seu parer, la solució passava per implantar la policia de salut.36

Amb el canvi de segle (1800), va fer acte de presència, amb gran virulència, la
febre groga, també anomenada vòmit negre. Tot i que no es coneixia el mecanisme
de transmissió de la malaltia, els inspectors d’epidèmies van portar a terme una
labor destacable:

a.— Josep Queraltó i Jorba (1746-1805), Inspector General d’Epidèmies
del Regne (del 1800 al 1805), va actuar al brot de Sevilla de 1800 i
defensava que el contagi es produia a través de les robes dels malalts
i més rarament per la transmissió persona-persona, i proposava les
fumigacions com a mètode preventiu.

b.— José Mendoza, que va actuar a Còrdova, opinava que el contagi es
produïa per contacte directe o per la respiració de l’atmosfera del malalt
i proposava com a mesures preventives la vida sana, la fumigació de les
robes i les habitacions dels malalts i l’eliminació de les seves excretes.
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Figura 1. Josep Masdevall
(Figueres, c. 1740-Trujillo, 1801).

(Font: Arxiu RAMC).

Figura 2. Portada de l’obra de Masdevall
“Relación de las epidemias de calenturas

pútridas y malignas...”, publicada
l’any 1786. (Font: Arxiu RAMC).
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c.— Miquel José Cabanellas Cladera (1760-1830), inspector
d’epidèmies dels regnes de València i Múrcia (nomenat el 1800),
va utilitzar amb èxit les fumigacions per controlar el brot de
Sevilla de 1800, ja que sense saber-ho, impedia l’acció del
mosquit Aedes aegypti, trencant d’aquesta manera el mecanisme
de transmissió.

d.— Altres com per exemple Mociño, que va actuar a Écija, o Tadeo la
Fuente, inspector d’epidèmies de Gibraltar, defensaven la utilització
de la quina com a mesura preventiva.37

En aquests moments, l’inspector d’epidèmies era un professional de prestigi,
amb una bona retribució econòmica. Alguns metges, com és el cas de Joan Francesc
Bahí i Fontseca (1775-1841), metge militar i secretari de Josep Masdevall a la
guerra de Rosselló (1794) i posteriorment catedràtic de Botànica del Col·legi de
Medicina i Cirurgia de Burgos fins la supressió d’aquesta càtedra al 1804, va intentar
ser inspector d’epidèmies sense aconseguir-lo, tot i que el 1804 va lluitar amb èxit
contra un brot de paludisme a Burgos, però el bisbat de Burgos va elaborar un
informe en el qual es minimitzava la seva actuació, malgrat que comptava amb el
reconeixement dels alcaldes i regidors dels pobles on va actuar.38 També, de
vegades, l’inspector d’epidèmies era rebutjat per les autoritats sanitàries
municipals, com va ser el cas d’Ambrosio Ximenez de Lorite (1752-1806), que al
brot de febre groga del 1800 a Sevilla va rebre dures crítiques de part del Procurador
Major,  per la seva manera d’actuar: «un hombre tan descuidado en su oficio y

omiso en sus obligaciones, se muestra muy celoso de arbitrios y facultades,

disponiéndolo todo a su antojo para agriar a sus compañeros y deprimir un mérito

celoso que debía imitar”.39

A Catalunya, amb la mort de Francesc Llorens i Masdevall (?-1793) el
càrrec d’inspector d’epidèmies de Catalunya va quedar vacant i la Real
Acadèmia Médico-Pràctica de Barcelona (nova denominació des del 1786) va
sol·licitar el 1794 exercir les funcions del càrrec. El mes d’agost de 1794 es va
atorgar a l’Acadèmia l’encàrrec de la Inspecció d’Epidèmies del Principat amb
una assignació de 20.000 rals anuals a càrrec de la hisenda reial. Els acadèmics
triats per a desenvolupar l’ofici estaven a disposició de les comissions
ordenades per la Junta Superior de Sanitat de Catalunya.40 Les tasques es
varen iniciar el 1795.41
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L’EXTINCIÓ DE L’INSPECTOR D’EPIDÈMIES

(1808-1847)

El segle XVIII no va acabar gens bé. El regnat de Carlos IV (1788-1808) va
coincidir amb l’esclat de la Revolució Francesa (1789) i per por als nous aires liberals
es van paralitzar les reformes i es van tancar les fronteres amb França. A partir de
1793, el col·lapse comercial amb les colònies va empitjorar la situació de crisi
econòmica que ja es venia patint. El descontentament de totes les capes socials
(noblesa, església i poble) va anar en augment i finalment una revolta popular (motí
d’Aranjuez, 1808) va provocar la caiguda del govern (Carles IV va abdicar a favor del
seu fill Ferran). La feblesa del govern va ser aprofitada per Napoleó per envair Espanya
(1808) i fer realitat les seves aspiracions imperialistes, donant pas a la Guerra del
Francès (1808-1814).42

Durant la Guerra del Francès, el territoris no ocupats van gaudir d’un govern
liberal (1810-1814) que va fer possible la redacció de la primera constitució espanyola
(1812). Un cop acabada la guerra, el retorn del rei Ferran VII (1814-1833) amb un
model polític de monarquia absolutista, va escombrar tots els principis inspiradors
de les Corts de Cadis i del breu període anomenat Trienni Liberal (1820-1823), que
no va permetre portar a la pràctica la política liberal. Desprès de la mort de Ferran VII,
va començar un nou període d’inestabilitat política, amb un nou enfrontament bèl·lic
(la Primera Guerra Carlina 1833-1840) pel control de la corona d’Espanya, entre
Carles Maria Isidre (germà de Ferran VII) i la legítima hereva Isabel, filla de Ferran VII,
que només tenia amb 3 anys. Els liberals, partidaris d’Isabel (la futura reina Isabel II,
1833-1868), van permetre les regències primer de la seva mare (Maria Cristina de
Borbó-Dues Sicílies, 1833-1840) i desprès del general Espartero (1840-1843), a canvi
de portar a terme els seus postulats: la divisió de poders (executiu, legislatiu i judicial),
el dret de ciutadania (la població passa de ser vassalls a ser ciutadans) i el dret a la
propietat privada.43

El model sanitari liberal es va poder portar a la pràctica el 1855, quan es va
aprovar la Llei del Servei General de Sanitat, primer reglament o codi sanitari
espanyol, que confirmava l’estructura sanitària del Reial Decret Orgànic de Sanitat
(1847), en el qual s’establia una organització sanitària en tres nivells: estatal (amb
el Reial Consell de Sanitat, com a màxim òrgan consultiu, i la Direcció General de
Sanitat, com a màxim òrgan executiu); provincial (amb els negociats provincials de
sanitat, sota la direcció del Cap Polític o Governador, i amb els subdelegats de
sanitat de medicina, farmàcia i veterinària com a òrgans unipersonals que actuaven
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com a autoritat sanitària), i municipal (amb l’alcalde com a autoritat local de protecció
de la salubritat i assessorat per la Junta municipal de sanitat, de la qual formaven part
els facultatius titulars).44 Amb tot, ni a la Llei General de Sanitat ni a la normativa
sanitària liberal de principis del segle XIX (la Instrucció de 1813 i el projecte de Codi
Sanitari de 1822) apareix el càrrec d’inspector d’epidèmies, la qual cosa va suposar un
canvi en el model organitzatiu de la lluita contra les epidèmies.

Durant el segle XIX, les malalties infeccioses van continuar tenint una gran
incidència a la població. A més del paludisme (que no es va eradicar fins als anys 20
del segle XX) i la febre groga (l’últim brot va ser el 1870, a Barcelona), una nova
malaltia, el còlera, va fer acte de presència. Durant el segle XIX van aparèixer 5 grans
brots de còlera, que van provocar unes 800.000 morts, el 6% de la població espanyola:
el brot de 1833-1835 (300.000 morts); el de 1854-1856 (236.000 morts); el de 1865
(120.000 morts); el de 1884-1885 (120.000 morts) i el brot de 1890-1891 (24.000
morts). L’últim brot de còlera va ser el 1911 al Vendrell, amb 197 morts.45 Davant
d’aquesta nova malaltia es varen aplicar les mesures preventives clàssiques (cordons
sanitaris i quarantenes) i uns tractaments inútils a base de líquids i làudan, emètics,
lavatives i sagnies.46

A partir de 1808, les notícies sobre els comissionats o inspectors d’epidèmies
són escasses però força significatives:

a.— El 1810, la Junta Suprema de Sanitat va comissionar als metges
Juan Manuel de Arejula, Carlos Francisco Ameller i Josep Antoni Coll
per fer un informe sobre l’origen i les mesures de control que calien
aplicar per fer front al brot de febre groga que afectava Cadis, atès que
es tenia la intenció de traslladar les Corts a aquesta ciutat, com
finalment va succeir.47

b.— El 1810, Miguel Cabanellas Cladera (1760-1830), inspector
d’epidèmies dels regnes de València i Múrcia, va actuar amb èxit
al brot de febre groga que va afectar Mazarrón (Múrcia), que es va
extingir en només 13 dies després de la seva actuació48 (veure
taula 3).

c.— Durant l’ocupació napoleònica, Josep Anton Viader (1756-1816),
nomenat al 1811 president de la Comissió de Salut de l’Alta Catalunya
amb seu a Girona, va ocupar el càrrec d’inspector d’epidèmies del
corregiment del Ter (Girona) des del març de 1813 fins al juliol de 1814,
quan va ser depurat per afrancesat.49
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d.— Un cop acabada la guerra, Ferran VII va restituir, el 1814, a Miguel
Cabanellas com a inspector d’epidèmies dels regnes de València i
Múrcia, amb un sou de 24.000 rals, el qual sempre es va manifestar
fidel a la monarquia.50

e.— Antonio de Almodóvar Ruiz Bravo, era metge militar destinat a
Mallorca, que al  5 de juny de 1820 va ser nomenat inspector d’epidèmies
de Mallorca per la Junta Superior de Sanitat per actuar sobre dos brots
de febre groga que es varen declarar als municipis de Son Cervera i
Artà. L’epidèmia de febre groga a la illa de Mallorca es va concloure al
1821.51

f.— Escrits de Manuel Álvarez, inspector d’epidèmies de les Illes
Canàries, des de 1812 fins que va ser destituït el 1836, adreçats al
Cap Superior Polític de les illes Canàries, exposant en primer lloc,
que el seu nomenament era a perpetuïtat, i que per tant no es
podia revocar, i en segon lloc, que tenia pendent de cobrament, per
part de l’ajuntament de Tenerife, des del 1812 fins al 1833, de
44.598,21 rals, com a part del sou, el qual estava fixat en 12.000
rals l’any (aquest sou era sufragat per diverses institucions: 5.000
rals anuals per l’ajuntament de Tenerife, 3.000 rals anuals per
l’ajuntament de Gran Canaria, 2.000 rals anuals per l’ajuntament
de La Palma i 2.000 rals anuals per la Junta Superior de Sanitat de
les Illes Canàries).52

g.— A Catalunya, la inspecció d’epidèmies la va continuant realitzant la
Real Academia Médico-Práctica de Barcelona durant tot el segle XIX i
més enllà, realitzant informes com per exemple: sobre la ràbia el 1814;
sobre les epidèmies el 1820; sobre la febre groga el 1821; sobre les
epidèmies el 1831; sobre l’epidèmia de ràbia el 1845; sobre les epidèmies
de calentures gàstriques el 1850; sobre l’epidèmia de còlera el 1854;
sobre l’epidèmia de febre groga el 1870; sobre l’epidèmia de verola a
Barcelona el 1877; sobre el còlera a Barcelona el 1885; sobre el
paludisme endèmic al delta del Llobregat el 1886; sobre l’epidèmia de
grip de 1890; sobre els brots de diftèria a l’Eixample i de tifus a Mataró el
1894, etc.53 No obstant això, ara per ara es desconeix en quin moment
aquesta institució va deixar d’actuar com a Inspector d’epidèmies del
Principat de Catalunya. La Real Academia Médico-Práctica de Barcelona
es converteix l’any 1830 en Real Academia de Medicina y Cirugía de
Barcelona i el 1992 en Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.54
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TAULA 3. ACTUACIONS DUTES A TERME PER L’INSPECTOR D’EPIDÈMIES
MIGUEL CABANELLAS AL BROT DE MAZARRÓN (MÚRCIA) DE 1810

(ELABORACIÓ PRÒPIA)

MESURES INICIALS

1. Visita diària als malalts (en torns de matí, tarda i nit) acompanyat del metge
titular.

2. Relació del nombre de morts, darrers malalts i sanats.

3. Garantir als malalts l’assistència, els aliments i les medicines necessàries
(es nomenaven persones encarregades).

MESURES PROFILÀCTIQUES

1. Incomunicació del municipi (es nomenaren 8 vigilants).

2. Assenyalar les cases contagiades i posar guàrdies per la seva custòdia.

3. Aplicar vinagre o salmorra a les mans del confessor, del metge, del perfumador
i dels familiars dels contagiats, abans i després de tocar els malalts.

4. Prohibició, per un termini de 15 dies, de totes les concentracions públiques,
amb el tancament d’esglésies i convents.

5. Ventilació de les llars i els espais on es trobaven els malalts.

6. Fumigació amb vinagre de l’habitació i els mobles on estaven els malalts, i
submersió de les robes del malalt en salmorra o àcid acètic.

7. Manipulació correcte del cadàvers: col·locar-los en un sudari prèviament
impregnat de vinagre o salmorra.

8. Construcció d’un cementiri, extramurs, i prohibició de fer els enterraments a
les esglésies.

CONCLUSIONS

Una de les màximes preocupacions de la monarquia hispànica va ser la lluita
contra les epidèmies. La pesta de Marsella (1720) va donar origen a un nou òrgan central,
la Junta Suprema de Sanitat, i a uns òrgans perifèrics, les juntes locals de sanitat, situades
als principals ports d’Espanya, per combatre les epidèmies que arribessin al país per via
marítima (sanitat exterior). No obstant això, aviat es va veure la necessitat de lluitar contra
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les malalties endèmiques que es declaraven al territori (sanitat interior). Per aquest motiu,
es varen nomenar, davant de cada brot que es declarava, un o diversos inspectors
d’epidèmies, comissionats de la Junta Suprema de Sanitat, que tenien com a missió
recollir tota la informació sobre la magnitud i l’evolució del brot en qüestió i aplicar les
mesures que dictava aquella Junta , a més d’aplicar les mesures d’urgència que creguessin
oportunes. Es tractava, en definitiva, d’un mecanisme burocràtic, de caràcter jurídico-
administratiu, que garantia aplicar les mateixes normes sanitàries arreu del territori i
actuar en base a la situació real de cada moment.

A la dècada dels 80, la situació epidemiològica es va tornar molt complexa, i
malalties com el paludisme i la verola causaven autèntics estralls entre la població. Les
autoritats borbòniques van decidir nomenar inspectors d’epidèmies de forma permanent,
amb sou a càrrec de l’erari. Els facultatius que van assolir aquest càrrec van ser
professionals que havien aconseguit controlar amb èxit els brots als quals s’havien
enfrontat: figures com Josep Masdevall i Terrades, amb un tractament propi, l’opiata
Masdevall, o Miguel Cabanellas Cladera, amb les seves famoses fumigacions, en són
bons exemples.

A finals del segle XVIII i començaments del segle XIX, els inspectors d’epidèmies
van aconseguir el màxim prestigi i reconeixement. No obstant això, a mesura que avançava
el segle XIX, el paper dels inspectors d’epidèmies va ser cada vegada menys rellevant, fins
que a mitjans de segle van desaparèixer amb l’organització del nou sistema sanitari liberal
(Reial Decret Orgànic de Sanitat de 1847 i Llei General de Sanitat de 1855). Durant
aquests darrers anys, diverses van ser les causes de la seva extinció:

a.— La depuració de càrrecs després de la Guerra del Francès.

b.— L’amortització de places després de la seva mort, la qual cosa
repercutia favorablement en les arques municipals.

c.— Les arbitrarietats de les autoritats sanitàries en el pagament de
sous i en l’obstaculització de les tasques encomanades, com a
conseqüència del nou paradigma de la salut pública liberal (codi sanitari
i junta local de sanitat).

A Catalunya, el càrrec d’inspector d’epidèmies no era unipersonal sinó que
corresponia a una institució, fet que va permetre la capacitat d’adaptació a la nova
política sanitària liberal i la continuïtat en la seva actuació més enllà de l’extinció del
càrrec.
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INTRODUCCIÓ

Des de l’època clàssica existeix el costum de celebrar els aniversaris. Aquesta
és una tradició que en la nostra cultura s’ha mantingut fins avui.1 Des de fa molt no
només celebrem cada any d’una persona, sinó també els períodes temporals d’un
matrimoni, empresa, institució o de qualsevulla altra construcció física o social. És
freqüent celebrar els 25 anys, els 50, els 75, i a aquestes escaiences les hi donem un
nom de prestigi, com ara bodes de plata, d’or, o altre.2 Els centenaris també formen
part important de la nostra cultura i solem solemnitzar-los quan s’escauen. Aquestes
fites són oportunitats per contemplar trajectòries, rememorant el passat per entendre
l’activitat present i reconèixer els seus valors per encarar-los al futur.

En aquest treball hem pretès posar en context la recent commemoració dels
250 anys de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) fent una revisió de les
anteriors per tal de conèixer les aportacions dels acadèmics que en van ser protagonistes.

La darrera efemèride, celebrada suara, ha consistit en enaltir aquests 250
anys, un quart de mil·lenari.3 Un període prou extens per fer balanç, per a una
introspecció adreçada al reconeixement dels mèrits dels que han precedit i per saber
que tothora la corporació ha treballat pel país i la seva gent. També per posar en valor
que actualment, des de l’excel·lència, contribueix al coneixement i progrés de les
ciències mèdiques i a la defensa del patrimoni científic i cultural català.

Com veurem, els aniversaris no sempre s’han celebrat. En els casos dels què
no ens consten celebracions però es podrien haver fet, emplenarem l’espai de la
crònica inexistent amb una breu descripció de la situació de la institució en aquell
moment, seguint cada final de cicle de 25 anys.

25è ANIVERSARI

No hi ha cap constància de que els 25 anys de la Real Academia Médico –
Práctica de Barcelona fossin motiu de cap celebració especial. Aquell any de 1795
veu la fi de la Guerra Gran contra França i de la mobilització de Barcelona per afron-
tar-la. El conflicte ha costat vides en combat, calamitats i un augment de malalties a
la capital. La difícil situació i la malaltia del secretari primer, Josep Ignasi Sanponts,
impedeixen que es facin les sessions mensuals públiques —no les setmanals— i el
lliurament de premis a la seu del Palau de la Inquisició. Per tant, no sembla un bon
moment per pensar en l’aniversari.
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Ignasi Montaner és vicepresident de l’Acadèmia i exerceix de president de

facto; l’oficial és Godoy, duc d’Alcúdia. Aquell any la institució pren algunes iniciatives.
Entre elles, demana al rei que li concedeixi una uniformitat com a privilegi dels socis
residents i d’alguns íntims. També que per sortir de la precarietat econòmica li autoritzi
una rifa. Cap de les dues peticions es resoldrà favorablement.

També s’escau que Barcelona està desproveïda de control de l’exercici de la
medicina i per aquesta qüestió el tinent i dos examinadors del Protomedicat desmanen
que es reguli el nombre de metges de la ciutat i que els no acadèmics s’agreguin a la
institució; alguns s’hi neguen i la proposta queda sense efecte.4

Segueix pendent de resolució la petició feta a la Cort arran la mort de Francesc
Llorens, tinent inspector d’Epidèmies, que aquesta funció i els seus honoraris passin
a l’Acadèmia.

El 1795, persistint en l’intent de recuperar els estudis de Medicina de Barce-
lona i degudament assessorada per no rebre una rotunda negativa, sol·licita al rei la
creació d’una càtedra de Medicina Pràctica vinculada a la institució. La resposta,
però, es farà esperar.5

MIG SEGLE

L’any 1820 és políticament convuls i s’inicia amb un sollevament que imposa
a l’Estat la Constitució de 1812, que el rei es veu obligat a jurar; l’onada
constitucionalista arriba a Barcelona el 10 de març i amb ella aldarulls, vandalisme i
el saqueig i incendi del Palau de la Inquisició, amb destrucció del seu contingut.
Aquesta acció comporta a l’Acadèmia, que hi té la seu  —aleshores anomenada
Acadèmia Nacional de Medicina Pràctica—, la pèrdua de la biblioteca, l’arxiu i els
documents de secretaria relatius al seu funcionament, a l’economia i a les
actuacions en salut pública. Aquesta malvestat obliga els socis a una derrama i
a l’intent de recuperació de materials sostrets; fa obres de rehabilitació dels
seus espais i mentre, es celebren sessions al domicili particular del Dr. Rafael
Steva i el Dr. Salvà ofereix el seu per donar continuïtat a la docència de la
càtedra de Medicina Pràctica.6

Malgrat els esforços de la institució per adaptar-se al constitucionalisme i oferir
una imatge adequada als nous temps, s’acusa l’Acadèmia d’anticonstitucionalista i es
veu sotmesa a una dura campanya de desprestigi.
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Això no obstant, té coneixement de l’epidèmia de febre groga de Mallorca i dels
casos de lepra elefantiàsica de la província de Tarragona. Com a ens responsable de la
inspecció d’epidèmies estudia aquestes situacions i delega als doctors Grasset i Nadal
perquè s’hi impliquin. Aquell any el Dr. Francesc Grasset és vicepresident exercint
funcions de president i el mes de novembre el succeeix Francesc Sanponts.7

L’any en què l’Acadèmia hagués pogut celebrar mig segle no va ser un moment
de pensar en aniversaris. L’inici del Trienni Liberal va ser un període de  grans tensions
i pèrdues irrecuperables, un any negre de la seva història.

75è ANIVERSARI

No hi ha constància de que el 1845 l’Acadèmia celebri el 75è aniversari de la
fundació. En aquell moment Pere Vieta és vicepresident en exercici de la presidència
efectiva; tant ell com Francesc Joanich, responsable dels comptes, i tota la junta
estan excepcionalment satisfets de la situació econòmica, ja que l’administració
central li aporta els fons necessaris per al seu funcionament, sense retallar-li partides.

En aquella època hi ha una epidèmia de ràbia que afecta gossos de tot el nostre
país; l’Acadèmia pregunta als subdelegats del territori qüestions sobre aquest tema,
entre les quals quines races en són més propenses i, finalment, emet un informe als
responsables polítics que detalla la recollida de gossos solitaris i la seva eliminació activa,
i també recomana parar paranys tòxics amb nou vòmica,8 que conté estricnina i brucina.

L’Acadèmia intervé en el tema de les contribucions als metges arran que la
Junta de Comerç carrega un augment impositiu a tots per sobre de la fiscalitat que ja
tenien assignada fins aquell moment. L’administració no va fer cas de les conclusions
elaborades i va aplicar el que ja havia decidit.

A petició de l’Ajuntament estudia i informa sobre la contaminació produïda a
Barcelona per les fàbriques de productes químics i l’atenció que la situació requereix
per la salut pública.9

La corporació treballa la proposta de la Comissió de Topografies feta l’any
anterior per compondre un quadre de resum de la història de l’Acadèmia i un altre
biogràfic sobre el Dr. Francesc Salvà i Campillo, per exposar-los al saló de sessions,
acció que es durà a terme el 1846.10 Aquesta revisió històrica esdevé, potser sense
pretendre-ho, la fita d’un 75è aniversari no celebrat.
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EL CENTENARI

El 1870 és l’any del centenari de la creació de l’Acadèmia, una efemèride que
difícilment podien passar per alt l’elit mèdica que la integrava. Això no obstant, la
documentació de la institució no se’n fa cap ressò. L’acta de la sessió inaugural de curs
de 1871 no en parla,11  com tampoc consta a la del Llibre d’actes ordinàries de 1870.12  Cap
document d’aquell any, inclosos dins del lligall núm. 52, no en fa esment.13 D’altra banda,
la revista El Compilador Médico inclou el 1865 una ressenya històrica de l’Acadèmia, obra
del Dr. Joan Marsillach, que acaba el 1869 i per tant l’aniversari en queda exclòs.14

L’any, com tants altres s’inicia en règim d’escassedat econòmica del què la
corporació no sap com sortir-se’n. L’Acadèmia passa de la dependència del Ministeri
de Governació al de Foment i d’haver de pidolar de l’un a l’altre. El president -aleshores
oficial i efectiu i acadèmic de la corporació- Dr. Joan Magaz,15 pren totes les iniciatives
possibles per continuar l’activitat  malgrat la manca de finançament. Fins i tot decideix
posar a la venda el discurs inaugural per tenir algun petit ingrés complementari.

L’Acadèmia té seu a la casa de la procura d’Escaladei, al carrer dels Banys
Nous, número 9. Es veu obligada a fer obres a l’edifici i al pati, que s’aconsegueixen
finançar mitjançant la bestreta del Dr. Emerencià Roig; també acorda autoritzar unes
reformes de la casa veïna, que l’afecten.

La vacuna antivariolosa segueix sent un tema important per la corporació i és
motiu de debat i de pràctica. El segon semestre de l’any la febre groga envaeix
Barcelona i hi causa 1.235 morts;16 l’Acadèmia s’hi implica com fa sempre en aquestes
situacions, amb el suport instrumental del microscopi que li cedeix temporalment la
Universitat de Barcelona.17

No sabem fins a quin punt van ser determinants l’economia i l’epidèmia de
febre groga en el fet de no commemorar el centenari.

125è ANIVERSARI

L’any 1895 presideix La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona el
Dr. Emerencià Roig i Bofill. Sota la seva direcció es desenvolupa una intensa activitat
científica en què destaca el seu posicionament envers la sueroteràpia. En aquesta
època sorgeixen iniciatives científiques i terapèutiques per tractar algunes malalties
greus amb sèrums específics per a cadascuna, com ara la tuberculosi, el càncer, la
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diftèria i el tifus; la corporació debat aquest tema i conclou que encara no té un criteri
oficial per pronunciar-s’hi.18

L’Acadèmia es fa ressò de la mort del gran científic Louis Pasteur, remet a la
seva vídua una carta de condol i rep la seva resposta.

La corporació elabora dictàmens mèdico-forenses sobre intrusisme i praxi
mèdica, i els eleva als tribunals corresponents. També enriqueix la història de la
medicina catalana incorporant documents importants a la biblioteca de l’Acadèmia
i amb la conferència del Dr. Lluís Comenge amb els resultats de la seva investigació
del Receptari de Manresa.19

No existeix cap constància de que la institució considerés el 125è aniversari
un motiu de celebració.

UN SEGLE I MIG

Els 150 anys de trajectòria de l’Acadèmia van ser motiu de solemnització. No
va ser el dia de maig que s’esqueia, sinó el 29 de desembre de 1920. L’organització
però s’inicia el mes de març del mateix any; la junta de govern nomena una comissió
encarregada, sota la presidència del Dr. Valentí Carulla i amb el Dr. Wifred Coroleu
com a secretari. Acorden convidar al rei i al govern, a tots els acadèmics i als científics
destacats i també l’estructura de l’acte i la seva publicació posterior. Un altre dels
seus acords és fer una publicació commemorativa extraordinària amb treballs dels
acadèmics i de participació obligatòria.20 El mes següent decideixen que cada treball
ocuparà un màxim de tres pàgines de la revista “Anales”.21  El mes de juliol resolen
que la sessió solemne consti d’una primera part de record històric de la institució i
d’una segona de caràcter científic a càrrec del Dr. Andrés Martínez Vargas.22  Convi-
den el rei Alfons XIII a presidir l’acte i també al govern de l’Estat.23 El 12 de novembre
el president Dr. Carulla exposa a la junta que ha anat a Madrid a entrevistar-se amb
el ministre d’Instrucció Pública, que li ha assegurat que assistiria a la cerimònia si el
govern el designava per a fer-ho; també que proposaria per l’aprovació de l’erari una
assignació d’entre 100.000 i 150.000 pessetes anuals a l’Acadèmia per finançar-li
una nova seu social; mentre, li oferia que la sessió es pogués celebrar amb millors
condicions al saló d’actes de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.24 El
16 de desembre la junta determina fer la commemoració a la pròpia seu del carrer
dels Banys Nous i proposa un dinar o sopar complementari i prèvia inscripció.25
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El contingut d’aquell acte solemne el coneixem amb detall per la publicació
que es va fer posteriorment en format d’un opuscle de 71 pàgines, en llengua caste-
llana, editat per la mateixa “Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”.26

Pel contingut hom dedueix que la festa acadèmica durà dues hores o poc més.
Aquesta petita obra s’inicia amb la transcripció de l’acta de la junta de govern,
signada pel president Dr. Carulla i el secretari perpetu Dr. Coroleu.27-28

En representació del rei presidí l’acte el marquès de Carulla, que també ho
era de l’Acadèmia i rector de la Universitat de Barcelona. Hi van assistir com a convidats
alts càrrecs delegats pel poder de l’Estat, dels estaments militar, judicial i civil; també
de l’Església, de la universitat, presidents d’altres reials acadèmies i dels col·legis
professionals sanitaris de Barcelona, de les societats mèdiques i dels consells de
redacció de les revistes mèdiques. Dels cinquanta acadèmics numeraris de la
corporació n’hi van assistir disset.

Va obrir la sessió el president Dr. Valentí Carulla i Margenat, que saludà als
assistents, exposà la importància de l’efemèride i destacà la importància de
l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

Acabada la presentació, el secretari, Dr. Wifred Coroleu i Borràs, metge forense i
psiquiatre, humanista i historiador, va exposar una breu ressenya històrica de la institució
des de la seva creació el 1770 fins aquell moment. Amb un to èpic i patriòtic, amb referències
erudites i humanistes, va descriure grosso modo algunes activitats acadèmiques d’aquest
període, destacant com a fonamentals la docència de la càtedra de Medicina Pràctica i la
importància de la Inspecció d’Epidèmies en la febre groga de 1803, 1821 i 1870, i en el
còlera de 1833 i 1854. També posà de relleu el paper de l’Acadèmia en qüestions de salut
pública relacionats amb les muralles de Barcelona i el seu enderroc. Dels darrers cinquanta
anys no donà cap detall. Va fer un elogi general de la corporació recordant els noms dels
gran mestres, per àmbits de dedicació professional.29

Tot seguit el Dr. Andreu Martínez Vargas, metge pediatre, primer president de
la Societat Catalana de Pediatria, degà de la Facultat de Medicina i vicepresident de
l’Acadèmia, pronuncià una extensa conferència dedicada a “El Ministerio de Sani-

dad en España”. Aquell treball té un gran interès perquè constata la situació sanitària
de l’Estat espanyol. D’acord amb l’època, té un to apologètic, ampul·lós i eugènic.
Exposa l’evolució de la medicina d’observació a la científica i diu que abans els
metges curaven malalts però ara han de curar la societat; la medicina social ha de
tenir una finalitat pública cercant l’equitat, el benestar i la prosperitat, i un llaç ètic
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Figura 1. Portada de l’opuscle editat amb motiu del tercer cinquantenari

de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, l’any 1921.
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entre l’individu i la col·lectivitat. Posa per sobre de tota llei la legislació de la salut.
L’estat original de l’individu és la salut, que després s’altera per les circumstàncies i la
vida desordenada; ataca alguns aspectes morals de les persones i els comportaments
que duen a una demografia adversa als interessos del país, el govern del qual ha de
vetllar per la salut nacional. Descriu les malalties infeccioses (tifus, verola, paludisme,
tuberculosi, lepra, les habituals de la infantesa, les vacunes, fa esment dels anti-vacu-
nes, etc.) i la mala gestió que les acompanya; també d’altres problemes de salut
pública com l’alimentació i manipulació d’aliments, les aigües netes i residuals, els
banys públics, els habitatges, la higiene del treball i dels viatgers, les condicions dels
manicomis, etc. Incideix en la situació dels serveis sanitaris rurals, la medicina veterinària,
l’intrusisme, la deontologia mèdica, el mutualisme, l’estalvi i la previsió, les incapacitats
i l’auxili social, aspectes de la classe mèdica, defèn els col·legis de metges i  la Lliga de
la Creu Roja, els congressos i les bases de dades sanitàries internacionals. Aquestes
consideracions encaixen dins l’argumentari per evidenciar la dispersió de competències
sanitàries de l’administració i la seva ineficàcia, i eleva la proposta de creació d’un
ministeri de sanitat que les assumeixi totes, a l’estil d’altres països com Cuba, Anglaterra,
França, Estats Units i la Índia, i recorda que ja s’havia proposat la seva creació el 1910
i el 1918. El ponent clou l’exposició amb unes breus conclusions.30

Per finalitzar la sessió, el president Carulla agraí la presidència delegada del rei i la
participació de tots, exposà la bona disposició del govern perquè l’Acadèmia pugui traslladar
la seva seu al nou edifici projectat per Domènech i Montaner, felicità als ponents doctors
Coroleu i Martínez Vargas i s’afegí a la petició d’un ministeri de sanitat. Després d’evocar
la tradició científica de l’Acadèmia i el record de destacats acadèmics, i d’exhortar a seguir
la seva trajectòria pel bé de la ciència i del país, donà l’acte per tancat.31

175è ANIVERSARI

L’any 1945 també podria haver estat motiu de celebració, però no hi ha cap
notícia de que la corporació se’n fes ressò. El canvi de règim i tot el que comporta, i
la Segona Guerra Mundial que no acabarà fins el mes de setembre i protagonitza
l’actualitat, no ofereixen un marc propici per a festivar l’efemèride.

La primera etapa del franquisme seguirà encara uns anys caracteritzada pels
més elevats nivells de repressió. Acabada la contesa, l’Acadèmia des del 1941
s’adapta progressivament a la nova legislació i a les normes socials i polítiques, i els
nomenaments de nous acadèmics a partir de 194332 es fan efectius sota els filtres
dels vencedors. Els nous estatuts formen part d’aquest procés.
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El president de l’Acadèmia és el Dr. Jaume Peyrí i Rocamora i exerceix de secretari
general interí el Dr. Lluís Suñé Medan, que en realitat és vicesecretari de la junta.33

L’Acadèmia reprèn l’edició de la seva revista, que ara es diu “Anales de Medi-

cina y Cirugía” i té caràcter bimensual; aquest any publica sis números, en bona part
resultat de l’increment de l’activitat i les sessions acadèmiques.34

EL BICENTENARI

Un bicentenari ha de ser motiu d’una commemoració solemne i per aquesta
raó la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona inicia la seva preparació un any
abans. El ple de la corporació d’abril de 1969 dona fe de que el president, el
vicepresident i el secretari exposen als acadèmics la necessitat de preparar els actes
de celebració.35 Dos mesos després, el ple acorda dedicar l’any 1970 al bicentenari
de l’Acadèmia i també preparar una sessió solemne d’un o dos dies de durada i
altres d’ordinàries; demana a la comissió organitzadora - constituïda fa un temps
pels doctors Salvador Cardenal, Pere Nubiola i Jaume Guerra – que es reuneixi per
redactar un programa d’actes, cercar finançament i implicar el organismes de l’Estat.36

El ple de juliol de 1969 aprova la denominació del 1970 com a Any del Bicentenari i
que les sessions solemnes, com proposa la comissió encarregada, se celebrin a la
primavera del 1970 en dos o tres actes, que haurien de ser propers al I Congrés
Internacional de la Medicina Catalana, que també organitza l’Acadèmia.37 La comissió
organitzadora continua els seus treballs i porta els seus resultats al ple de desembre
de 1969; els llegeix el secretari de l’Acadèmia Dr. Bel·larmí Rodríguez Arias i
s’aproven.38 El mes de gener de 1970, Any del Bicentenari, el secretari general infor-
ma al ple del programa dels actes de commemoració i la corporació proposa també
afegir-hi sessions sobre temes de caràcter històric i doctrinals mèdics d’interès es-
pecial.39 El 20 de març de 1970 el diari La Vanguardia Española publica un article
anunciant que l’Acadèmia celebrarà les sessions del bicentenari i poc després el I
Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana.40

Els actes solemnes del Bicentenari se celebren a les set de la tarda dels dies
28 i 29 abril, poc abans del dia de l’escaiença, que hagués estat el 4 de maig. La
sessió del 28 d’abril té lloc a  l’amfiteatre anatòmic Gimbernat de la Reial Acadèmia
de Medicina. Presideix l’acte el capità general de Catalunya, Pérez-Viñeta, acompanyat
del president de l’Acadèmia, Agustí Pedro Pons, del rector de la Universitat de Barce-
lona i delegat del ministre d’Educació i Ciència, Fabià Estapé, del cap provincial de
Sanitat de Barcelona en nom del governador civil, Federico Bravo, i del regidor de
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Barcelona i membre protector de l’Acadèmia, Félix Gallardo; actua com a secretari el
vicesecretari de l’Acadèmia, Carles Soler Dopff. Hi participen un bon nombre
d’acadèmics de la institució, representants d’altres acadèmies de Barcelona, de
l’Institut Mèdico-farmacèutic, dels col·legis professionals sanitaris i personalitats
diverses. Obre la sessió del dia 28 el president Dr. Agustí Pedro, que destaca la
importància del moment, la història de l’edifici i de l’Acadèmia; també de la Capitania
General a Barcelona en el marc polític de la situació prèvia i posterior al Decret de
Nova Planta i la relació final de l’autoritat militar amb l’Acadèmia. Tot seguit el Dr.
Bel·larmí Rodríguez Arias exposa el tema “Análisis de cuatro estatutos promulgados

en el transcurso de 200 años”, en què explica la transcendència dels documents
reguladors del funcionament de la institució corresponents als anys 1785, 1830,
1886 i 1945 en relació a la trajectòria històrica de l’Acadèmia. Tot seguit, el Dr. Benet
Oliver Rodés, com a soci “antiquior” dicta la seva conferència sobre “Sesenta y dos

años de vida académica”, en què descriu l’evolució sanitària viscuda, la de les anàlisis
de laboratori i la seva llarga trajectòria a la corporació.41, 42

La segona sessió solemne, el dia 29 d’abril,  té lloc al Saló de la Reina Regent de
l’Ajuntament de Barcelona sota la presidència del regidor delegat de l’alcalde, Fèlix Ga-
llardo, acompanyat del cap provincial de sanitat ja citat, del secretari perpetu de la Real
Academia Nacional de Medicina (RANM), Valentín Matilla, del vicepresident de l’Acadèmia,
Pere Domingo i del degà de la Facultat de Medicina, Cristóbal Pera; actua com a secretari
el que n’és general perpetu, Bel·larmí Rodríguez Arias. Els assistents són els mateixos que
a la sessió del dia abans. S’hi pronuncien tres parlaments. El primer el fa el Dr. Pere
Domingo, vicepresident, sobre “La Fundación de la Real Academia de Medicina de Barce-

lona”, que descriu la situació del país anterior a la creació de la institució, les vicissituds
del procés i els canvis que comportà; també els resums biogràfics de Pere Virgili i Antoni de
Gimbernat. El segon en intervenir és el Dr. Valentín Matilla, secretari perpetu de la RANM,
que parla sobre “Glosa de la vida y actividades Acadèmicas”, discurs que conté la felicitació
per l’efemèride, el significat de les acadèmies, la necessitat de la seva existència i aportació
que fan al món actual. La tercera intervenció és a càrrec del president Dr. Agustí Pedro,
que exposa el tema “Pequeña historia de la Real Academia de Medicina y perspectiva de

su futuro”, un treball ben estructurat que exposa l’origen de les acadèmies de l’Estat i de
la de Barcelona, la seva trajectòria des de la creació fins el moment present i acaba amb
una lúcida visió del seu futur. Finalment clou l’acte el Sr. Félix Gallardo, regidor i protector
de l’Acadèmia, que felicita la institució pel seu bicentenari, posa de relleu els
actes de commemoració, destaca els elements del Saló de la Reina Regent
i recorda la implicació de l’Ajuntament en la sanitat municipal i la nomina de
metges que des del mandat consistorial han treballat amb l’Acadèmia per la
salut de la ciutat i dels seus habitants.43,44
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Figura 2. Diverses imatges de la commemoració del Bicentenari de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya.
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El diari La Vanguardia Española del dia 29 d’abril inclou una crònica de l’acte
del 28 i descriu alhora el programa del dia actual.45

L’acta de les sessions solemnes del 28 i 29 d’abril no s’aprovarà fins més
endavant, fins al ple del 14 de juliol de 1970.46

Posteriorment, els dies 5 de maig i 2 de juliol de 1970, se celebren sengles
sessions ordinàries que posen en relleu l’especial significació d’aquelles dates per
l’Acadèmia, que tot i més tard formen part de la commemoració. D’ambdues, el
ponent de la primera és el Dr. Bel·larmí Rodríguez Arias, que amb el títol “Simbolismo

de la fecha 4 de Mayo de 1770 para la Academia” exposa les circumstàncies de la
fundació de l’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona. De la segona, del 2 de juliol,
n’és ponent el Dr. Carles Soler Dopff que tracta el tema “Evocación o simbolismo de

la fecha 2 de Julio de 1770 para la Academia”; recorda la primera sessió acadèmica
celebrada per la naixent corporació, descriu el cas clínic de tètanus que sotmeten a
debat, la presència d’aquesta malaltia infecciosa a través dels anys i la necessitat de
prevenir-la amb la vacunació.47

La publicació d’un opuscle amb els continguts acadèmics de les sessions
solemnes del 28 i 29 d’abril i de les complementàries del 5 de maig i 2 de juliol per a
la commemoració del bicentenari, clou una celebració que esdevé un dels grans
referents de la història de l’Acadèmia.

225è ANIVERSARI

L’any 1995 s’escau el nou aniversari de l’Acadèmia. El president és el Dr.
Josep Laporte i Salas i el secretari general el Dr. Joaquin Tornos Solano.48

La data, que no esdevé ocasió de celebració, coincideix amb una gran activitat
acadèmica i la commemoració del centenari de la mort de Pasteur i del centenari del
naixement del Dr. Rodríguez Arias.

Es fan obres a l’edifici i a causa d’una reclamació retorna l’altar de la cartoixa
d’Escaladei que custodiava des de feia anys.

En aquests moments encara manté l’activitat pericial d’elaboració d’informes
pels jutjats civils, penals i Magistratura del Treball.
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Aquest any edita Nomina Academicorum (1770 – 1995), obra dels doctors
Corbella i Sèculi, que constitueix una important font d’informació sobre els acadèmics,
setials i càrrecs de la institució des dels seus inicis.49

250 ANYS. LA COMMEMORACIÓ ACTUAL

 Els dos segles i mig d’existència des del 4 de maig de 1770 a la mateixa data
del 2020, un quart de mil·lenni, s’albiren com un gran motiu de celebració. Per aquesta
raó la junta de govern quasi un any abans es planteja com dur-la a terme. La reunió
de 9 de juliol de 2019 enceta aquest tema i es proposa preparar un acte de
commemoració, dissenyar un logotip per tal que estigui present en tota la
documentació de l’any i informar al president del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya per si volen afegir-s’hi amb alguna activitat. L’1 d’octubre s’aprova que la
celebració es faci el 4 de maig de 2020 i que es busquin conferenciants de renom per
a fer una sessió científica i una altra d’història de la institució. La Junta del 4 de
febrer de 2020 acorda encarregar als doctors Antoni Esteve i Jordi Sierra el contingut
científic de la sessió i la cerca de ponents. Els responsables científics presenten el
dia 3 de març el programa a la Junta i el Dr. Esteve assumeix el finançament de
l’acte a través de la Fundació; el president proposa la concessió de quatre medalles
d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a quatre prohoms
benefactors de la institució. Mentre, el Seminari d’Història de la RAMC també
col·labora en l’organització: els acadèmics Lluís Guerrero i Joan Pujol creen una
orla de presidents de l’Acadèmia des de la seva fundació, Joan Pujol elabora un
exlibris de l’efemèride, el logotip dels 250 anys i un facsímil del document
fundacional, i Lluís Guerrero escriu el llibre “La Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya. 250 anys (1770 – 2020)”, una crònica abreujada a l’estil de la realitzada
fa 68 anys pels doctors Montserrat i Carreras i amb una introducció del president
Dr. Bombí. El llibre i el facsímil, patrocinats per la Fundació Dr. Antoni Esteve, seran
lliurats als acadèmics i als assistents a l’acte.

De sobte tot es torça i a la sessió de govern del 8 d’abril de 2020 s’exposa la
situació de pandèmia per SARS-CoV-2 declarada per l’OMS i les mesures de contenció
sanitària que impedeixen qualsevol celebració, oimés entre tants morts i sofriment;
es proposa l’ajornament i fins i tot el trasllat de la sessió a l’any següent. La reunió
del 6 de maig proposa ajornar l’acte fins que sigui possible fer-lo, fins el 4 de maig de
2021 si cal; acorda que es col·loqui l’orla de presidents vora la porta d’accés a la
Sala de Presidents; Lluís Guerrero comunica que pel també ajornat Congrés d’Història
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de la Medicina Catalana i per publicar a la revista Gimbernat ha preparat el tema “La
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 250 anys d’història (1770-2020)”.50 La
reunió de 19 de gener de 2021 fa constar la continuació de la pandèmia, considera
que no es podrà celebrar el 4 de maig següent i proposa posposar-la al 4 de maig de
l’any 2022, data que confirma la Junta de 13 d’abril. El 2 de novembre de 2021 el Dr.
Bombí convida personalment al president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Pere
Aragonès, a presidir l’acte del 4 de maig següent. En les reunions de 14 de desembre,
11 de gener i 1 de febrer no s’ha obtingut cap resposta de Presidència; posteriorment
es rep notícia de que delegarà la seva presència al conseller de Salut, l’Honorable
Dr. Josep Maria Argimon.51 La sessió científica, organitzada per la RAMC amb el
suport de la Fundació Dr. Antoni Esteve, està preparada. El ponent de la ressenya
històrica de l’Acadèmia serà el Dr. Lluís Guerrero. S’hi convoquen acadèmics i
convidats i es fa difusió de l’acte de commemoració.

La fi de la sisena onada de la pandèmia de la covid-19 dona una treva perquè
l’acte es celebri, però aquesta gran tragèdia ha produït més de 18 milions de morts al
món;52 Catalunya té més de dos milions i mig de contagis registrats, probablement
molts més, i més de 27.200 morts.53

El dia 4 de maig de 2022, dos anys després del que tocava, la RAMC celebra
sessió extraordinària de commemoració dels ja més de 250 anys a la Sala Gimbernat
de la seva seu del carrer del Carme, 47. El programa es compon d’una primera part
científica i d’una segona institucional. A les 5 de la tarda s’inicia la sessió científica,
que té com a títol “Catalunya a l’avantguarda en biomedicina: de la genòmica a la
teràpia gènica i cel·lular”. En són organitzadors el Dr. Josep Antoni Bombí, president
de la RAMC; el Dr. Antoni Esteve, numerari de la RAMC; el Dr. Jordi Sierra, acadèmic
i catedràtic de la UAB, el Dr. Lluís Serrano, director científic del Centre de Regulació
Genòmica (CRG) i el Dr. Fèlix Bosch, gerent de la Fundació Dr. Antoni Esteve. Les
paraules d’introducció són a càrrec dels doctors Jordi Sierra i Lluís Serrano,
coordinadors de la sessió. Tot seguit s’exposen cinc temes; el primer és “L’impacte
dels projectes post-genòmics en ciències de la salut”, del que és ponent Roderic
Guigó, del CRG i professor de la Universitat Pompeu Fabra; el segon, “Cèl·lules mare
del càncer: què hem après fins avui?”, d’Anna Bigas, de l’Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques, de l’Institut Josep Carreras i directora científica del Cen-

tro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer; el tercer, “Diagnòstic molecular de
les neoplàsies hematològiques: de l’electroforesi en gel d’agarosa a la seqüenciació
genòmica de cèl·lules individualitzades”, d’Elias Campo, acadèmic numerari de la
RAMC i membre de l’Acadèmia Nacional de Medicina dels EEUU, catedràtic d’Anatomia
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Figura 4. Facsímil de l’acta fundacional de

l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de la ciutat

de Barcelona.

Figura 3. Portada de l’obra que resumeix

l’activitat de la Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya al llarg dels 250 anys d’història.
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Patològica de la UB i director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer; el quart “Immunoteràpia dels tumors: dels monoclonals a la teràpia cel·lular”,
d’Agustí Barnadas, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau i professor titular d’Oncologia de la UAB; el cinquè, “Teràpia gènica: per fi
una opció en clínica”, de Fàtima Bosch, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular
de la UAB i directora del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. A la fi de les
intervencions d’aquests capdavanters de la recerca biomèdica catalana es fa el
debat “Del laboratori a la capçalera del malalt i d’aquesta a la societat”, moderat per
Michele Catanzaro, periodista especialitzat en ciència i doctor en Ciències Físiques i
professor de la UAB. Clou la sessió el Dr. Lluís Serrano.

A les 7 de la tarda s’inicia l’acte institucional de commemoració dels 250 anys
amb les paraules de benvinguda i introducció del president de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre, que destaca la rellevància del
moment. A continuació dona la paraula al Dr. Lluís Guerrero i Sala, acadèmic numerari
i bibliotecari-arxiver de la Junta de Govern, que exposa el tema “Breu ressenya històrica
de la RAMC”, una panoràmica de la llarga trajectòria de la institució que acaba
emmarcant el present. Tot seguit el president, demana al secretari general Dr. Jordi
Palés que llegeixi l’acord del ple de la RAMC del 4 de febrer de 2020; en la lectura es
comunica l’acord de concessió de la Medalla d’Honor de la RAMC als doctors Joan
Uriach i Marsal, Víctor Grífols i Roura, Jorge Gallardo i Ballart i Josep Esteve i Soler (+),
pels seus mèrits científics i els vincles amb l’Acadèmia. El president i el conseller de
Salut fan el lliurament dels guardons i tot seguit, el Dr. Antoni Esteve, en nom dels
premiats i del seu pare ja traspassat, adreça unes paraules d’agraïment a l’Acadèmia,
en què destaca la importància la tradició de la recerca biomèdica a Catalunya, els
valors que l’han guiat i els dels receptors de les medalles; demana una lectura sàvia del
passat i expressa la importància del present i la necessitat que aquestes trajectòries
siguin un exemple per a les joves generacions. Finalitza l’al·locució recordant la relació
històrica entre la indústria farmacèutica i la RAMC i felicita la corporació per l’efemèride.

A continuació fa ús de la paraula l’Honorable conseller de Salut, Dr. Josep
Maria Argimon i Pallàs, que destaca la importància de la RAMC i del pes de la seva
història en la de Catalunya, exposa que l’Acadèmia representa el sistema sanitari i a
la població i que sempre busca l’excel·lència en la recerca, l’assistència i la docència.
Felicita als guardonats i diu que són representants de la iniciativa, la innovació i
l’emprenedoria, qualitats que també són necessàries pel progrés del país i del seu
sistema sanitari. Cita les finalitats de l’Acadèmia entre les quals la dedicació a la
salut, la ciència i la cultura i felicita a tots pel 250è aniversari.



GIMBERNAT, 2022; 77: 61-84 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Lluís Guerrero i Sala

78

Figures 5 i 6. Aspecte que oferia la sala Gimbernat durant l’acte científic celebrat

amb motiu dels 250 anys de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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Per acabar l’acte, el president de la RAMC dirigeix unes paraules de cloenda
a l’auditori en què fa constar l’agraïment a la participació de tots els presents.
Exposa la importància de l’efemèride, que du implícita l’homenatge als que ens han
precedit i el paper de l’Acadèmia en la introducció i evolució de la medicina científica
del país fins assolir uns estàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional i del
què la sessió científica d’avui n’ha estat una bona mostra. Aquest no ha estat un
camí fàcil sinó que s’han tingut que afrontar moltes dificultats, facilitades en moments
clau per persones com les reconegudes avui amb la Medalla d’Honor de l’Acadèmia,
els doctors Uriach, Gallardo, Grífols i Esteve. Comenta que la crònica històrica de la
institució queda reflectida en el llibre del Dr. Guerrero que es lliura als assistents
juntament amb el facsímil de l’acta fundacional de la institució. Manifesta que el
darrer període de la trajectòria acadèmica viu la diversificació de les responsabilitats
que, compartides amb altres institucions, acaben afaiçonant la RAMC com una tribuna
d’excel·lència i de personalitats del màxim nivell que des de les quatre seccions i des
dels seminaris d’Educació Mèdica, de Bioètica i d’Història de la Medicina contribueixen
al progrés i la difusió de les ciències mèdiques, assessoren l’administració i
contribueixen a la preservació del patrimoni cultural català. En aquest llarg camí
iniciat el 1770, l’Acadèmia persevera desitjant oferir pàgines de futur tan prestigioses
com les del seu passat.

Closa la sessió, els assistents comparteixen les emocions del moment i brin-
den pel futur de l’Acadèmia.

En aquesta ocasió, a diferència del que l’Acadèmia va fer ran les celebracions
dels 150 i dels 200 anys, no ha publicat un opuscle sobre els continguts de l’acte,
sinó que la crònica i altres articles s’han inclòs en una part d’aquest volum de la
revista Gimbernat, en format de dossier dedicat a deixar testimoni de l’efemèride.

EPÍLEG

L’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona neix com a fruit de la Il·lustració i
de l’intent de recuperar els estudis mèdics de Barcelona, arrabassats arran el Decret
de Nova Planta de 1716. La seva vitalitat i l’excel·lència dels acadèmics l’han fet la
institució troncal històrica de la sanitat catalana amb una pervivència de quatre
segles, entre el XVIII i el XXI. Mentre desenvolupava l’activitat acadèmica també
maldava per la recuperació de la Facultat de Medicina, que amb el pas previ
d’aconseguir la càtedra de Medicina Pràctica, acabarà tornant de Cervera el 1843.
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Figura 8. Clausura de l’acte del 250è aniversari de la RAMC a càrrec del seu president,

Dr. Josep A. Bombí i Latorre en presència de l’Honorable conseller de Salut,

Dr. Josep M. Argimon i Pallàs i del secretari general de l’Acadèmia, Dr. Jordi Palès i Argullós.

Figura 7. Entrega de les Medalles d’Honor.

D’esquerra a dreta, els Drs. Bombí, Uriach i Gallardo.
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Aquesta càtedra i la Inspecció d’Epidèmies, són dues de les seves activitats més
destacades de la seva història, sense menystenir-ne moltes altres igualment
importants.

L’Acadèmia només ha solemnitzat en el passat el 150è i el 200è aniversaris i
ara celebrar el 250è ha esdevingut una fita irrenunciable. Ha estat especialment
tràgic que aquesta commemoració l’hagi tingut que ajornar dos anys la institució que
més ha estudiat les pandèmies, epidèmies i brots infecciosos dels darrers segles;
també en aquesta ocasió els seus acadèmics han participat i participen activament
en la lluita contra els contagis i la malaltia en defensa de la població.

Les commemoracions són molt útils per mirar enrere i fer balanç i reconeixements
individuals i col·lectius, per recordar als que ens han precedit i també per copsar la
realitat actual. Les acadèmies, aquí i al món, són institucions de gran prestigi que
acullen personatges destacats per les seves trajectòries, en molts casos culminades.
Constitueixen galeries de metges que atresoren coneixement, experiència i visions més
àmplies i humanistes, majoritàriament desvinculades de les necessitats curriculars i de
les subordinacions. La seva auctoritas i la lleialtat a la societat i al país són el seu blasó.

La necessitat de les acadèmies és una evidència universal, cada país ha de
tenir la seva i, en aquest cas, la de Catalunya, dues vegades i mitja centenària, obre
amb aquest acte un període de futur que aspira a ser una digna continuació dels
mèrits ja acreditats.

AGRAÏMENTS

Al Sr. Marc Xifró i Collsamata pel seu suport en la cerca de documentació
acadèmica.

NOTES
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RESUM: Cap a les darreries del segle XV la sífilis, una malaltia nova i
epidèmica, colpeja tot Europa. Alguns metges, estupefactes per la violència
d’aquesta malaltia, proposaren tractar-la amb mercuri. Malgrat que els
importants efectes secundaris van fer que altres propossèssin tractaments
alternatius, el mercuri va seguir essent un tractament de referència durant 450
anys, fins que la penicil·lina va fer possible una terapèutica eficaç i sense perill.

RESUMEN: Hacia finales del siglo XV, la sífilis, una desconocida enfermedad
epidémica, azotó duramente toda Europa. Los médicos, estupefactos  por la
violencia de este mal, propusieron tratarla con mercurio. A pesar de sus graves
efectos secundarios, que propiciaron que se intentaran otras terapias alternati-
vas, el mercurio siguió siendo un tratamiento de referencia durante 450 años
hasta que la penicilina hizo posible una terapéutica eficaz y sin peligro.

RÉSUMÉ: À la fin du XVème siècle, la syphilis, maladie nouvelle, épidémique
qui frappa l’Europe. Les médecins furent sidérés par la violence de cette
maladie. Certains proposèrent de traiter cette  maladie par le mercure. Les
lourds effets secondaires incitèrent d’autres à proposer des traitements
alternatifs. Le mercure conserva pendant450 ans la place de traitement de
référence de la syphilis jusqu’à ce que la pénicilline procure aux malades une
thérapeutique efficace et sans danger.

PHYSICIANS AND A NEW EPIDEMIC DISEASE: SYPHILIS. ABSTRACT: At the
end of the 15th century, European physicians had to fight against an unknown
epidemic disease. Initially staggered by the violence and the severity of the
disease, physicians proposed to treat syphilis with mercury. The severity of
the side effects encouraged some physicians to use softer medications.
Mercury remained the therapeutical reference until penicillin eventually provided
the patients with an efficient and safe treatment of syphilis.
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Pour la plupart des témoins, la syphilis qui se manifesta en Europe sous forme
épidémique à la fin du XVème siècle, fit son apparition dans les armées de Charles
VIII le 5 juillet 1495 à la bataille de Fornoue. Cumano, médecin de l’armée vénitienne,
jouant le rôle de lanceur d’alerte, racontait avoir observé de nombreux soldats atteints
d’une maladie jusque-là inconnue, dont le corps était couvert de pustules succédant
à un chancre des organes génitaux.1 Ces lésions très affichantes étaient
accompagnées de violentes douleurs des membres, à recrudescence nocturne, que
rien ne calmait. Quelques semaines plus tard apparaissaient des tumeurs cutanées,
dures, évoluant vers la formation d’ulcères érodant les os sous-jacents.

Les récits des premiers observateurs montrent à quel point médecins et
malades furent sidérés par la nouveauté, la sévérité de ce “mal si cruel, si triste et si
infect que jusqu’alors on n’avait jamais vu ni connu rien de si atroce sur la terre et de
plus dégoûtant” et par la rapidité de son extension qui, “à la suite de la contagion
s’étendit sur toute la Ligurie et sur les autres rivages de l’Italie, sur la Germanie, sur
l’Espagne et sur toutes les parties du monde”.2  De fait, les mercenaires de Charles
VIII, démobilisés, répandirent la maladie dans toute l’Europe en moins de dix ans: la
syphilis est présente à Strasbourg en 1495, à Paris en 1496, en Suisse la même
année. L’Europe du Nord et l’Europe Centrale sont touchées entre 1499 et 1502.3

NOMMER, DÉCRIRE ET COMPRENDRE

UNE MALADIE NOUVELLE

Un des premiers défis rencontrés par les médecins de la Renaissance fut de
comprendre cette maladie nouvelle.4 Astruc [1684-1766], auteur d’un traité de
référence des maladies vénériennes, insistait rétrospectivement sur cette difficulté:
“autant les médecins qui ont vécu sur la fin du XVème siècle et le début du XVIème
ont-ils été unanimes sur la nouveauté de la vérole, autant se sont-ils partagés en
sentiments différents sur la première cause de cette Maladie [sic]”.5  Bien que la
transmission sexuelle ait été très vite reconnue, une malédiction divine ou un
acharnement du destin furent d’abord invoqués, “car on préfère le vice à la vertu [...]
on méprise le courage, la tempérance et toutes les autres vertus”. Hütten invoquait
une conjonction planétaire entre Saturne et Mars annonciatrice traditionnelle de
maladies, notamment de la peau [gale, lèpre, impétigo...].6 Les plus pessimistes
étaient même persuadés que si ce nouveau fléau “ne s’apaise pas [...] s’en est fini
du genre humain”.7  A côté de ces hypothèses surnaturelles, deux survécurent: la
syphilis serait la forme agressive d’une maladie très ancienne, peut-être présente
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depuis l’Antiquité, mais non identifiée, qui, pour des raisons mal connues, aurait subi
à la fin du XVème siècle une aggravation; autre hypothèse, plus communément admise
quoique discutée: la syphilis aurait été apportée en Europe par les marins de
Christophe Colomb, de retour d’Hispaniola où elle était endémique.

En l’absence de désignation officielle de la maladie, dans un contexte de
guerres permanentes entre pays d’Europe, il était tentant d’en attribuer la
responsabilité aux voisins étrangers: la maladie nouvelle “fut appelée mal de Naples
par les Français qui prétendirent l’avoir contractée à Naples. Les Napolitains de leur
côté, lui donnèrent le nom de mal français parce qu’elle s’était manifestée et
répandue pour la première fois en Italie à l’époque de l’expédition française. “Chaque
peuple en un mot lui donna une dénomination à sa convenance”.8 On désigna aussi
la syphilis par référence à la localisation génitale des premières lésions. On parla
ainsi de bubas pestilentielles en Espagne, de “lo mal delle tavelle” à Gênes, de “il
malo delle bolle” en Toscane, de “lo malo del brofule” en Lombardie et en France de
“vérole ou vairole à cause de la variété des pustules”.9  Grünpeck parle de “mentulagre”
[la “mentula” désignait la verge],10 Torrella, de “pudendagra»”11 —maladie des pudenda,
organes génitaux des deux sexes, parties “honteuses” du corps. Tel ou tel saint que
l’on supposait protecteur —Mal de Saint-Mévius pour les Allemands, Mal de Saint-
Sement pour les habitants de Valence et de Catalogne, de Saint-Job, de Sainte-Reine,
de Saint-Roch, de Saint-Evagre— fut aussi appelé à la rescousse, avant que Fracastor
[ ...], dans le poème publié en 1530, lui attribue le nom du berger Syphile, frappé par la
maladie pour avoir offensé les dieux.12 , 13  Quant à l’adjectif “vénérien”, il semble avoir
été créé par Jacques de Béthencourt dans un ouvrage paru en 1527.

Le grand nombre de cas permit de décrire en quelques années, les signes de
la maladie et son évolution en trois stades qui se succédaient sur une période de
douze à dix huit mois. Grünpeck [ou Grünbeck], après avoir participé activement à un
festin auquel Vénus était conviée, raconte avoir reçu “le premier trait vénéneux sur le
gland qui se tuméfia au point de pouvoir à peine être saisi entre les deux mains”.14

Vigo parle de “petits boutons ulcérés, d’une coloration tantôt brunâtre et livide,
quelquefois même noire, tantôt légèrement blanchâtre, [...] circonscrits par un
bourrelet d’une dureté calleuse”,15 caractère qui définit l’induration du chancre
syphilitique magistralement redécrit par les cliniciens syphiligraphes du XIXème siècle.

Autre trait caractéristique de la maladie, quelles que soient les méthodes
utilisées pour faire disparaître les lésions initiales, rien ne semblait les empêcher
“de répandre leur venin dans tout l’organisme”. Autrement dit, rien ne pouvait
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empêcher la survenue, après les lésions que l’on n’appelait pas encore primaires, de
lésions diffuses, qu’il est aisé de reconnaître aujourd’hui comme des lésions de syphilis
secondaire: “sur les parties génitales: ulcérations nouvelles aussi difficiles à guérir que
promptes à repulluler après guérison; papules saillantes [...] sur le front, le crâne, le
cou, le visage, les bras, les jambes et se répandant même parfois sur toute la surface du
corps”. Grünbeck fait le même constat: “lorsque cette première pustule se ramollit ou
disparaît d’elle même, d’autres en très grand nombre se manifestent à la superficie de
la peau, sur tout le corps; elles affectent les formes les plus variées”.16

Le tableau s’aggravait lorsque apparaissaient un an et demi plus tard des
“tumeurs d’une dureté squirrheuse ou osseuse qui provoquaient des douleurs
effroyables”.17   Grünbeck raconte avoir été “ballotté presque pendant deux ans sur un
mer de souffrances, de tubercules et d’ulcérations”.18  “lorsqu’on se croit débarrassé
de l’ennemi de nouvelles douleurs jaillissent [...] chez quelques-uns, elles donnent lieu
à de si grandes tortures qu’elles déterminent des insomnies pendant 40, 60 ou 100
nuits. [...] D’autres ressentent dans les épaules une douleur sourde inexprimable. [...]
Ils ne peuvent se tenir debout, ni marcher, ni se livrer à aucun travail corporel. [...] les
petites tumeurs se rompent spontanément [...] et alors se creusent des plaies profondes
horribles, incurables qui durent quelquefois deux, trois, quatre ou cinq ans et finissent
en plusieurs années à mettre les os à nu”.19  Les souffrances qu’éprouva Hütten étaient
telles qu’un “ami” lui conseilla de se suicider.

Curieusement, moins de dix ans après son apparition en Europe la syphilis
semblait atténuée. La forme dont Hütten [1488-1523] fut atteint en 1518 était “plus
supportable dans la mesure où elle est moins repoussante, puisqu’elle se traduit
parfois par de petites pustules qui n’enflent guère, très dures, parfois par une gale
étendue et qui continue à se développer, couvrant la peau d’écailles desséchées”.
Cela dit, tout en semblant moins grave, elle n’en était pour autant inoffensive, car,
précisait Hütten, elle “pénètre plus profondément dans les chairs et provoque ainsi
de nombreuses maladies”.20

UN REMÈDE ANCIEN POUR UNE MALADIE

NOUVELLE

Un siècle et demi après l’apparition de la syphilis en Europe, les médecins
rappelaient encore à quel point ceux “qui vivaient dans le temps que la Vérole [sic]
commença de paraître en Europe furent si étonnés de la nouveauté et de la violence
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de ce Mal [sic] qu’il furent longtemps incertains du parti qu’ils devaient prendre sans
oser tenter de traiter une Maladie [sic] qu’ils se sentaient incapables de guérir”.21

Face à cette maladie inconnue qui rapidement gagnait l’Europe entière, les
médecins furent d’abord “forcés de faire ce pacte honteux avec l’ennemi, de le laisser
librement et sans empêchement exercer pendant un lustre sa tyrannie contre la pauvre
humanité”.22  D’autres, au comportement plus radical, refusaient même de voir les malades
tant ils leur faisaient horreur. Dans tous les cas, “les pauvres attaqués de ce Mal [sic]
furent au commencement bannis de la société humaine comme autant de cadavres
pourris [...] abandonnés des médecins”.23  Ils n’avaient alors d’autres choix que de s’en
remettre à “la troupe des artisans, des bourreaux, des fossoyeurs, des bouffons, des
parasites, [qui] se rassemble et porte ses mains inexpérimentées sur ces corps couverts
de plaies [...] comme c’est toujours le cas dans les moments de panique générale puisque,
face au silence des médecins, chacun était libre d’expérimenter ce qu’il voulait”.24

Ce n’est, selon Astruc, qu’en raison de l’extension spectaculaire de la maladie que
les médecins “eurent enfin honte de manquer entièrement à leur devoir dans une occasion
si importante. Ainsi, c’est la honte plutôt que l’espérance de réussir qui  leur fit entreprendre
le traitement de ce Mal [sic]”25 Une autre hypothèse, plus entachée de mercantilisme,
laisse penser que l’intérêt des médecins pour la syphilis tenait surtout à ne pas se laisser
déposséder de leur source de revenus au profit des guérisseurs.26  Toutefois, ni les diètes
sévères, ni les bains sudorifiques, ni les bains tièdes additionnés de diverses plantes, ni
les liniments, ni les saignées, ni les  “évacuants” -—laxatifs, vomitifs et autres dépuratifs—
en fait aucun des remèdes traditionnels ne parvenait ni à faire disparaître les lésions
cutanées les plus affichantes ni à calmer les douleurs.27 Parmi les remèdes les plus
pittoresques, Quétel cite Torrella qui conseillait d’appliquer sur le chancre, le plus rapidement
possible, soit du savon mou soit un coq ou un pigeon plumé et écorché vivant ou encore une
grenouille ouverte en deux. C’est dans ce climat que quelques prescripteurs d’onguents
firent remarquer qu’ils “n’avaient aucune propriété s’ils ne renfermaient pas du mercure”.28

Des médecins —Avicenne, Rhazes notamment— remarquant une certaine parenté
morphologique des lésions de syphilis avec celles observées au cours de la gale, de l’impétigo,
de la lèpre traités avec une relative efficacité par les onguents mercuriels, pensèrent que les
malades de la syphilis pouvaient bénéficier des mêmes traitements. Comme le rappela
Astruc, “l’usage extérieur du mercure est plus ancien que la vérole en Europe”.29

Le mercure fut d’abord utilisé sous forme d’onguents auxquels étaient ajoutés
diverses substances aux vertus mystérieuses: poudres de myrrhe, de mastic, de
cinabre, de céruse, d’alun, de graines de laurier, de minium, de corail, de rouille, de
fer, de térébenthine, vert de gris, scories de plomb; huile de laurier, de rose, graisse
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de porc, d’ours, de blaireau, de pied de bœuf, d’homme, moelle de cerf, de bouc;
euphorbe, camphre, vers de terre réduits en poudre ou macérés dans l’huile. Astruc
cite l’onguent sarrasin renfermant un neuvième de mercure, comme étant l’un “des
plus en vogue” au début du XVIème siècle.

Figure 1.  Traitement du mal vénérien par les frictions, les onctions, les inhalations

mercurielles. Stephan Blankaart, 1684, coll bibliothèque inter universitaire Paris-Descartes.

A l’arrière plan, le malade couché évacue l’abondante salive supposée permettre

l’évacuation du “virus vénérien”.
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Dans un ouvrage rédigé dans les derniers mois de 1518, Hütten raconte son
expérience de malade victime à la fois de la maladie et des effets du traitement qu’il
subit onze fois en huit ans. Conformément aux concepts humoralistes, le principe
général du traitement résidait dans l’évacuation de la cause supposée de la syphilis.
A la salivation provoquée par le mercure, la sudation était recherchée en installant le
malade dans une atmosphère surchauffée. D’autres protocoles de traitement
mercuriels favorisaient la survenue d’une diarrhée sans doute tout aussi
incommodante pour le malade et son entourage. Dans tous les cas, il s’agit de
faciliter l’évacuation du “virus vénérien”. (Figure 1).

Après que les onguents mercuriels avaient été appliqués sur diverses zones
du tégument, de une à quatre fois par jour, “on enfermait le malade dans une étuve
où on maintenait en permanence une température très élevée; certains y restaient
vingt jours d’autres trente [...] on déposait le malade frotté d’onguent mercuriel sur
un lit qui était installé dans l’étuve et on l’obligeait à transpirer en l’enfouissant sous
plusieurs épaisseurs. A peine avait-il reçut la deuxième friction qu’il commençait à
s’affaiblir d’une manière extra ordinaire. [...] Tous enduraient les exulcérations de la
gorge, de la langue et du palais, les gencives gonflaient, les dents branlaient, la salive
affluait constamment dans la bouche, plus malodorante d’emblée que n’importe
quelle puanteur. [...] La chambre tout autour se mettait à puer, et ce type de traitement
était si pénible que bien nombreux furent ceux qui préféraient mourir de cette maladie
plutôt que d’en être guéri de cette manière”.

Fernel [1497-1558] décrivait de manière tout aussi réaliste la stomatite
mercurielle: “voici ce qui arrive à coup sûr aux malades qui suivent ce traitement: la
gorge s’ulcère, la gorge, le palais et les gencives se gonflent, les dents s’ébranlent, la
salive coule de la bouche sans interruption, fétide au-delà de tout et tellement
envenimée qu’à son contact les lèvres se corrodent et l’intérieur de la bouche s’ulcère.
[...] Les malades perdent toute appétence et bien que dévorés d’une soif  intense, ils
peuvent à peine boire car leur bouche n’est plus qu’une plaie. [...] La chambre qu’ils
habitent exhale une odeur infecte. [...] Après cette cure, le cerveau est affecté. [...]
On en voit mourir pendant le traitement tandis que leurs bourreaux les tiennent
enfermés dans des étuves d’une chaleur excessive”.30

 Vigo insiste sur la nécessité d’une surveillance attentive de la bouche et
assortie de quelques gargarismes avec une solution de racines de coings, raisins
secs et fleurs de violette en proscrivant tout traitement susceptible d’arrêter la
salivation, pratique qui risquerait de “refouler à l’intérieur du corps l’humeur morbide
qui tend à s’éliminer par la bouche”. Vigo suggère aussi que le malade  “tienne entre
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Figure 4.  Salivation abondante survenue au début d’un traitement mercuriel

avec tuméfaction de la langue.

(Devergie A.: Traité pratique des maladies de la peau. Paris: Victor Masson, 1857).
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ses dents, d’une façon continue, une canule ou un anneau d’or afin que les vapeurs
des matières putrides [...] puissent trouver une issue libre et facile”.31

Les effets des onguents mercuriels étaient d’autant plus difficiles à accepter
que “le vif-argent n’extirpe nullement la racine du Mal; bien plus, le peu de
soulagement qu’il apporte dure à peine quelques mois, pour ne pas dire quelques
jours. [...] Ce genre de médication est si pénible que beaucoup de malades aiment
mieux mourir du Mal que chercher la guérison dans un traitement si dangereux et si
cruel [...] Qu’il soit bien entendu que l’hydrargyre n’est point l’antidote du Mal vénérien
mais une invention des empiriques qui s’en servent pour farder le Mal”.32 Grünpeck
insiste lui-aussi sur la “guérison” qui n’était qu’apparente. La maladie est tellement
tenace “qu’il n’est aucun médicament certain ou constant qui puisse la soulager [...]
lorsqu’on se croit débarrassé de l’ennemi, de nouvelles douleurs jaillissent”.33

Malgré cette situation peu encourageante, cent cinquante ans plus tard, Astruc
confirmait la confiance des médecins dans l’efficacité du mercure: “le Mal [sic]
vénérien, ce monstre que, ni l’art, ni la longueur du tems [sic] ni le régime, ni les
remèdes vulgaires ne sauraient détruire est néanmoins dompté par les frictions
mercurielles et dompté promptement, sûrement et efficacement”. Astruc insiste sur
la “merveilleuse efficacité de ce remède [qui] mérite à juste titre le nom de remède
divin ce qui fait et fera toujours beaucoup d’honneur à la médecine”.34

En dépit des lourds effets secondaires du traitement, De Vigo [1460?-1525]
affirme qu’en présence d’une syphilis les frictions mercurielles répétées “remédient
avec une égale efficacité à tous les accidents de la maladie quels qu’ils soient”. A
l’appui de ses certitudes, il assure que “cent fois [il] a vu les douleurs se calmer, les
tumeurs se fondre et disparaître, les indurations se ramollir, les ulcères de tout
genre se déterger et entrer dans une voie rapide de cicatrisation”. Quant à ceux qui
condamnaient le mercure en raison de sa dangerosité, de Vigo répondait que la
gravité de la syphilis justifie ce traitement que nombre de médecins n’hésitent pas à
prescrire pour des affections bénignes, gale, impétigo notamment. Fournier, traducteur
de Vigo et mercurialiste convaincu [v. plus loin], insiste sur cet argument: “le bon
sens y parle d’or et comme le bon sens est de tous les temps, les arguments de notre
auteur conservent tout leur poids aujourd’hui. [...] Certains médecins de nos jours
auraient certes grand profit à méditer ces sages paroles de notre vieil auteur”.35

Autre méthode d’administration du mercure, les fumigations que Bolognini peut-
être le premier à utiliser en 1506. L’association d’une forte chaleur et du mercure utilisé
en “parfum” —le malade était “parfumé”— est bien illustré par la méthode de “l’archet”
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(figure 2): après l’habituelle préparation faite de saignée et “des “altérans [sic] et purgatifs,
pour tempérer les humeurs”, celui-ci était installé dans une pièce très chauffée dans
laquelle était dressé une sorte de pavillon, l’archet, dans lequel on plaçait le malade, “nud
[sic] ou en camisole, assis ou debout, la tête couverte ou découverte suivant ses forces.
On mettait à ses pieds un réchaud plein de braises et, par un trou fait exprès, on y jetait à
diverses reprises quelques trochisques ou tablettes de parfum; en sorte que le malade
demeurait exposé depuis les pieds jusqu’à la tête à la fumée qui s’en exhalait jusqu’à ce
qu’il suât abondamment. Si par hasard on voyait que le malade fut prêt à se trouver mal,
on tâchait de prévenir la défaillance dont il était menacé en lui faisant mettre la bouche à
un trou pratiqué à cette intention ou en lui faisant respirer un air pur et frais par un tuyau
dont le bout sortait dehors”.36 La séance durait entre 1 et 4 heures selon ce que le malade
pouvait supporter. Il était ensuite couché dans un lit très chauffé pendant encore une
heure ou deux pour maintenir la sudation, après quoi il était autorisé à boire un verre de
vin. Les fumigations étaient répétées tous les jours ou tous les deux à trois jours jusqu’à
l’apparition de la salivation et d’une diarrhée permettant l’évacuation du virus vérolique et
la régression des lésions de syphilis.

Reconnues comme dangereuses notamment chez les malades asthmatiques
supportant mal de respirer des vapeurs mercurielles, les fumigations étaient réservées
aux syphilis résistantes aux frictions mercurielles. Les dangers firent progressivement
disparaître l’emploi des fumigations au point qu’à partir de la fin du XVIIème siècle,

Figure 2.“Boëte propre a la fumigation”. Coll. bibliothèque inter universitaire Paris-Descartes.
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elles n’étaient plus utilisées en France, jusqu’à ce qu’un guérisseur avide de profit et
de notoriété lui donne à nouveau un regain d’actualité.37

Les lotions mercurielles furent utilisées pendant quelques années au début
du XVIème lorsque les frictions étaient jugées trop dangereuses. Elles furent
rapidement abandonnées en raison d’une efficacité jugée quasi nulle. Les bains
mercuriels surtout utilisés par les syphilis infantiles: sublimé dissout dans un mélange
eau-alcool et versé dans l’eau du bain dans une baignoire en bois. D’autres voies
d’administration furent proposées au cours des siècles suivants, certaines plus
discrètes —chocolat mercuriel, biscuits mercuriels donnés aux marins pendant de
longues traversées, flanelles imbibées de mercure— devaient permettre aux malades
de prendre du mercure sans éveiller l’attention des leurs entourages sur la maladie.

Les récidives étant une des caractéristiques du Mal français connue dès les
premières années de l’épidémie européenne, les médecins insistaient sur
l’importance de traitements itératifs. Malgré toutes ces précautions, da Vigo
reconnaissait qu’il est très “rare qu’on parvienne à le [le mal français] guérir
complètement en tant que disposition morbide”, d’autant plus qu’au fil des
observations les médecins réalisèrent que “le virus vérolique, lorsqu’on le croit détruit,
demeure quelquefois plusieurs années dans le sang sans causer aucune maladie
manifeste et par conséquent sans se déclarer d’aucune façon”.

Quant au mode d’action du mercure, les médecins de l’époque étaient évidemment
à court d’explications rationnelles. En fait, les médecins les plus réalistes indiquaient que
les “vertus” du mercure ne peuvent être expliquées; “elles sont immatérielles, latentes,
de celles qui constituent les arcanes”. Quoi qu’il en soit, le mercure était alors le traitement-
phare de la syphilis qui “fait société avec les rois, les princes, les généraux, les prélats, les
évêques et tous les grands personnages de ce monde. Je guéris tous leurs maux même les
plus incurables. [...] la lèpre, le lichen, la phtiriase, la psore”.38

L’INTERMÈDE DU GAÏAC: TENTATION

DE MÉDECINE ALTERNATIVE

Quétel fait remarquer à quel point la syphilis permit, peut être plus que d’autres
maladies, la prospérité des charlatans en donnant aux malades l’espoir d’une
guérison que ni les médecins  —qui faisaient le diagnostic— ni les chirurgiens —chargés
de l’exécution des traitement locaux— ne pouvaient leur apporter.
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 Peu nombreux sont les malades de la syphilis qui ont raconté leur maladie et
les souffrances imposées par les aléas des traitements. Le témoignage de Ulrich von
Hütten est ainsi précieux. Après avoir subi neuf séances de traitement par les onguents
mercuriels qui le laissent presque mort et toujours syphilitique, il décida de s’en
remettre au gaïac [Gaïacum officinale].39 Fernel le décrit comme un “arbre rond et
poli, de la hauteur de notre frêne. [...] Son écorce, quand elle nous arrive, est d’une
couleur cendrée; elle n’est pas très dense mais extrêmement dure. [...] Il exhale en
brûlant une odeur suave et il s’en écoule alors une gomme noirâtre”.

Introduit au Portugal et en Espagne en 1508, en Italie et en Allemagne en 1517,
le gaïac, bois exotique en provenance du Nouveau Monde, promettait aux syphilitiques
une alternative aux frictions mercurielles et à leurs lourds effets secondaires.40 Nommé
lignum uitae ou lignum sanctum, le bois de de gaïac était assimilé aux rameaux bénits
voire à la croix du Christ. Les syphilis guéris accrochaient, en signe de remerciement,
des branches de gaïac dans les églises. Pour certains, il semblait d’autant plus adapté
qu’il provenait du pays d’où la syphilis avait été importée. D’une manière générale, le
traitement par le gaïac est effectuée dans une ambiance surchauffée censée, comme
avec le mercure, faciliter l’évacuation du “virus” vénérien.

Figure 3.  La préparation et l’absorption de la décoction du bois de gaïac, dessin de Jean Stradanus,

gravé par Jean Gallus, coll. bibliothèque inter universitaire Paris-Descartes.
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Tenté par ce bois exotique et épuisé par les séances de frictions mercurielles,
Hütten décide d’essayer les décoctions de gaïac41  dont il décrit le mode
d’administration, avec suffisamment de détails pour que d’autres profitent de son
expérience (figure 3): “il faut installer le malade dans une chambre sans air où ne
pénètre pas le moindre souffle, dans laquelle on entretient un feu continuel ou
alors, comme en Allemagne, dans une étuve. [...] Quand le malade est ainsi
installé, qu’on le prive peu à peu de nourriture [...] afin qu’il s’habitue au jeûne
[...] Qu’on lui purge alors les intestins en lui administrant un lavement. [...] C’est
la seule exigence préalable que je voie. [...] La première décoction, qui est aussi
la plus concentrée, on la donne à boire deux fois par jour, tiède. [...] On boit tout
le liquide d’un coup sans reprendre son souffle; après avoir bu, on doit se reposer
pendant plus de quatre heures et pendant les deux premières heures il faut
rester couvert. [...] On ne se nourrit qu’au milieu de la journée, aussi peu que
possible car ce remède réclame avant tout que le ventre soit vide. [...] Et il ne
faut pas craindre de danger puisqu’ il y a dans le gaïac un principe qui refait et
conserve les forces mais n’est efficace que si l’on est à jeun. [...] Certains
malades guérissent vite, d’autres ont besoin de plus de temps; la plupart guérit
en trente jours. [...] Le quinzième jour, on prescrit de purger à nouveau les
intestins. [...] Au vingtième jour, on augmente la quantité de nourriture. [...]
Certains ordonnent au malade de ne pas quitter la chambre où il couche avant
que toute la maladie soit parfaitement éradiquée. D’autres pensent que trente
jours de claustration suffisent et qu’ensuite le malade peut sortir mais d’abord
avec précaution [...] d’abord dans la maison en passant d’une pièce à l’autre.
[...] On dit que les dernières traces de la maladie disparaissant rapidement
après la sortie et j’ai vérifié moi-même qu’il en va bien ainsi”.42

Dès la fin de la première cure, en dépit de cette méthode qui paraît épuisante
pour le malade, Hütten va mieux au point de se croire guéri: “ma santé s’améliore
de façon prodigieuse [...] Apparemment je n’aurai plus guère à me soigner si tout
se déroule comme je le crois”.43  “On prépare le gaïac de la manière suivante: il
faut d’abord réduire le bois en morceaux, aussi petits que possible. [...] Quelle que
soit la manière qu’on obtienne ou des petits morceaux débités au ciseau ou de la
limaille ou une poudre issue du broyage, il en faut une livre qu’on fait macérer un
jour et une nuit dans huit livres d’eau. [...] Ensuite on fait cuire cette préparation
longuement à feu doux [...] sur la braise pendant plus de six heures jusqu’à ce que
le liquide diminue de moitié. [...] On ôte l’écume qui se forme pendant la cuisson
et on l’applique sur les ulcères pour les soigner. [...] Quand on a filtré la décoction,
on la réserve dans une ampoule de verre puis on fait à nouveau cuire les copeaux
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filtrés avec huit livres d’eau. [...] On donne à boire ce liquide léger comme nourriture
et l’autre, la première préparation, à absorber comme remède. Cette décoction est
si complète qu’elle est efficace contre une maladie aussi grave et terrible que le
mal français”.

Finalement Hütten tire de son expérience du gaïac une leçon profitable: “il
ne faut jamais désespérer lorsque nous sommes en proie à la maladie, à quelque
extrémité qu’on en soit arrivé. Combien d’entre nous en effet ont guéri grâce à
l’utilisation soudaine et comme miraculeuse du gaïac qui étaient déjà condamnés
par les médecins!”, lesquels, écrit Hütten, “s’intéressent à leurs gains, non au
salut des malades”.44

En 1527, Jacques de Béthencourt [Rouen] publie le premier ouvrage français
consacré au “Mal français”, ouvrage dont Alfred Fournier traduit les bonnes feuilles
en 1871.45  Aux caractères de la maladie déjà décrits, Béthencourt en ajoute un
qui, pense-t-il, donne à la syphilis une connotation particulière: le Mal vénérien ne
peut disparaître que grâce à un traitement “qui impose au corps le châtiment de
son impureté”. Dans ce but, bien que très affaibli par la syphilis, le malade doit
d’abord se soumettre à un jeûne, un “carême de pénitence” de trente à quarante
jours fait de sudation, alimentation très légère, absorption de gaïac. Il insiste lui-
aussi dur l’importance de la diète: “plus sévère sera la diète, plus rapide sera la
guérison”. Les relations sexuelles sont naturellement prohibées pendant toute la
durée du traitement. Béthencourt fait remarquer que ceux qui ont résisté à un tel
traitement disent “à bon droit, qu’ils ont fait leur purgatoire sur terre”, objectif
recherché par ce carême de pénitence. Dans un dialogue original où mercure et
gaïac s’affrontent, Béthencourt fait dire au gaïac à quel point ses vertus sont
“conformes et appropriées à la nature de l’homme. [...] J’ouvre les pores, j’évacue
les humeurs malignes par leurs émonctoires naturels et cela sans violence, sans
danger. [...] Le mal vénérien doit être traité par une diète sévère, avec le moins de
remèdes possible, avec les remèdes les plus doux. [...] Or je ne suis pas un remède;
je suis pour mes malades un aliment et une boisson. »

Finalement, avec avoir évalué ce que l’on appellerait aujourd’hui le rapport
bénéfices-risques des deux traitements, Béthencourt donne la préférence au
mercure qui, à condition qu’il soit prescrit dans les règles de l’art, “paraît offrir aux
malades des garanties plus sérieuses que son rival” et dont “le pouvoir
mystérieux n’est pas sans présenter quelque affinité réelle avec les causes
mystérieuses du dit mal”.



GIMBERNAT, 2022; 77: 85-103 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 99

Les médecins face à une maladie nouvelle, épidémique: la syphilis

D’autres racines ayant des propriétés sudorifiques comme le gaïac furent
utilisées: la squine ou racine de Chine,46 la salsepareille, le bois de sassafras, parfois
même les quatre racines réunies dans une “tisane des quatre bois”. L’espoir de
guérison suscité par les bois sudorifiques s’éteignit au milieu du XVIème siècle bien
que quelques médecins continuent d’en vanter les mérites au XVIIIème siècle, Astruc
et Boerhaave [1668-1738] notamment.

A côté du gaïac et des autres bois “sudorifiques”, d’autres furent régulièrement
vantées par les adversaires du mercure. Parmi ces remèdes miracles dont il ne semble
pas possible de proposer une liste exhaustive, si certains sont sans mercure —l’eau
de sécurité du comte de Milly, le remède végétal de Vergery de Venos qui contient du
gaïac, l’eau d’Hippocrène, le nectar de Cypris—. d’autres contiennent du mercure
sous une forme anonyme: baume solaire de Jourdan de Pellerin, gâteaux toniques de
Bru, chocolat aphrodisiaque —contenant du sublimé— de Le Fébure, eau fondante
anti syphilitique, [sublimé mélangé à de l’eau de chaux], gouttes blanches de de
Ward, la liqueur de Mittier, sirop de Bellet, décoction de Pollini, sirop de Larrey —
sublimé corrosif et décoction de salsepareille—, pilules d’Albert —bois de gaïac,
calomel, poudre de guimauve, sirop de coings—, eau fondante antivénérienne de
préval, pilules majeures de Hoffman, pillules de Belloste, dragées de Keyser —mercure
dissous dans du vinaigre— dont l’inventeur fit fortune en obtenant jusqu’à la Révolution
le monopole de distribution dans l’armée française.47

Pendant tout le XVIème siècle l’issue de la lutte entre mercurialistes et anti
mercurialistes resta indécise. Astruc, exégète érudit du sujet, cite autant d’auteurs
dans chacun des deux camps. Après 1550, le mercure reprit le dessus sous l’influence
notamment d’Ambroise Paré et de Thierry de Héry qui insistaient sur “l’usage extérieur
du mercure [qui] doit l’emporter sur l’usage intérieur. [...] Les préparations mercurielles
prises intérieurement blessent l’estomac, nuisent en plusieurs manières au poumon
et aux autres viscères”. Astruc acceptait d’utiliser le mercure per os lorsque l’objectif
était, non pas de guérir la syphilis, mais “d’en adoucir à la violence” et à condition de
n’utiliser que les “préparations les plus douces comme la panacée mercurielle, le
mercure doux, l’aethiops minéral”.

EPILOGUE

En 1910, Ehrlich [1854-1915] et son assistant Hata [1873-1938] mettaient au
point le “606”, 606ème dérivé de la molécule d’Atoxyl, dérivé arsenical dont les
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premiers essais sur la syphilis firent penser qu’il allait être possible de se passer de
mercure et peut-être même de guérir la syphilis.48 Neisser, prestigieux chef d’École,
ne cachait pas son enthousiasme devant les effets de la découvert d’Ehrlich: “dans
presque tous les cas où existent des symptômes visibles, ils ont rétrocédé de façon
surprenante et disparu. Les accidents initiaux deviennent mous et perdent leur
induration. [...] Les papules dures, les syphilides à petites papules généralement si
résistantes pâlissent et se réduisent à de simples taches pigmentées [...] les gommes
se résorbent et perdent leurs phénomènes douloureux”.49  Contrastant avec ces
commentaires élogieux, d’autres faisaient valoir que la relation bénéfice-risque n’était
pas nécessairement en faveur du 606.

La mise au point quelques années plus tard d’un dérivé considéré comme
plus efficace, le “914”, n’empêcha pas la plupart des syphiligraphes de conserver au
mercure sa place de traitement de référence de la syphilis, celui dont l’ancienneté
était un gage de confiance. Des protocoles associant mercure et arsenic furent alors
couramment utilisés.

En 1918, un étrange traitement de la syphilis neurologique par injections de
sang de malades atteints de paludisme fut mis au point par Wagner von Jauregg,
méthode qui valut à son inventeur le prix Nobel de Médecine. Au début des années
1920, Sazerac et Levaditi publiaient quelques essais encourageants de syphilis
traitées par injections de sels sodiques et potassiques de bismuth. Dans les années
1930, un consensus médical s’établit, selon lequel, aucun médicament ne donnant
une confiance absolue, il convenait de traiter les malades de la syphilis par plusieurs
molécules, selon des protocoles nombreux et variés utilisant mercure, bismuth,
arsenic, iodure de potassium.

Ce n’est qu’en 1943 que la publication des travaux de Mahoney montrant
l’efficacité spectaculaire de la pénicilline mit fin à 450 ans d’incertitude et de toxicité
thérapeutiques.50, 51
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RESUM: Algunes malalties han estat exhibides públicament en diverses
èpoques. A les corts barroques trobem casos patològics mostrats com
a exotisme per prestigiar el poder. Durant els s. XIX i bona part del XX,
algunes síndromes o alteracions genètiques s’exhibien a fires o circs
amb la finalitat de causar sorpresa, repulsió, horror o simple curiositat.
Finalment les patologies rares han estat mostrades en auditoris mèdics
sense cap mena de restriccions fins temps no massa allunyats.

LA EXHIBICIÓN DE LA ENFERMEDAD. RESUMEN: La Exhibición de la
Enfermedad. Algunas enfermedades han sido motivo de exhibición
en diversas épocas. En las cortes barrocas encontramos casos
patológicos mostrados como exotismo para prestigiar el poder. Du-
rante los s. XIX y buena parte del XX, algunos síndromes o alteracio-
nes genéticas se exhibieron en ferias o circos con el propósito de
causar sorpresa, repulsión, horror o simple curiosidad. Finalmente
las patologías raras se han mostrado en concurridos auditorios
médicos sin ningún tipo de restricciones hasta hace pocas décadas.

DISEASE EXHIBITION. ABSTRACT: Some diseases have been
publicly exhibited at various times. In the baroque courts we find
pathological cases shown as exoticism to prestige power. During
the 19th century and much of 20th century, some syndromes or
genetic disorders were exhibited at fairs or circuses in order to
cause surprise, repulsion, horror, or mere curiosity. Finally, rare
diseases have been shown in medical auditoriums without any
restrictions until not too long ago.
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INTRODUCCIÓ

Al llarg de la història el fet d’emmalaltir s’ha contemplat de diverses maneres.
La malaltia ha estat concebuda en temps antics com un càstig diví pels pecats i s’intentava
calmar a la divinitat amb sacrificis expiatoris; posteriorment, com un premi a la santedat,
—en temps del misticisme—, i la malaltia es considerava com una “prova”, un exercici
de sacrifici i pietat,1 com la conseqüència de desequilibris humorals, com l’acció de
miasmes externs, etc. Al segle XVII va sorgir una nova manera de veure la malaltia o
potser millor dit, la diferència amb els que gaudien de bona salut. La patologia es va
convertir en un subjecte d’exhibició, un objecte de col·leccionisme.

LA PATOLOGIA COM A EXOTISME SUMPTUARI

Al Barroc hi va haver un gran interés per la raresa, per la diferència. Del Nou
Món arribaven plantes i ocells rars, que els aristòcrates col·leccionaven àvidament. A
les corts reials i nobiliàries del moment eren habituals els animals exòtics, que eren
motiu d’ostentació. Posseir una cacatua, un tití o plantes mai vistes, procedents de
terres llunyanes, era considerat una ostentació convenient, una reafirmació del po-
der. Aquest gust per l’exotisme s’estenia també als servidors. Eren habituals els
patges negres o els indígenes d’ultramar. Poder vantar-se dels exotismes del palau
era molt apreciat.

Com a part d’aquesta obsessió per sorpendre s’incloïen “les gents de plaer”,
personatges que a més de formar part del servei presentaven anomalies al seu cos,
causant la sorpresa i l’admiració dels visitants.2 Els “monstres”, que ja havien estat
motiu de curiositat prèviament, eren la màxima expressió del prodigi.3 Eren èssers
diferents, fora del comú. Només cal recordar els quadres de Velàzquez sobre alguns
personatges de la cort espanyola: casos de cretinisme com el Niño de Vallecas; nans
acondroplàsics, com Don Sebastián de Morra o la Maribárbola de Las Meninas; nanisme
hipofisari, com Nicolàs Pertusato, també a Las Meninas;4  casos d’oligofrènia com El

bufón Calabacillas...5  Altres pintors ens han deixat constància de probables casos de
hirsutisme (La barbuda de Peñaranda de Sánchez Cotán); hipercorticisme o síndrome
de Prader-Willi (els dos quadres de La Monstrua de Juan Carreño de Miranda);6 o una
probable lesió congènita del plexe braquial com Pejerón, d’Antonio Moro. Un personatge
d’aquestes “gents de plaer” era el gegant català Joan Biladons (Viladoms?) que es va
retratar al costat d’un bufó de Felip III, anomenat Rollizo. Un quadre que s’ha perdut,
però del que en tenim constància per l’inventari.7
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Menció a part mereixen els quadres del castell d’Ambras (Tirol), testimonis de
l’aspecte de Petrus Gonzalvus, un canari totalment cobert de pilositat, que avui interpretem
com una hipertricosi lanuginosa congènita. Cinc dels seus fills també van heretar aquesta
condició.8 Una de les seves filles, Antonietta Gonzalvus, va ser pintada per Lavinia Fontana
i presentava la mateixa alteració genètica, que avui també es coneix amb el nom de la
síndrome d’Ambras.9 La sala on es troben els quadres del castell d’Ambras era un “gabinet
de meravelles”, una peça que era força habitual a l’època, una mena d’antecedent dels
museus on es conservaven objectes exòtics o s’exposaven quadres de casos patològics,
de “monstres” que desafiaven la raó, l’ordre de la Natura, la sobrietat i que feien volar la
imaginació.10 Una forma de representar la malaltia i de conservar la seva memòria per a la
posteritat. Si no es podien tenir els casos patològics vius a la cort, testificar la seva realitat
en pintures era una manera de deixar-hi constància.

PINTAR LA MALALTIA: DEL TESTIMONI

AL MUSEU MÈDIC

Aquest va ser el cas de Maddalena Ventura, una dona de 52 anys que vivia a
l’allunyada regió dels Abruzzo a Itàlia i que va ser immortalitzada per Ribera.11 Quan
tenia 37 anys, i després de criar tres fills, Maddalena va presentar notables signes de
virilització, amb una alopècia androgenètica de predomini frontal i clars signes
d’hirsutisme, com una barba cada cop més densa. Això però no li va impedir la gestació,
ja que com es comprova a la pintura va tornar a quedar embarassada 15 anys després
dels primers símptomes. La dona apareix al quadre amb una poblada barba mentre
alleta el seu darrer fill, en un contrast que trasbalsa a l’espectador. A un costat, sobre
una làpida, Ribera hi va deixar constància detallada de les dades biogràfiques de la
dona, una mena d’història clínica. Aquest relat comença dient magnu naturae miraculum,

una frase que evidència la voluntat de deixar testimoni de les anomalies naturals
d’aquest tipus de pintures.12 El mateix Ribera va deixar també constància de casos
patològics extraordinaris, com golls hipertròfics de grans dimensions.13

Durant el s. XVIII la pintura va seguir essent la manera de testimoniar els
símptomes de la patologia inusual. Així trobem per exemple alguns casos de piebaldisme
procedents d’Amèrica,14 on la descripció clínica es barreja amb l’antropologia exòtica,
conceptes que com veurem, aniran sovint plegats durant molt de temps.

Per altre banda els metges de l’època també necessitaven conservar en
dibuixos i pintures la patologia clínica que veien, per poder ensenyar la Medicina.15 A
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començaments del s. XIX, les malalties són representades en litografies i gravats en
els tractats mèdics16, 17, 18  i també en aqüarel·les19 i olis20 en col·leccions a les facultats
de medicina, o en figures de cera,21, 22 que permetien la representació tridimensional,
quelcom que ja s’havia començat a fer amb les figures d’anatomia23 des del s. XVII,
que es va continuar més tard amb l’anatomia patològica24 i després amb les que
representaven la clínica, especialment les malalties de la pell, que a part de sovintejar,
oferien simptomatologia més fàcilment visible.25 Moltes d’aquestes figures es van
aplegar en col·leccions o museus annexos als hospitals i les facultats de medicina,26 on
no només es deixava constància de la patologia rara, sinò on els metges i estudiants
podien veure representada la simptomatologia visible de les malalties, en un mètode
d’aprenentatge directe, basat en la imatge.27, 28

A Barcelona, a la Facultat de Cirurgia i Medicina (1843) hi havia un museu
anatòmic destinat a l’ensenyament de la pràctica mèdica, a l’Hospital de la Santa
Creu, al carrer del Carme.29 La col·lecció anatòmica de la facultat es va iniciar al
Gabinete de Especímenes Anatómicos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona,
iniciada a finals del s. XVIII.30  

Figura 1. Mary Sabina (nascuda el 1736), un cas de piebaldisme.
Hunterian Museum (Royal College of Surgeons) Londres.
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ELS MUSEUS D’ANATOMIA: DIVULGACIÓ

I TRUCULÈNCIA

Aviat aquests museus mèdics van suscitar l’interés del públic no especialitzat.
Però no era només l’anatomia el motiu de l’interès d’aquestes institucions. Les
malalties de transmissió sexual (llavors anomenades venèries) i especialment la
sífilis tenien una gran incidència i qualsevol informació sobre el tema tenia molt
interès. En començar el darrer quart del s. XIX, Fournier comptabilitzava 125.000
sifilítics a la ciutat de París.31 Unes dècades més tard a França hi havia més d’un milió
de sifilítics i dos milions de blennorràgics (1902).32 Les malalties venèries preocupaven
considerablement a la població. La sifiliografia era també una de les branques de la
Medicina que més interessava als metges catalans en aquells anys.33

Per tant els museus de cera acadèmics s’omplien de figures representant
malalties venèries.34 Però el públic del carrer no hi tenia accès. Era un territori vedat,
un lloc on només metges i estudiants de Medicina podien accedir.

Per això aviat van sorgir “museus d’anatomia” al carrer on, previ pagament
d’una mòdica entrada es podia satisfer la curiositat, sovint malaltissa. Aquests
museus, que van nèixer amb intenció divulgadora, reprenien la idea dels “gabinets
de meravelles”. Reunien figures anatòmiques, entre les què no hi faltaven dones
embarassades i aspectes relacionats amb el part (un tema vedat als homes d’aquell
temps), flascons amb fetus humans normals i patològics, animals teratogènics
dissecats, i naturalment, aspectes relacionats amb les malalties venèries, que oferien
una mirada esbiaixada a la vida llicenciosa, alhora que s’advertia dels perills al què
s’exposaven els incauts clients de la prostitució. En molts d’aquests establiments
també es venien productes preventius i curatius.

Entre ells, potser el més destacat era el Museu Roca,35 propietat d’un il·lusionista
tortosí que anunciava una exposició titulada Los estragos del Barrio Chino, en què es
mostraven diversos models de cera de malalties venèries i s’alertava dels perills de la
prostitució, l’alcohol, l’opi o la cocaïna.36, 37 La divulgació científica i la prevenció no
estaven exemptes d’interés econòmic, ja que a més de l’entrada, al mateix museu es
comercialitzava i venia Blenocol, un medicament profilàctic de M.T.S. En una conjunció
de morbositat i interés científic, es cercava causar l’esfereïment i l’horror dels visitants,
exposant-hi també algunes patologies “monstruoses”: nevus gegants que ocupaven
més de la meitat de la cara,38 ictiosis generalitzades...

Però aquest no era l’únic establiment d’aquestes característiques: només a
Barcelona van existir prop d’una vintena de petits “museus” (1849-1940).39 De les
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Figures 3 i 4. La barraca del Museu Roca. A dalt, el museu, instal·lat en una parada de fira on
s’accedia pagant una entrada. A la porta es pot veure un orgue d’autòmates. A baix, el cartell

publicitari on podem veure els diferents objectes exposats, des de figures anatòmiques a
reproduccions de casos patològics. Sota una pretesa divulgació científica es cercava provocar

l’horror, el rebuig i la morbositat dels espectadors.
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TAULA 1. MUSEUS ANATÒMICS DE BARCELONA (MARCH, E. H. op. cit.)
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rudimentàries parades on s’exposaven animals dissecats i altres exotismes es va passar
a les barraques on s’exhibien nans, gegants, dones barbudes i altres “monstres” en
viu. Així del gabinet de curiositats que ja trobàvem a Ambras es va passar a museus
naturals i d’anatomia, i finalment a museus “de divulgació”, on de vegades més que a
aprendre s’assistia per transgredir, per endinsar-se en terrenys prohibits, per deixar
anar una barreja de sentiments d’horror, de repugnància i de pietat.

Les exposicions universals havien provocat un gran interès per les Ciències
Naturals, barrejant-hi sovint l’antropologia i l’etnografia. El 20 de desembre de 1889
va arribar a Barcelona el circ de Buffalo Bill. El circ es va instal·lar, durant cinc setmanes,
a l’illa dels carrers Muntaner, Aribau i Rosselló. Portava 200 indígenes, bisonts,
cavalls... Certament no eren casos patològics, però aquesta demostració és molt
reveladora de la mentalitat de l’època interessada en “mostrar” tant les malalties
amagades com el món llunyà, “d’explicar” com era allò que a les terres catalanes
només s’havia escoltat com un relat exòtic. El circ del vell aventurer, amb un discurs
racista, colonial i supremacista, intentava satisfer una curiositat pseudocientífica.

A partir d’aquell moment s’exhibeixen grups humans exòtics, veritables zoos
humans. Com els animals d’un zoo, les tribus s’exposaven en recintes tancats i
ambientats per recrear el seu hàbitat natural. Així, a la plaça Catalunya el 1895, el
“Circo Ecuestre Alegría” mostrava un home salvatge.63 El 1897 es mostrava tota una
tribu ashanti de Ghana en un descampat de la Ronda Universitat,64 que va trobar un
gran ressó a la premsa del moment.65 Més tard van exhibir-se grups de sudanesos al
Passeig de Gràcia (1898), i d’esquimals a l’Eixample (1900).  El 1913 s’anunciava que
es podia veure una tribu “mahometana” al Turó Park, i una de senegalesa, al Tibidabo.66

Els grups eren mostrats en una recreació dels seus poblats, fent la seva vida diària,67 i
mostrant “les burdes costums dels seus habitants”68 amb una pretesa divulgació
antropològica. La consideració quasi zoològica d’aquests pobles primitius, producte
d’una visió de superioritat étnica centrada en Europa, queda palesa amb l’anunci: la
tribu de “Los Himalayas (...) los fenómenos más raros del mundo, ni hombres ni monos”.69

L’EXHIBICIÓ DE LA MALALTIA A FIRES I CIRCS

La comparació d’humans i animals no era exclusiva de grups ètnics. També
s’aplicava sovint a determinats fenòmens patològics que eren vistos com “freaks” o
“monstres”. Un exemple el trobem en una barraca a prop de Canaletes, on una dona
amb una espectacular obesitat mòrbida es posava al costat d’un elefant, en una
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òbvia i ofensiva comparació (1885). L’exhibició de casos patològics va ser habitual a
les barraques de fira, i ben aviat, als circs.

Podem considerar que el circ modern neix l’any 1768, a Londres, quan el
sergent de cavalleria Phillip Asley va muntar una pista circular per fer demostracions
d’acrobàcies eqüestres. Progressivament va anar incorporant malabaristes,
saltimbanquis i pallassos que completaven les actuacions. A Catalunya, la primera
funció de circ va tenir lloc al Teatre Principal de Reus el 1789.70

Els circs van evolucionar i intentaven presentar noves atraccions per meravellar els
concurrents. Els exotismes, com feres vingudes de lluny i domadors intrèpids, aviat es van
convertir en una part important de l’exhibició. Tot valia per deixar el públic bocabadat.

En la seva ànsia de causar sorpresa, i horror, els circs no van dubtar en usar la
patologia humana com a espectacle. Les malformacions ja havien estat usades
prèviament pels captaires, que s’autoexhibien en places i carrers per tal de excitar a
compassió als vianants i que servien d’estímul i reclam d’almoines. També algunes
mutilacions eren sovint mostrades per alguns captaires ambulants, que de vegades
fins i tot ensenyaven els membres amputats. Encara avui en podem trobar exemples
en els nostres carrers. Els empresaris de circs i de les barraques de fira van veure en
les exhibicions d’alguns casos extrems, generalment malalties rares i poc freqüents,
una possibilitat de provocar l’estupefacció i el desconcert del públic. Unes emocions
que podien ser útils per promoure l’espectacle.

Cap a 1853, l’espectacle del Barnum Circus d’EUA va presentar una de les primeres
dones barbudes,71, 72 i poc després es va convertir en un referent en presentar números de
rareses humanes. Personatges amb tres cames; siamesos, com les germanes Radica i
Doodica, exhibides a Barcelona,73 o altres teratogènies van pujar a l’escenari. Els
esguerrats, mutilats o deformes van ser a partir de llavors objecte d’exhibició, per provocar
l’horror i la pietat del públic. La malaltia s’havia convertit en un espectacle.

Considerarem les principals patologies que van ser objecte d’exhibició pública
a fires i circs:

Síndrome de Proteus

Potser el cas més famós d’una malaltia exhibida al circ és el cas de John Merrick
(1862-1890), que va tenir molta repercussió en el seu temps i que s’ha popularitzat
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gràcies a la pel·lícula de David Lynch “L’home elefant” (1981). Merrick va presentar
malformacions des de que tenia poc més d’un any i va ser mostrat a circs i fires durant
gran part de la seva vida.74 Les malformacions del seu crani i el color cendrós de la seva
pell van fer que fos conegut com l’home elefant.

Tot i que s’han proposat diverses hipòtesis sobre el diagnòstic de la malaltia
de Merrick, com per exemple una possible neurofibromatosi de von Recklinghausen,75

el més probable és que “l’home elefant” patís una síndrome de Proteus, una malaltia
molt rara que causa un creixement excessiu de la pell i un desenvolupament anormal
dels ossos, amb el creixement de tumors hamartomatosos a la part superior del cos.
El nom prové del déu grec Proteus, que podia canviar de forma.76

A Barcelona durant els anys 1850 es va exhibir “El general Milhombres”, un
nan de poc més d’un metre d’alçada que patia diverses malformacions, que en
opinió de March podria tractar-se d’una síndrome de Proteus.77

Nans acondroplàsics

Potser  la  pato log ia  que amb més f reqüència  s’ha mostrat  a ls
espectacles públics han estat els nans acondroplàsics. L’acondroplàsia és
una malaltia rara (1/25.000), consistent en una osteocondrodisplàsia per
transtorn genètic. En el 75% dels casos és una mutació genètica ex novo i
en el 25% restant és causada per trastorns autosòmics dominants heretats
dels pares. Els canvis genètics generen anomalies en la formació del cartílag
i en el creixement dels ossos.

L’aspecte clínic dels acondroplàsics es caracteritza per macrocefàlia,
hipoplàsia de la regió maxil·lar, i escurçament dels ossos llargs i dels dits. Les
extremitats són sensiblement més curtes, però el tronc conserva la mida
habitual (nanisme rizomèlic). Sovint hi ha també genoll var. Les articulacions són
hiperlaxes i les mans són curtes i en forma de trident a causa de la separació entre el
tercer i quart dit.

Als espectacles, els nans solien realitzar acrobàcies, malabars o altres
números, als que sovint s’afegia un component còmic. De vegades apareixien al costat
de casos de gigantisme, per remarcar la diferència d’estatura o actuaven amb vedettes,
contraposant el canon de bellesa femenina amb la fesomia tosca de l’acondroplàsia.
Cal dir que no sempre eren acondroplàsies, sinò que també s’hi podien trobar altres
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formes de nanisme. Algunes vegades els nans eren qualificats de lil·liputienses,78, 79 i
eren objecte de bromes i befes pels carrers quan arribaven als pobles.80

A més dels circs, els nans van ser protagonistes d’un tipus d’espectacle
taurí de caire còmic, les curses de braus amb vaquetes (que generalment eren més
altes que els nans), sota el nom del “Enano Torero” o el “Bombero Torero”. Segons els
cartells publicitaris eren espectacles especialment adreçats al “públic infantil”. Aquest
tipus de funcions van sovintejar a partir de la dècada de 1920, i gaudien de gran
popularitat, perdurant fins el present.81 Les quadrilles de nans eren itinerants i voltaven
d’una localitat a l’altre, fent representacions a festes i fires.

Gegantisme

El gegantisme i l’acromegàlia son trastorns causats per una excessiva
producció d’hormona de creixement (hipersomatotropisme), gairebé sempre secundària
a un adenoma hipofisari. El gegantisme és un trastorn rar, produit per la hipersecreció
de GH que comença a l’infantesa, abans del tancament de les metàfisis. Quan l’hormona
de creixement arriba a la sang, el fetge produeix factor de creixement de tipus insulínic
I (IGF-I), que estimula el creixement dels ossos i altres teixits, augmentant l’estatura
final, amb escassa deformitat òssia. Sovint també hi ha una pubertat tardana o
hipogonadisme hipogonadotròpic, que genera un hàbit eunucoide.

Si l’augment de GH té lloc després del tancament metafisal, pot aparèixer una
acromegàlia, que es reflecteix en característiques facials específiques. El diagnòstic
d’aquests processos és fonamentalment clínic i es pot comprovar amb radiografies
del crani i de les mans i la medició analítica de les taxes d’hormona de creixement. 

Molts dels casos de gegantisme van ser també motiu d’exhibició, sovint
acompanyats de nans per ressaltar la seva diferència d’estatura.82 Malgrat tot, la
seva aparició en espectacles va ser menor que la dels nans, probablement per ser
una patologia de menor incidència i perquè aviat els casos de gegantisme van passar
a protagonitzar espectacles de boxa o diversos tipus de lluita esportiva.83

Síndrome d’Ehlers-Danlos

Es tracta d’una malaltia genètica, amb alteració del teixit connectiu que causa
una gran laxitud difusa de las extremitats. L’any 1901 el metge danés Edvard Laurits
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Figura 4. Postal amb el Gegant Bimbo (2,38 m), del Circ Krone.
Palau Municipal d’Esports. Barcelona, 1959.
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Ehlers (1863-1937), va descriure un cas amb laxitud articular, hiperelasticitat cutània
i tendència a l’aparició d’hematomes.84 El 1908,  el dermatòleg francès Henri-Alexandre
Danlos (1844-1912) va descriure amb molt més detall el quadre clínic, destacant la
presència de tumors mol·luscoides.85, 86

Es tracta d’una síndrome complexa amb múltiple simptomatologia. El símptoma
predominant és l’hipermobilitat i hiperextensibilitat articular: les articulacions es
poden moure molt més del que és habitual i són molt inestables. Les luxacions o
subluxacions de colzes, espatlles, etc. són freqüents. També sovintegen les artràlgies
i l’osteoartritis precoç.

La pell d’aquests pacients, d’aspecte suau i avellutat, és molt elàstica i pot
deformar-se i estirar-se molt. La gran fragilitat cutània provoca sovint hematomes.
Les ferides cicatritzen malament i hi ha molta tendència a l’aparició de queloides.

Hi ha 11 fenotips descrits de la síndrome d’Ehlers-Danlos. El IV és el més
freqüent i és degut a mutacions del col·làgen tipus III amb locus al cromosoma 2,
resultant una hiperflexibilitat de totes les articulacions, hiperlaxitud, fragilitat del
teixit connectiu i hiperelasticitat cutània. 

La gran laxitud de les articulacions present en aquesta patologia fa que es
puguin fer moviments sorprenents, que són impossibles de fer per la majoria dels
individus sans. L’elasticitat cutània també permet estirar-la fins a límits insospitats.
Això va propiciar que persones amb aquesta síndrome fossin exhibits en circs i fires
tant com a contorsionistes com meravellant al públic amb la gran elasticitat de la
seva pell, sota epítets com “l’Home de goma”.87

Ictiosi

La ictiosi és una malaltia cutània d’origen genètic, relativament freqüent, en la
què la pell es torna seca i coberta d’escates, recordant la d’un peix (i÷èýò = peix), que ha
originat probablement llegendes de sirenes88 i d’homes-peix.89, 90 Hi han diversos tipus
clínics d’ictiosis i algunes poden presentar escates gruixudes, de gran mida.

Durant el s. XIX i bona part del s.XX alguns dels malalts d’ictiosi van protagonitzar
espectacles de circs i fires, presentant-los com la dona-serp, l’home llangardaix o altres
noms fantasiosos, que sovint s’acompanyaven d’imaginatives històries.
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Focomèlia i tetramèlia

La focomèlia (del grec öþêç = foca i ìÝëïò = membre), és una malaltia que es
manifesta per una malformació teratogènica, en la que hi manquen les extremitats
superiors o inferiors, tant quant fa a elements ossis com als musculars. L’extremitat
queda reduïda a un monyó o prominència que s’implanta a nivell de l’espatlla o de la
cintura i que recorda les aletes de les foques.91 En alguns casos els dits poden sortir
directament del monyó. Pot afectar un sol membre o a més d’un. Quan afecta a les
quatre extremitats rep el nom de tetramèlia.

Alguns casos de focomèlia van formar part d’espectacles de circ, on demostraven
les habilitats que havien adquirit amb els peus (en el cas de no tenir braços). El cas més
extrem era el del Príncep Randian (1871-1934) un hindú sense braços ni cames, que
era presentat com l’home-eruga i que mostrava la seva habilitat cargolant cigarretes
amb paper de fumar i encenent-los davant del públic sense ajuda.

Dones barbudes

Els casos de dones amb barba poden correspondre a diverses patologies:
hirsutisme, hipertricosi, alteracions endocrines, estats intersexuals... Caldria analitzar
cada cas per efectuar diagnòstics mèdics concrets.

Les dones barbudes van ser profusament exhibides en barraques de fira i
circs. La morbositat que despertava la contemplació d’una persona amb
característiques d’ambdós sexes era considerable i removia profundament als

espectadors. L’ambigüetat, l’erotisme i la transgressió asseguraven la curiositat.92

Tot i que alguns casos exhibits procedien d’altres llocs, sembla ser que a la
Península Ibèrica eren especialment freqüents, almenys sota la percepció d’alguns
estudis de l’època. Per això no hi faltaven casos autòctons, com Madame Y., que
sabem que era originària de Catalunya93 i que als 38 anys era ja mare de 7 fills.
Berillon, destaca les característiques masculines i femenines que en ella
confluien.94

Va ser mundialment famós el cas de Julia Pastrana, una dona indígena
mexicana amb una profusa hipertricosi a tot el cos. També tenia una especial
fesomia quant feia a llavis i mandíbules a causa d’una important fibromatosi
gingival. Per això se l’anunciava com la “baula perduda” (de l’evolució) i se la
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qualificava com la dona-ós, la dona-orangutà o “la dona més lletja del món”.95

Encara que Julia era molt intel·ligent i cantava molt bé, en tres idiomes.

La visió pejorativa que es té de les dones amb barba (o amb pilositat
generalitzada) feia que aquesta idea predominés sobre qualsevol altra. Julia no va ser
la única que va rebre aquesta qualificació. Krao, una nena “trobada” al 1880 quan
tenia sis anys i que també presentava una hipertricosi generalitzada, va ser també
catalogada com una baula perduda de l’evolució humana, com noia-mico o com
antropoide. Krao fins i tot va ser mostrada al públic al zoològic de Frankfurt.96

Com podem veure, la vellositat corporal es considera sovint com un element
animal i és vist pejorativament. Així ho trobem repetidament a l’iconografia de totes
les èpoques, on els personatges hirsuts s’identifiquen gairebé sempre amb èssers
malignes, depravats o mal considerats.97

Figura 5. Gravat representant la dona barbuda Zenora Pastrana. La Ilustración artística.
Barcelona, 18 març 1889.
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Altres vegades els casos d’hermafroditisme o transgènere van ser exhibits,
sovint en espectacle de tipus eròtic o pornogràfic. Va ser famós a Barcelona el
pseudohermafrodita Josep Vallès98 que va protagonitzar nombrosos espectacles i
que al final per dades d’autòpsia va resultar ser una dona.99

Síndrome de Seckel

La síndrome de Seckel és una malaltia congènita molt rara, caracteritzada
pel retard del creixement intrauterí, microcefàlia, nanisme (que conserva les
proporcions del cos) i un “perfil d’ocell” (cara i nas estret, nas punxegut, ulls grans
amb inclinació antimongoloide, mandíbula retreta), i quocient intel·lectual
lleugerament per sota de la mitjana. També hi pot haver alopècia marcada, agenèsia
o displàsia dentària i miopia extrema, que quasi arriba a la ceguesa. Són freqüents
els transtorns cardíacs.100 Un dels casos més coneguts va ser el de Minnie
Woolsey (1880 - circa 1964) que abillada amb un vestit de plomes va ser exhibida
com la dona ocell o com la dona cega de Mart.

Altres patologies

No només les malalties que hem comentat han estat convertides en
espectacle. En podriem afegir més i allargar molt la llista: casos de pectus carinatus
extrems, com el que va trobar Christian Schad en un circ, actuant com l’home colom;101

o l’obesitat mòrbida de les germanes Colombines, dues bessones canàries que eren
habituals a la fira de València i es prestaven a contestar preguntes del públic sobre
la seva alimentació i hàbits; dones amb politèlia anunciada com la dona dels set pits;
geperuts i altres deformacions.

A les fires també es mostrava la patologia animal. Petites casetes on
s’exposaven casos de teratogènics de taxidermista. Vedelles dissecades amb dos
caps, xais amb vuit potes, etc.

Tatuatges

No van ser només els casos patològics. També els tatuatges (avui tan habituals)
es mostraven com raresa a circs i barraques de fira. A Barcelona, a l’esplanada que
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avui és la plaça Catalunya o al portal de la Pau hi havien casetes on s’ensenyaven
dones amb la pell profusament tatuada. Al s. XIX els tatuatges eren extravagants i
constituien un espectacle. Un dels més cèlebres va ser Georgius Constantine,
anomenat l’home tatuat de Burma, un albanès que havia aparegut a Viena (1870) i
que portava tatuada tota la pell del cos.102 El cas va suscitar tanta expectació que fins
i tot figura com a cas clínic en una làmina del llibre de Dermatologia d’Hebra i Kaposi.103

La presentació dels tatuats s’acompanyava d’imaginatives històries. Generalment
s’afirmava que havien estat capturats per tribus salvatges i obligats a seguir els seus
costums, havien estat tatuats per força en doloroses sessions.

Els primers tatuats que s’havien exhibit en públic van ser “el príncep Giolo”
(1691) i el desertor francès Jean Baptiste Cabri (1804) que es va establir a Rússia i va
protagonitzar espectacles a Moscou i Sant Petersburg.

Figura 6. L’home de Burma, reproduït al llibre de Dermatologia de Kaposi i Hebra
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Però l’èxit de les exhibicions de tatuatges als circs va arribar quan es van
mostrar dones. L’espectacle tenia gran demanda per part dels burgesos que, a més
de tatuatges, també podien contemplar de passada la nuesa de les atractives tatuades.
Una de les primeres va ser Nora Hildebrant, que tenia 345 tatuatges sobre el cos i va
actuar primer al circ Barnum & Barley (1879). Poc després Irene Woodward, “La Belle
Irène” mostrà els seus 400 tatuatges a diversos circs.104  El 1890 va fer una exitosa
gira per Europa. El 1900 gairebé tots els circs tenien espectacles de dones tatuades:
la Bella Angora, Artoria Gibbons, Maud Arizona... Aquesta darrera, que actuava amb
el nom artístic de “Suleika, la bella tatuada” va ser immortalitzada en un quadre pels
pinzells d’Otto Dix (1922).

L’exhibició de tatuatges als circs va decaure a partir de 1920. Els tatuatges ja
no eren una raresa i per tant no tenien capacitat de sorprendre. Malgrat tot, la gent
va seguir identificant els tatuatges amb saltimbanquis i artistes de circ, o bé amb
prostitutes, legionaris, delinqüents i mariners. Una identificació que va fer que el
tatuatge fos una pràctica marginada fins les darreries del s. XX.105

L’EXHIBICIÓ CLÍNICA

Com ja hem comentat abans, l’aprenentatge de la Medicina es va fer
durant tot el s. XIX i bona part del XX amb reproduccions gràfiques dels quadres
clínics i les col·leccions de figures o moulages de cera. L’arribada de la fotografia,
va arraconar la iconografia prèvia.106 A Catalunya el llibre de Dermatologia de
Giné i Partagàs va ser el primer en incorporar tres fotografies el 1880.107  Des de
llavors la fotografia es va imposar, va protagonitzar les imatges de publicacions
mèdiques i, més tard, tant les classes de la Facultat com els congressos van
il·lustrar-se amb projeccions de diapositives.

Malgrat tot, el millor aprenentatge seguia essent examinar els malalts en
directe, a la capçalera del pacient. En molts congressos es presentaven en viu els
casos clínics excepcionals que podien ser explorats o interrogats per metges vinguts
de ciutats llunyanes.108 En la meva memòria personal conservo els records de les
sessions clíniques de l’Hospital de Saint-Louis de París a les què vaig assistir
diverses vegades, on el Prof. Robert Degos (1904-1987) presentava els pacients
en un anfiteatre ple de dermatòlegs. A la primera fila, els màxims representants de
l’especialitat de tot Europa, catedràtics prestigiosos i caps de servei. A les darreres
files, els metges joves miràvem amb l’ajuda de prismàtics.109 El dia abans els pacients
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eren explorats (i per tant despullats o semidespullats, per mostrar les seves lesions)
a les seves habitacions, on podien ser interrogats pels assistents, en aquesta
exhibició mèdica bastant concorreguda (uns 700/800 metges).110 Entre 1961 i 1979
uns 1.000 malalts van ser presentats en aquestes sessions multitudinàries, on es
discutia sobre el cas en presència del pacient.111 Els pacients eren tractats sovint
com casos clínics, a qui de vegades no se’ls deia ni un mot, i que es podien
fotografiar sense autorització.112 Aquest tipus d’actuacions eren habituals fins els
darrers anys 70 del s. XX i es feien en moltes altres reunions.113 Entre elles a les
que organitzava a l’Hospital Clínic de Barcelona cada dos anys el Prof. Joaquim
Piñol Aguadé (1917-1977) seguidor, com tots els dermatòlegs catalans del moment,
de l’escola francesa i que seguia exactament el sistema de París.114

L’any 1979 Le Monde va publicar un article denunciant l’exhibició de malalts de
l’Hospital Saint-Louis115 que va desencadenar una viva polèmica. Des d’aleshores
aquesta pràctica es va abandonar arreu i als congressos es van imposar les presentacions
de pòsters o les comunicacions orals amb diapositives.

CONCLUSIÓ

La percepció de les malalties congènites especialment les que presenten
símptomes visibles ha suscitat sempre molta atenció. L’evidència de l’alteritat, de la
diferència, ha fet que la patologia fos exhibida com una raresa, com una variació que
ha suscitat des de la curiositat científica a sentiments d’horror, pietat o morbositat i
també que fos vista com un espectacle, com quelcom a observar, a examinar. Fruit
d’aquesta concepció han estat des de les col·leccions de personatges patològics a
les corts barroques, com la seva plasmació en pintures, dibuixos o figures de cera.
Per una banda, això va desembocar en l’anàlisi científica de la simptomatologia
permetent l’estudi i classificació de les malalties, però per l’altra també va propiciar
que certs casos extrems s’exhibissin de forma inhumana en fires i circs, buscant
l’expectació del públic i intentant provocar en ells sentiments d’horror, repugnància,
compassió, morbositat o menyspreu.

L’exposició d’aquests fets és ajudar-nos a comprendre la història, la mentalitat
i la forma d’actuar en certes èpoques del passat. També ens ha de servir de reflexió.
Aquesta visió pejorativa de les malalties genètiques, que de vegades insinuava que
aquests èssers estaven a mig camí entre humans i animals ha deixat una notable
petja en la societat, que encara no s’ha superat totalment i que cal esborrar del tot.
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Tampoc sotmetre els pacients a exploracions mèdiques multitudinàries sense
preservar la seva intimitat està justificat. Els malalts són per sobre de tot persones i
cal respectar la seva dignitat, i ser tractats amb comprensió i ajuda, i no poden ser
mai objectes d’exhibició ni per diversió ni sota pretesos criteris científics.
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Objetos de ciencia artísticos en España, siglos XVIII-XIX. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil
ediciones, 2020, p. 105-124.

21. CONDE-SALAZAR GÓMEZ, L. (ed). Piel de cera. Madrid: Luzán 5, 2006. 156 p.
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Campana de Gràcia, 16 maig 1875 i El Porvenir de la Industria, 11 juny 1872, p. 142. A
Barcelona també es va editar un catàleg: Catálogo del Museo Hartkopff de París y
Stokolmo. Establecimiento Tipográfico de Ramírez i Cª, Pasaje de Escudillers, 4, 1875.
Cit. per E. H. MARCH “Col·leccions anatòmiques a Barcelona”... op. cit., p. 507-510.
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cera que se están preparando en el Tívoli, asistiendo á ella las autoridades y
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49. La Vanguardia, 14 juliol 1898. Cit. per E. H. MARCH “Col·leccions anatòmiques a Barcelona”...
op. cit., p. 516
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musées de Médecine. Toulouse: Ed. Privat, 1999, p. 129-131.
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inauguració del museu està recollida a El Diluvio  de 13 de novembre de 1886, ed. matí,
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MARCH (2021) “Col·leccions anatòmiques a Barcelona”... op. cit., p. 517-520.

54. Botiga museu de Francesc Darder. Francesc Darder i Llimona (1851-1918), va ser el primer
director del zoològic barceloní. Durant l’Exposició Universal de 1888 exposava fòssils,
objectes arqueològics i obres de taxidèrmia, en diversos indrets. DARDER, Francisco de
A. Museo de Historia Natural, de Antropología, de Anatomía Comparada Normal y
Patológica. Barcelona, 1888. Cit. per E. H. MARCH “Col·leccions anatòmiques a
Barcelona”... op. cit., p. 511-515.

El museu Darder d’Història Natural es traslladaria més tard a Banyoles, on va conservar
durant dècades l’estètica d’un museu del s. XIX, fins que va esclatar la polèmica que va
acabar fent retirar “el negre de Banyoles” (2000) i ocasionant la total remodelació del
museu poc després (2007).

55. MARCH, E. H. “Col·leccions anatòmiques a Barcelona”... op. cit., p. 523.

56. Aquest museu està documentat a un dibuix d’Opisso.

57. “El día 16 del corriente, tuvo lugar la inauguración oficial del Museo Anatómico instalado en
el número 10 de la calle San Pablo. Al acto de inauguración asistieron además de
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numerosísimo público, varias personalidades médicas que, como los demás asistentes,
tuvieron frases de elogio para el Museo. Don Enrique Crespo propietario del mismo,
recibió muchas y merecidas felicitaciones” A: La Vanguardia, 19 maig 1922.

58. La única referència d’aquest museu a la premsa és l’anunci de la venda de la col·lecció
“propio para una clínica ó reservado ambulante”, al temps que deia que es podia
visitar. La Vanguardia, 7 i 8 d’abril de 1915.
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(1925); París i altres ciutats franceses (1926-1928); Barcelona, coincidint amb l’Exposició
Universal (1929); Madrid i Sevilla (1930); València i Aragó (1931); Madrid i nord d’Espanya
(1932); Barcelona, Tarragona, Lleida i altres localitats catalanes (1933-1935). Diario del
Museo, año II (1936?), núm. 315, pàg 2.  En aquesta publicació es comenta que el Museu
està controlat per la Direcció General de Sanitat i que “cumple con uno de los más
sagrados deberes, el de ilustrar, el de instruir al pueblo”.

60. En el cartell publicitari del museu, obra d’Adolf Friedländer, s’afirma que presenta més de
500 figuras de cera “en forma real y para educación del pueblo” (Biblioteca Nacional de
España, Madrid) Citat per Reyero C. Malvada pasión. Moral, ciencia e higiene en la
imagen de las enfermedades secretas. A:  Eros y Thánatos: reflexiones sobre el gusto
III : [Simposio, Zaragoza, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 16, 17 y 18 de abril de
2015] / coord. por Alberto Castán Chocarro, Concha Lomba Serrano, 2017, ISBN 978-
84-9911-434-7, págs. 277-302. Actualment la majoria del museu Roca és propietat de
Leo Coolen, Anvers.

61. “A beneficio de las necesidades generales y de los Hospitales del frente y la retaguardia de
la Cruz Roja: hoy domingo, a las tres de la tarde, se inaugura en la calle Nueva de la
Rambla, núm. 22, un Museo Anatómico. La profusión de figuras, la sensación de realidad
de las mismas, lo interesante del asunto, y la perfecta instalación del local, aseguran un
éxito, y con él, un ingreso económico que ayudará a sobrellevar los cuantiosos gastos
de tan humanitaria institución” A: La Vanguardia, juny 1937.

62. La única notícia que tenim d’aquest museu és un anunci de venda, publicat a La Vanguardia:
“en venta museo anatómico propio para feriantes”.

63. La Vanguardia, 27 de juliol 1895, pàg 6 i 28 de juliol 1895, pàg 7.

64. Aquesta mostra va ser organitzada pel empresari francès Ferdinand Gravie, i va generar una
gran expectació. La arribada al port de la tribu va congregar molta gent. Els ashanti
provenien de l’actual Ghana, i després de desfilar per la Rambla es van instal·lar en un
solar al número 35 de la Ronda Universitat, a tocar de la plaça Catalunya.

65. “Desembarca la tribu de negres Aschantis composta de 123 individuos, als qui la societat no
haurà pogut civilisar, però en cambi sap convertir en espectacle més o menys curiós”.
La Veu de Catalunya, 1 d’agost de 1897, p. 8. L’exhibició dels ashanti va provocar
diverses reaccions a la societat barcelonina, unes a favor (Josep Roca i Roca. L’Esquella
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de la Torratxa, 30 de juliol de 1897, p, 466-473) i d’altres en contra (Luis Bernat, El
Diluvio, 9 d’agost de 1897 ed. matí, p. 9)

66. La Vanguardia, 18 juny 1913, p. 7.

67. El Diluvio, 11  maig 1913.

68. El Poble Català, 22 maig 1913, p. 2.

69. La Vanguardia, 12  juliol 1915, p. 10.

70. El primer espectacle de circ de Catalunya el va protagonitzar el cavallista francès Jean Gadis
Colman al Teatre Principal o Teatre de les Comèdies, un edifici actualment enderrocat
que estava ubicat a la cantonada entre el Raval de Santa Anna i el carrer Vallroquetes,
en el lloc que actualment ocupa el Museu Salvador Vilaseca. Consultable a: <https://
ca.wikipedia.org/wiki/Circ_als_Pa%C3%AFsos_Catalans> [Consulta: 4 gener 2022].

71. HARTZMAN, M. “American Sideshow”. A: Encyclopedia of History Most Wondrous and Curiosly
Strange Performers. New York: Penguin Books, 2005, p. 30.

72. GALÉ MOYANO, M. J. Mujeres barbudas. Cuerpos singulares. Barcelona: Ed. Bellaterra,
2016, p. 136-137.

73. “Las hermanas Radica i Doodica forman una sola persona, pues están unidas por una
membrana cartilaginosa que mide 35 cm de circunferencia y no priva a dichas niñas de
ningún movimiento, permitiéndoles andar y trabajar con suma facilidad”. La Ilustración
artística, 17 juny 1901, p. 10.

74. PRATS L. Merrick. La veritable i meravellosa història de l’home elefant. Barcelona: Ed.
Columna, 2016. 252 p.

75. SIERRA VALENTÍ, X. “Historia de las enfermedades de transmisión sexual”... op. cit., p. 84-88.

76. WIEDEMANN, H.R.; BURGIO, G. R.; ALDENHOFF, P.; KUNZE, J.; KAUFMANN, H. J.; SCHIRG, E.
“The Proteus syndrome”. A: Eur J Pediatr, 1983; 140:5-12.

77. Diario de Barcelona, 28 juliol 1852, p. 4.465 i 17 octubre de 1862, p. 4.465. Cit per MARCH,
E. H. “Col·leccions anatòmiques a Barcelona”... op. cit., p. 272-275.

78. “Acaba de ser expuesta al público en Valencia una liliputiense llamada Hilany Agyba, que
sólo mide 38 centímetros de altura, comprendida la cabeza. Cuenta ya sesenta y un
años de edad, su tez cobriza, risueña y alegre, no presenta arrugas. Su cabeza es poco
menos que del tamaño natural; su cuerpo diminuto é irregular, y las extremidades
inferiores no pueden sustentarla. Se expresa en cuatro idiomas, árabe, griego, turco y
ruso. Es gran fumadora.” A: El Correo Militar, 1887.

79. El nom de li·lliputienses, es deriva de Lil·liput, el nom del país dels nans a l’obra de
Jonathan Swift Gulliver Travels. Benjamin Motte ad the Middle. London, 1726. .  A Catalunya
es va usar aquest apel·latiu força sovint: “Los Novios liliputienses”: La Vanguardia, 15
octubre 1886, p. 2 i 18 octubre 1886, pàg 6.; “Circo Liliputiense”:  El Diluvio 30 juny 1888,
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ed. matí, p. 5.520; “la troupe Los Liliputienses”: El Poble Català, 13 novembre 1909, p.
4; “Village Liliputiense del Turó Park”: El Poble Català, 13 maig 1917, p, 3, etc.

80. De vegades aquests nans eren exhibits directament en espectacles de carrer. La Publicidad
18 juliol 1887, p. 1.

81. Molts ajuntaments van vetar en el s. XXI els espectacles on s’exhibia l’acondroplàsia, i
aquest tipus de funcions eren cada cop més inviables. De tota manera encara tenien
demanda en localitats petites del centre de la Península, cosa que explica el seu
manteniment fins el present. La darrera representació del “Bombero Torero” (on actuava
una quadrilla de nans acondroplàsics) va tenir lloc a Almodóvar del Campo (Ciudad
Real) el 15 de setembre de 2017. Però espectacles similars s’han tornat a fer amb
posterioritat (Jaén, setembre de 2019).
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en l’obra de Josep Pla. Es presenta una anàlisi de la figura del
metge a El quadern gris: un familiar, els metges de Palafrugell i els
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 EL QUADERN GRIS

El quadern gris és una de les peces autobiogràfiques més rellevants de la
literatura catalana. Josep Pla (Figura 1) el va començar a escriure el 8 de març de
1918 i no el va deixar fins el 15 de novembre de 1919, just abans de marxar cap a
París com a corresponsal del diari La Publicidad. No es va publicar, però, fins l’any
1966, amb revisió i addicions per part de l’autor, com a volum primer de l’Obra

Completa de Josep Pla a Destino.1 Posteriorment se n’han publicat diferents edicions,
essent especialment remarcable l’edició crítica de Narcís Garolera, publicada el 2012,
una revisió escrupolosa, neta d’errades i fidel al text que va escriure Josep Pla.2,3

Figura 1. Retrat de Josep Pla (c. 1917).

(Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Autor: Amadeu Mariné Vadalaco. Sig. C5V-43-22).
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Pla hi descriu molt detalladament el món de Palafrugell i l’Empordà així com la
seva estada a Barcelona, primer com a estudiant que està acabant la carrera de Dret
i després en les seves primeres feines, al temps que participa en tertúlies i entra en
contacte amb els grups literaris.

L’obra de Josep Pla fa referència en moltes ocasions a la medicina i als metges, així
com a algunes malalties. Així, per exemple, va dedicar dos homenots a dos rellevants metges
catalans, Josep Trueta i Raspall4 i Francesc Duran i Reynals.5 D’altra banda, també va
descriure les seves pròpies vivències com a malalt i se’n va fer ressò en diferents publicacions.6-9 El

quadern gris no és una excepció. Pla parla, amb certa freqüència, d’aquests temes; parla
dels metges, unes vegades en sentit general i d’altres amb noms i cognoms.

Algunes publicacions han revisat determinats aspectes relacionats amb la
presència de la medicina en l’obra de Josep Pla10 així com la descripció de les malalties
que s’hi fa.11,12  El present treball, però, se centra en la figura del metge a El quadern

gris. S’ha seleccionat i revisat el que Pla va escriure sobre els metges en aquest
dietari i s’ha fet una especial anàlisi dels metges que hi cita: des dels metges de
Palafrugell als de les tertúlies que freqüenta a Barcelona o els que coneix durant
l’època en què l’escriu. L’anàlisi de les descripcions que fa Pla de tots aquests
metges, així com l’apropament a les seves biografies permeten contrastar la mirada
particular de Pla i contextualitzar-ho en la Catalunya de l’inici del segle XX.

Els metges s’han agrupat, a efectes pràctics, en diferents apartats: un
avantpassat, els metges de Palafrugell i els metges de Barcelona, distingint els que
participaven en la tertúlia de l’Ateneu (la “Penya Gran”), dels altres que cita (Taula 1).
De cada metge s’inclouen les dates en les que és citat (QG – data o dates), fragments/
comentaris del que Pla en diu a El quadern gris i algunes dades biogràfiques del metge
en qüestió, relacionades amb aquests textos de Pla (dades limitades per raons d’espai).

UN AVANTPASSAT

Jaume Vilar i Colom

QG - 9 de març de 1918

El 9 de març de 1918, Pla recorda i descriu part dels membres de la seva
família, entre els que hi ha Jaume Vilar i Colom: “Entre els anys 60 i 70 del segle
passat, la família Vilar, de Mont-ras, es traslladà a Barcelona. Un oncle-avi, el doctor
Vilar, germà de la Marieta Vilar, la meva àvia paterna (Maria Vilar Colom), s’hi establí
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de metge, exactament a la Barceloneta”. I el descriu: “... fou un exaltat i professà un
cientificisme de matís materialista i ateu [...] un home febrosenc, agitat, boníssim,
amb una cabellera romàntica i el contrast d’una gran pal·lidesa de cara amb la
bufada corbata de plastró, de seda negra, que portava”.

Jaume Vilar i Colom era fill de la Teresa Colom i d’en Joan Vilar. Va néixer a can
Vilar, a Mont-ras (Baix Empordà), l’any 1849; la seva germana Maria –l’àvia Marieta
de la que parla sovint Josep Pla– va néixer dos anys més tard, el 1851. La mare
enviudà; el 1861 es casà en segones núpcies amb el seu cunyat Antoni (Tonet)
Garcia i Aiguavivas. Tingueren dos fills, la Carolina (1862) i en Manuel, que va néixer
el 1864, poc abans que morís el seu pare. Tots els fills van créixer a Mont-ras. En
Jaume decidí estudiar Medicina i es traslladà a Barcelona on exercí com a metge al
barri de la Barceloneta, això va fer que la família fes estades en aquesta ciutat, tot i
que seguiren sempre vinculats a Mont-ras.13

TAULA 1. ELS METGES DE EL QUADERN GRIS DE JOSEP PLA

Un avantpassat

— Jaume Vilar i Colom
 

Els metges de Palafrugell

— Doctor Pons
— Josep Reixach i Margarit
— Francisco Martí i Puig
— Hermenegild Arruga i Liró

Els metges de Barcelona

Els metges de la Penya Gran de l’Ateneu

— Joaquim Borralleras i Grau
— Rafael Dalí i Cusí
— Serafí Mainou i Sanmiguel
— Salvador Ventosa i Roig

Altres metges

— Marià Batllès i Bertran de Lis
— Diego Ruiz i Rodríguez
— Josep Maria Roca i Heras
— Manuel Font i Torner
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ELS METGES DE PALAFRUGELL

En els períodes de temps que passa a Palafrugell, Pla, a El quadern gris, parla
de tres metges que exerceixen en aquesta vila –Pons, Reixach i Martí– i també del
doctor Arruga, de Barcelona, estiuejant vinculat per matrimoni amb Begur. A més,
comenta en diverses ocasions el que diuen els metges sobre diferents malalts, però
sense especificar qui ho ha dit. En obres posteriors, parlarà també d’alguns altres
metges de Palafrugell.

El doctor Pons

QG - 11 de març i 4 d’octubre de 1918

L’11 de març de 1918, Pla explica que, quan tenia 7 anys, es traslladaren al
carrer del Sol a una casa nova; aquest és un dels seus records més antics. El seu
pare rebé la visita dels amics, entre els quals “....el doctor Pons, metge per a coses
insignificants,” que considera que la casa és una de les millors de la vila. Torna a
referir-s’hi el 4 d’octubre, quan descriu els tertulians del Cafè Pallot del carrer de
Cavallers de Palafrugell: “El senyor Pons és metge i és carlí. És un carlí d’idees
arrelades, que troba insuportable que la totalitat dels homes i de les dones no
combregui en les seves idees”. Sembla, com hem vist, que Pla no el tenia en gran
consideració com a metge. Aquí afegeix: “Si el senyor Pons hagués tingut més
constància a llegir llibres de medicina que la que ha posat en la lectura d’«El Correo
Catalán», potser, com a metge, hi hauria donat una empenta”.

Josep Reixach i Margarit

QG - 11 de maig i 7 de desembre de 1918

L’11 de maig de 1918, Pla explica una de les tertúlies al cafè de Palafrugell i
escriu: “Això és terra de desconfiats –de desconfiats ancestrals–, de recargolats...”
i esmenta que “El metge Reixach diu al cafè que una vegada sentí dir a la seva sogra,
que menjava una taronja: Aquesta taronja és agra, però tinc una agror tan forta a la
llengua que la trobo dolça...”. En torna a parlar el 7 de desembre quan, en veure un
home que sembla malalt, recorda el que uns dies abans ha dit el doctor Reixach al
cafè (“El pus –deia– no és res més, en definitiva, que una concentració de glòbuls
blancs”) tot just després de descriure el metge: “... és un home gras, obvi, ràpid, el
pensament del qual passa sobre les coses volant”.
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Josep Reixach i Margarit (1880 – 1919) va néixer a Calonge el 1880. Era fill del
veterinari Reixach i de la pubilla Margarit, mestressa de diversos masos.14 El seu pare
volia que fos clergue i, així, Josep fou portat al Seminari de Girona contra la seva
voluntat. El jove Reixach va aguantar un temps en el Seminari Menor fins que va
atrevir-se a dir que no podia continuar i ser sacerdot. Va comptar amb el recolzament
de la seva mare, que va vendre un camp per 800 duros, amb els quals en Josep va
poder cursar el batxillerat i, més tard, matricular-se a la Facultat de Medicina de
Barcelona. Durant els estudis va treballar a la Quinta de Salut l’Aliança però un cop
llicenciat va declinar formar part del cos facultatiu i va tornar a l’Empordà. Va exercir
a Palafrugell (era un dels set metges de Palafrugell l’any 1918, segons dades de
l’Arxiu Municipal de Palafrugell).15,16 El 1919, el Baix Empordà, poc després de
l’epidèmia de grip en va sofrir una de tifus. Josep Reixach va contraure aquesta
malaltia i va morir als 39 anys víctima de la seva dedicació professional.14

Francisco Martí i Puig

QG - 11 de maig i 21 de juliol de 1918 i 18 d’agost de 1919

El metge Martí surt a El quadern gris per primera vegada l’11 de maig de 1918,
quan Pla es refereix a qui és l’encarregat de fer una senyera de suro per al cor del
poble: “... el ciutadà Martí de nom de casa, pare del metge Martí”. En ple estiu, el
21 de juliol, li dedica gairebé tot el text d’aquell dia. Comença amb un tema banal:
“... el metge Martí, don Francisco Martí, està absolutament decidit a posar, a casa
seva, quarto de bany” i segueix amb una acurada descripció: “... és una gran
personalitat del país i està lligat, en la meva visió de les coses, amb la quinta essència
de l’antiga vida burgesa. És el metge de casa —i, per tant, és un gran metge”. El
descriu a bastament amb frases com: “És un home curt, corpulent, apoplèctic, que
quan puja una escala bufa com un dofí”, “Les seves sentències són contundents i
tenen imperatiu”, “... els seus coneixements es basen en l’ull clínic. És important.
Aquest ull clínic [...] li ha proposat una confiança il·limitada”. Dels que li paguen la
iguala afirma que “estan convençuts que és un home que es baralla amb les malalties
a través d’un cos a cos literal, d’una baralla autèntica”. Pla també explica com és la
família del doctor Martí: la seva esposa (“és sorda com una perola [...] una de les
persones més xafarderes de la població”), la filla que va morir (“d’una malaltia molt
estranya”) i els seus cunyats. I dona detalls de com és la vida a casa seva (“fan olla
cada dia i arròs els diumenges. Sis dies d’escudella, carn d’olla i un platillet de carn
o de peix. I els diumenges, arròs, per canviar”). També parla dels amics del doctor
Martí. I Pla fa constar que si l’avisen que hi ha un malalt “el metge ho deixa tot i es
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dirigeix, amb la tartana, a fer la visita”. Torna a esmentar-lo l’agost de 1919, quan un
pescador, Hermós, li recorda: “És el que deia el metge Martí quan estava d’humor: en
aquest país no tenim educació, no ens han ensenyat res, no sabem res”.

Francisco Martí i Puig, conegut com el metge Cabo, va ser el metge de la
família de Josep Pla. Era un dels set metges de Palafrugell l’any 1918.15 Acudia a les
visites en una tartana de vidres tirada per un cavall pel Sr. Molines qui, passats els
anys, es convertiria també en el seu primer xofer d’automòbil. Vivia en un edifici de la
plaça Nova on es va fer construir un altell, des del qual vigilava amb unes ulleres de
llarga vista com feinejava un masover seu al mas del Cabo, a quasi tres quilòmetres
de distància.16

Hermenegild Arruga i Liró

QG - 25 i 26 d’agost de 1918 i 8 de setembre de 1919

El 25 d’agost de 1918, Josep Pla va amb el seu germà, en un bot, a Aiguablava.
Quan intenten tornar explica: “El viatge de retorn es presenta, amb el vent de proa,
una mica difícil. No hi ha més remei que tornar a rem sec”, trenquen alguns parells
del bot i han de recular. Arruga els ha vist. Pla explica: “El doctor Arruga, que ha
passat la tarda trescant pels penyals de la costa amb la seva màquina fotogràfica i ha
vist els esforços que hem fet per passar la punta del Banc, afirma que la nostra
intenció era temerària i impossible. ...” i s’estén en descriure’l: “Arruga és un gran
tipus. Sembla un àrab [...] musculat, tibant, fort, construït. És un jove flac, de cabells
negres arrissats, d’ulls enfonsats, de color de pell olivaci, amb unes dents admirables
i unes mans de dits llarguíssims [...] La seva mirada sembla capaç de concentrar-se
amb gran intensitat. Parla amb una gran lentitud [...] explica les coses amb gran
claredat, cuidant al màxim la precisió dels detalls [...] és l’home més poc convencional
que jo conec, més eixut de paraules”. Afirma: “En tot cas, és un home que m’agrada:
em sembla un ésser molt poc corrent en el país, gairebé un home nou, d’una gran
força física i moral”. Fan nit a Aiguablava i l’endemà, de  bon matí ho tornen a
intentar: “En el moment de varar, el doctor Arruga –que és matiner– ens fa adéu, amb
el mocador, des de la terrassa”.

Un any més tard, Pla, que ha decidit estudiar italià, torna a referir-se al doctor
Arruga: “El curs fou donat en un local espaiós, net i clar de la Casa degli Italiani –
situada en un passatge de l’Ensanche el nom del qual no recordo mai: el mateix on
el doctor Arruga té el despatx”.
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Hermenegild Arruga i Liró (1886 – 1972) neix a Barcelona el 1886 i es llicencia en
Medicina el 1908. Una vegada llicenciat, amb una beca de l’Ajuntament de Barcelona,
viatja durant dos anys per Europa. Visita diverses clíniques a París i Berlín. Anys més tard
fa una estada a Lausana, on coneix Jules Gonin (1870 – 1935). Deixeble predilecte de
Gonin, amb qui estableix una forta amistat, es converteix en un dels principals seguidors,
i posteriorment modificadors, de la tècnica de l’oftalmòleg suïs per al tractament del
despreniment de retina. Aviat destaca per la seva destresa operant. D’ell es va escriure:
“Arruga tenia el do innat del gest operatori simple i precís [...] Feia anar els instruments
més fins amb elegància i destresa, amb una habilitat extraordinària”. Pla, per la seva part,
a El quadern gris ja diu: “La seva curiositat, la seva capacitat de treball deu ésser
considerable; l’enginy dels seus dits, molt acusat”. El 1914 es casa amb Teresa Forgas,
filla d’un industrial de Begur. La seva vinculació amb Begur i la Costa Brava és per això molt
gran. Allí s’inicia, com queda reflectit a El quadern gris, la seva relació amb Josep Pla.

El 1934 realitza per primera vegada el que després es denominaria “operació
d’Arruga”, la dacriocistostomia en absència de sac, i comença la construcció de la
“Clínica Oftalmològica del Dr. Arruga”, al número 3 del passatge Méndez Vigo de
Barcelona, amb els equipaments més avançats de l’època. A El quadern gris, que es
publica per primera vegada el 1966, Pla s’hi refereix (“... situada en un passatge de
l’Ensanche...”). De ben segur és aquest un dels passatges que Pla modifica del quadern
original, ja que òbviament quan el va escriure, el 1919, no s’havia construït encara.

Si la contribució d’Arruga a la tècnica quirúrgica va ésser enorme, no ho va
ésser menys la seva contribució en la modificació o en la creació de nous aparells i
eines per emprar en les intervencions oftalmològiques. Probablement, però,
l’instrument més conegut que porta el seu nom són les pinces, que constitueixen una
important aportació a l’extracció intracapsular de la cataracta. Arruga mor a Barcelona
el 17 de maig de 1972 i és enterrat a Begur, al costat de la seva esposa, que morí el
1940 en un accident de cotxe.17-23

El que diuen els metges

QG - 6 i 14 de setembre, 11 de novembre de 1918

En l’etapa de El quadern gris a Palafrugell, Pla fa referència diverses vegades al
que diuen els metges sobre diferents malalts, sense especificar quin metge ho ha dit.

El 6 de setembre de 1918, Pla parla del seu pare i explica que no està bé de
salut: “Quan parla amb contrarietat o indignació, la veu se li enfosqueix i se li posa el
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rogall a la gola”, i afegeix: “Si va al cafè i hi ha una mica massa de fum, té una
sensació de mareig i ha de sortir-ne. Els metges diuen que té artritisme agut i una
pressió molt elevada”.

La setmana següent, el 14 de setembre de 1918, Pla explica la seva etapa
com estudiant a Girona; recorda l’àvia Marieta, ja traspassada, i torna a referir-se a
la salut del seu pare: “El pare tingué un atac d’apoplexia, certament lleuger –almenys
així ho digueren els metges–, però que fou suficient perquè, en posterioritat, no es
pogués valer” i, a més, esmenta la seva tia Lluïsa: “La recalcitrant bronquitis de la tia
Lluïsa se li accentuà notòriament, i així considerà que el més prudent era no moure’s
gaire de casa”.

Gairebé dos mesos més tard, l’11 de novembre, parla dels seus amics i descriu
els atacs de singlot que té en Carles Serra (Carlitos): “Si té la desgràcia de posar-se
a riure, està fet d’una manera que li pot entrar un singlot d’una duració indefinida,
d’efectes dolorosíssims [...] Els metges li han dit: si riu, se’n farà l’estella. Sembla
que quan riu i li entra el singlot n’hi ha per llogar-hi cadires. Al cap d’una hora o dues
tothom fuig, perquè té la sensació que es morirà indefectiblement”. És per això que
en Carlitos “ha de mantenir sempre per força un posat greu i sever”.

ELS METGES DE BARCELONA.

ELS METGES DE LA PENYA GRAN DE L’ATENEU

Pla, quan la Universitat reinicia l’activitat –que s’havia aturat a causa de la
pandèmia de grip–, torna a Barcelona per acabar els estudis de Dret. Poc després, el
març de 1919, comença a assistir a la tertúlia de l’Ateneu Barcelonès, coneguda com
“la Penya Gran”.

A Notes per a Sílvia24 explica, anys després, la impressió que li causa la penya;
en destaca l’esperit de llibertat, comprensió i tolerància, sense perdre la correcció
social, que hi troba i reconeix que el contacte amb la penya li feu un gran bé. Diu que
li recorda l’esperit del que havia viscut a Palafrugell quan era un adolescent, però “a
una escala infinitament superior” i la qualifica com “una meravella”, tot i que més
endavant afegeix: “aquella excel·lent reunió, si d’un cantó em féu tant de bé, de
l’altre no em serví, pràcticament, per a res, vull dir per a navegar amb un mínim de
discreció i de seguretat en la vida”. En paraules seves: “La penya creava una fascinadora
il·lusió en les persones d’escassa experiència –i aquest era el meu cas–: portava a
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creure que el país era diferent”; aquesta il·lusió va ser, però, decebedora quan a
causa dels fets polítics descobriren que el país seguia igual, sense haver canviat
gens. De tota manera, afirma: “A la penya, hi vaig ésser rebut molt bé, gràcies, sobretot,
a Alexandre Plana i a Joaquim Borralleras [...] En aquella època jo era –devia tenir
dinou anys– un pur ignorant, un inconscient, un incipient bohemi tímid, un tabalot
insomne i grotesc. És un fet, si més no, que la penya em tingué molt d’afecte”.

A la penya de l’Ateneu, coneix alguns metges –Borralleras, Dalí, Mainou i
Ventosa–, amb el primer dels quals estableix una important relació i sobre qui escriu
molt a El quadern gris a partir del mes de març de 1919.

Pla dedica a aquesta penya, ja a la dècada de 1970, un escrit molt més extens,
que inclou molta altra informació i que titula La penya de l’Ateneu, publicat dins de
Prosperitat i rauxa de Catalunya, al volum 32 de l’Obra completa de Pla.25 El
començament d’aquest text fa referència a dos dels metges de la Penya Gran: “Al
fons del local de la tertúlia hi solien seure el doctor Joaquim (Quim) Borralleras, amb
el doctor Rafael Dalí i Camps Margarit a la seva dreta i l’advocat Enric Jardí i Francesc
Pujols, a la seva esquerra [...] El doctor Borralleras era en definitiva el nostre president.
Ningú no l’havia elegit, però l’era”.

Joaquim Borralleras i Grau

QG - 11 i 15 de març; 31 de maig; 3, 5, 7, 15, 23 i 28 de juny; 1, 5, 13, 15, 19 de juliol;

3, 7 i 30 de setembre; 1 i 8 d’octubre; 10 i 12 de novembre de 1919

Joaquim (Quim) Borralleras és probablement una de les persones que surten
més citades a El quadern gris. Hi surt a partir de l’11 de març de 1919. Aquell dia,
Josep Pla, acompanyat per Alexandre Plana, assisteix per primer cop a la penya de
l’Ateneu: “... em porta a la penya de l’Ateneu per antonomàsia, que és la coneguda
també per la penya del doctor Borralleras [...] M’acull amb... cordialitat [...] Borralleras
em presenta als presents. Recordo el doctor Dalí [...] el doctor Mainou [...] En prendre
seient al costat de la porta d’entrada, el doctor Borralleras em dedica un somriure
amable, ple de cordialitat i d’interès”.

Pocs dies després, el 15 de març, el descriu detalladament: “És l’ànima de la
tertúlia, la seva espina dorsal, el que n’assegura la continuïtat. És metge, solter, petit
rendista i desavagat. Però és un desavagat curiosíssim: és un desavagat que no es
pot girar de feina, que viu absolutament submergit en el treball”. S’hi refereix com a
metge, però diu: “Des que acabà la carrera es pot dir que el doctor Borralleras es
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manifestà amb força suficient per ésser un desavagat”. Pla en descriu els seus
costums i detalla quina és l’activitat diària de Borralleras, amb especial descripció de
les tertúlies de les que n’és l’ànima.

En diferents dies va completant la descripció: “La sociabilitat de Borralleras
és tan fabulosa [...] Té l’amic just per a cada moment divers [...] Té unes faccions
normalíssimes, però el conjunt de la seva cara sembla una màscara pàl·lida sobre la
qual destaquen els ulls, fatigats, indiferents, sense passió, voltats dels cercles violacis
de les ulleres”. Explica també com vesteix i, amb el pas dels dies, matisa la seva
primera impressió: “En realitat, Quim és un gran treballador, un home d’una gran
diligència, un dels homes de la seva generació que fa més coses i dóna més rendiment
[...] de seguida que hi ha un favor a fer, un servei a realitzar, una ajuda a donar, una
companyia a oferir, un problema d’altri a resoldre, es disposa a vèncer tots els
obstacles i a treballar nit i dia”. Pla segueix: “La quantitat de bondat i de generositat
que ha repartit i reparteix és indescriptible”.

En una ocasió (3 de juny), Borralleras li diu categòricament: “Vós sereu escriptor
[...] Però el que he llegit fins ara de vós no m’ha pas agradat. Escriviu d’una manera
obscura, treballosa i eixarreïda [...] Probablement sou un home que teniu algunes
coses a dir i que no teniu encara dominada la manera de dir-les. El més urgent, en el
cas vostre, seria aclarir l’estil, ordenar-lo, desenfarfegar les coses i posar-les una
darrera l’altra” i li recomana que treballi un temps com a periodista –raonant els
motius, els avantatges i els inconvenients–, cosa que Pla farà ben aviat.

Pla aprecia molt les converses que té amb Borralleras, quan l’acompanya cap
al carrer del Bisbe on viu. Les descriu detalladament. En alguna ocasió fa referència
al hàbits (“és un fumador de profunditat: un fumador perquè ho necessita”) i la salut
de Borralleras, com quan aquest li diu: “Avui em trobo bé. No tinc ni migranya, ni
reuma, ni poagre, que són les coses que m’ajuden a passar la vida...” o quan explica:
“Hi ha dues coses sobre les quals Quim pot parlar hores i hores, inesgotablement: de
les seves xacres físiques (de la migranya, del reuma, del poagre)...”.

Pla dubta pel que fa a la consideració que li té: “No sé pas en quina estima em
té el doctor Borralleras. Em mira, em torna a mirar, em remira i sospito que no en treu
l’entrellat”. Serà, però, Borralleras qui l’anirà a rebre a l’estació de París, quan Pla
s’hi desplaça com a redactor de La Publicidad. Dos dies abans de donar el dietari per
acabat escriu: “Quim Borralleras em comunica que està a punt de marxar a París i
que em vindrà a rebre a l’estació del Quai d’Orsay el dia que hi arribi”.
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Joaquim Borralleras i Gras (1880 – 1946) era fill d’un indià de Prats de Lluçanès
que amassà una fortuna tal que permeté també al seu fill viure molts anys sense
treballar. Es llicencia en Medicina el 1906, però, mai exerceix de metge i es dedica tota la
vida a l’art i la cultura, com un gran dinamitzador cultural. Encara estudiant, es fa soci de
l’Associació Wagneriana de Barcelona, de la que n’acaba essent un gran dinamitzador,
com ho serà també en molts homenatges i esdeveniments artístics de Barcelona.

En morir els seus pares es trasllada a un pis del carrer del Bisbe, a tocar de la
plaça de Sant Jaume, si bé els estius els passa a Prats de Lluçanès. Sempre disposat
a ajudar qui ho necessita, s’encarrega de recollir fons per sufragar les despeses
d’escriptors i artistes. Ànima de la Penya Gran de l’Ateneu Barcelonès –abans havia
participat en dues altres penyes, La Guayaba i Els Quatre Gats–, participa en moltes
associacions i actes culturals. Així, per exemple, va ser un dels organitzadors del Saló
de Tardor de 1919, que es va promoure imitant els que se celebraven a París cada
any. Ja el 1912, a La Publicidad26 li dedicaren un article on es pot llegir: “D’un gust
exigentíssim, d’una ironia prompta, d’un esguard seguríssim y constantment curiós,
nostre Mecenes de l’esperit es la Protecció feta amistat modesta. Per tot lo que’ns
has enlairat, per tot lo que’ns has aconhortat, mercés, doctor Borralleras!”. Fou
també el promotor del Premi Crexells de l’Ateneu Barcelonès i de la dotació a Pompeu
Fabra per dur a terme la seva tasca filològica catalana. Fou secretari de la Junta de
Museus de Barcelona (1931 — 1939 i 1945 — 1946). Gràcies a ell, el Cau Ferrat de
Sitges es convertí en museu públic27 i fou fonamental la seva tasca per fer realitat el
Museu d’Art de Catalunya (MNAC), inaugurat el maig del 1936 al Palau Nacional de
Montjuïc. Col·laborà en l’adquisició de la col·lecció Plandiura el 1933, engrandint els
fons del Museu. Durant la Guerra Civil contribuí al salvament de les obres d’art del
Museu, evacuant-les de Barcelona i transportant-les a Olot per protegir-les dels
bombardeigs aeris. Morí el 1946 durant una intervenció quirúrgica.28-30

Josep Pla li dedicà, posteriorment, un dels seus articles memorialístics, El doctor

Quim Borralleras, inclòs al volum Retrats de passaport de la seva Obra completa.31

Rafael Dalí i Cusí

QG - 11 i 15 de març; 3, 12 i 15 de juny; 5 i 15 de juliol;  8 d’octubre i 10 de novembre

de 1919

Pla recorda, quan el presenten a la penya de l’Ateneu, que hi és el doctor
Dalí: “Després, Borralleras em presenta als presents. Recordo el doctor Dalí,...”.



GIMBERNAT, 2022; 77: 135-156 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 147

Els metges de El quadern gris i Josep Pla

Essent un dels assidus en aquesta tertúlia, el doctor Dalí sortirà fins a nou dies
diferents a El quadern gris. Pocs dies després de la presentació, comença a
explicar coses sobre ell: “De seguida apareix el doctor Rafel Dalí, metge municipal,
amb la seva mola imponent, esbufegant. M’ha semblat comprendre –malgrat
coneixe’l tan poc– que el doctor Dalí és un excel·lent gurmet i un home molt
entès en qüestions de la taula”. I en dona detalls: “En aquesta tertúlia, hi ha
representants magnífics de totes les tendències. Hi ha homes grassos i suculents
com el doctor Dalí,...”. És el doctor Dalí qui ajuda Borralleras quan arriba a la
penya el 15 de juliol després d’haver-se trobat en mig d’un tiroteig: “... una
vegada que el doctor Dalí li ha afluixat una mica la corretja dels pantalons, li ha
descordat el coll i desfet la corbata, i li ha fet beure uns glopets de conyac, ha
semblat reviscolar-se”. Però el que més en destaca és la seva qualitat de bon
gurmet: “Com sempre que es produeix aquest fenomen (que no és pas rar), el
doctor Rafel Dalí s’ha encarregat d’organitzar un sopar col·lectiu en el local
mateix de la reunió i de fer cuinar les peces de caça ofertes. El doctor Rafel Dalí,
indiscutible gurmet, pesa cent trenta quilos –mal comptats...” i la seva capacitat
per riure: “el doctor Dalí ha entrat en un procés de riallades aparatoses i
continuades, que en certs moments li han arrencat les llàgrimes i a la fi li han
produït un atac de singlot terriblement espasmòdic, continuat i persistent”;
sembla que això és freqüent: “el doctor Dalí és propens, segons Borralleras, a
tenir atacs de singlot segons la manera que té de riure –quan riu, diríem,
excessivament”.

Rafael Dalí i Cusí (1874 – 1957) va néixer a Cadaqués. Fill de Galo Dalí i
Teresa Cusí, la família va arribar a Barcelona el 1881 i es va instal·lar en un pis
de lloguer a la Rambla de Catalunya. Tenia dos germans, Caterina i Salvador.
Allà van viure fins que Galo es va suïcidar el 1886, després d’un intent fallit,
tirant-se pel pati de llums. La vídua i els dos nens van ser acollits a casa de la filla
gran, Caterina, que s’havia casat amb l’advocat José Maria Serraclara.32  Rafael
va estudiar Medicina i des de 1903 va ser metge del Cos de Bombers de
Barcelona.33 Tenia fama de gastrònom. Home molt afable (molt diferent del seu
germà Salvador, notari, pare del pintor, que era molt adust), va ser ell qui va
introduir el seu nebot a l’Ateneu i sembla que va ser una figura vital per al jove
Salvador. Va ser a l’Ateneu on el pintor va conèixer Francesc Pujols i va fer
algunes de les seves conferències reivindicatives i revolucionàries.34 Rafael Dalí
vivia al mateix edifici, al carrer del Bisbe, que Quim Borralleras. Tenia una finca a
Sant Andreu de la Barca.
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Serafí Mainou i Sanmiguel i Salvador Ventosa i Roig

QG - 11 de març i 3 de juny de 1919 (S. Mainou) i 3 de juny de 1919 (S. Ventosa)

Pla esmenta els doctors Mainou i Ventosa com a membres que són de la tertúlia
de l’Ateneu, sense entrar en gaires detalls: “Després, Borralleras em presenta als
presents. Recordo [...] el doctor Mainou” i quan transcriu una de les moltes converses
que manté amb Quim Borralleras: “... hi ha molta gent, a la tertúlia, que representen la
tradició, és a dir, la tolerància activa. I li cito [...] els doctors Mainou i Ventosa...”

Serafí Mainou i Sanmiguel (1882 – 1941) estudià Medicina. El seu pare, a qui no
va arribar a conèixer ja que va ser fill pòstum, era pianista professional.35 Pianista
aficionat, era un gran melòman, afeccionat tant a la música clàssica com a la música
moderna, especialment la de jazz.36 Tenia una gran col·lecció de partitures de
compositors de la segona meitat del segle XIX i de les primeres dècades del segle XX,
que es conserven al conservatori de Friburg (Alemanya)37.  Fou molt amic del compositor
Cristòbal Taltabull i Balaguer, amb qui organitzava sessions privades d’interpretació al
piano a quatre mans d’obres noves; es casà amb una cosina del compositor, Pilar Xiró
i Taltabull. Amb Borralleras i Albinyana, de la penya de l’Ateneu, no es perdia cap
concert (a la penya, el trio l’anomenaven “Les beates de la música”).30 Tenia una altra
gran afició, la fotografia, de la que dominava diferents tècniques i a la que es va dedicar
fins poc abans de l’inici de la Guerra Civil. Realitzà interessants fotografies a Espanya
i a diferents països europeus; destaquen les que va fer de l’Exposició Universal de
Barcelona de 1929.37 Formà part de la Junta directiva de l’Ateneu, essent vocal en el
període 1928 — 1929 i bibliotecari de juliol de 1930 a juliol de 1931.

Salvador Ventosa i Roig era otorrinolaringòleg.36 Fou delegat per Barcelona
del Sindicat de Metges de Catalunya.38 Abans de formar part de la penya de l’Ateneu,
havia participat a la tertúlia de La Guayaba. Formà part de la Junta directiva de
l’Ateneu, essent vocal (1926 — 1927) i conservador (1928 — 1929). Casat amb Matilde
Bertran i Riu, tingueren 4 fills. Va morir el 1963.

ELS METGES DE BARCELONA.

ALTRES METGES

Josep Pla, a El quadern gris parla també d’altres metges de Barcelona. Parla
d’ells a través de situacions que ell viu personalment o de converses que manté amb
altres persones. A alguns, que van freqüentar també en alguns moments l’Ateneu,
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s’hi refereix no com a membres de la tertúlia d’en Borralleras, sinó per altres motius.
Així, parla de Marià Batllès i Bertran de Lis, Diego Ruiz i Rodríguez, Josep Maria Roca
i Heras i Manuel Font i Torner.

Marià Batllès i Bertran de Lis

QG - 22 de març de 1919

El 22 de març de 1919, Pla explica que la seva primera intenció no era estudiar
Dret. Li hauria agradat estudiar química; per això es va matricular al preparatori de
ciències: “... la meva curiositat em portava a estudiar química i al mateix temps
medicina. He estat sempre un apassionat de la medicina, com saben molts amics
meus...”. És per això que diu: “vaig tractar de veure com es presentaven els estudis
de medicina. Vaig anar a l’Hospital Clínic amb diversos amics inscrits en aquesta
facultat. Tinc la impressió que hauria resistit –amb més o menys esforç– la sala de
dissecció”. En aquesta aproximació als estudis de medicina, assisteix a diverses
lliçons del professor Batllès i Bertran de Lis: “un senyor d’estatura mitjana, corpulent,
roig de cara i molt ben educat” i s’exclama perquè “L’anatomia del professor Batllés
era vista per la majoria dels estudiants a través d’un punt de vista permanent: a
través del suspens i de l’aprovat”. Pla relata que li van fer una novatada: un amic li
allargà la mà per saludar-lo i es trobà una altra mà dins la seva, diu, “freda, glaçada,
d’un color de cendra –la mà d’un mort que tenia, per cert, les ungles una mica
negres”. Va sentir un moment de forta aprensió, però, en paraules de Pla, “no em
vaig pas posar a xisclar com feren tantes persones que més endavant foren metges,
i metges importants”.

Marià Batllès i Bertran de Lis (1845 – 1922), va néixer a València, on es llicencià
en Medicina, doctorant-se el 1871. Fou catedràtic d’Anatomia de Granada (1878) i
de Barcelona (des de 1879), on fou degà de la Facultat de Medicina (1905 — 1918).
Dotat de gran personalitat, tenia una forma pròpia memorística d’ensenyar l’anatomia.
Tingué activitat política dins del partit conservador. Fou inspector general dels
ferrocarrils de l’Estat, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, diputat provincial,
delegat regi d’Instrucció Pública i governador civil interí dues vegades. Fou vicepresident
de l’Ateneu Barcelonès (1895 — 1896). Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona (1902), el seu discurs d’ingrés es titulà Cómo debe enseñarse

la anatomía. El 1884 va publicar Atlas completo de anatomía humana descriptiva,
que es va reeditar diverses vegades i s’utilitzà com a llibre de text de la Facultat de
Medicina de Barcelona durant anys.39,40
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Diego Ruiz i Rodríguez

QG - 29 de maig de 1919

Josep Pla va deixar nombrosos i memorables records escrits de la seva amistat
amb el pintor Joan Baptista Coromina a Palafrugell. A El quadern gris és un dels
personatges que més hi surt i són moltes les converses amb Coromina que hi inclou.
El 28 de maig de 1919 van plegats a Girona. Pla explica “Durant gairebé tota l’estada
a Girona, Coromina em parla amb gran entusiasme del doctor Diego Ruiz. El conegué
a Girona mateix, quan Ruiz era director del manicomi de Salt. Era una mica boig i
atrabiliari –em diu–, però sabia moltes coses i les sabia amb una precisió i seguretat
excepcionals”. Aquell vespre, Pla diu que fa una “petita mala passada” a Coromina:
“Li ensenyo les notes preliminars de Ruiz a «L’Anticrist» de Nietzsche”. Després de
parlar-ne, Coromina se’l mira, diu, “amb un petit somriure que conté just la quantitat
de menyspreu indispensable”. I es dona per acabat l’episodi.

Diego Ruiz i Domínguez (1881 – 1959), malagueny, el 1895, després de la mort
del seu pare, es traslladà a Barcelona on un oncle seu, metge, Rafael Rodríguez
Méndez era catedràtic d’Higiene a la Facultat de Medicina. Estudià Medicina i, segons
algunes fonts, es llicencià el 1901. Ja en l’època d’estudiant començà a escriure i va
publicar diversos articles en revistes mèdiques. S’adaptà a la vida catalana i
esdevingué un catalanista radical. S’especialitzà en psiquiatria i tingué una gran
activitat com a escriptor, filòsof i periodista. Va viure diverses vegades molts anys a
l’estranger; a Catalunya hi va romandre durant tres períodes: els anys d’estudiant
(fins a 1901), els primers anys de la seva arrancada intel·lectual (1905 — 1913) i els
de la Segona República (1931 — 1939). L’any 1902 marxà a Itàlia on sembla que es
doctorà a Bolonya amb una tesi sobre psiquiatria i el 1904 estigué a París. El 1905
tornà a Catalunya i començà una etapa molt prolífica pel que fa a publicacions. De
1909 a 1912 fou director del manicomi de Salt, essent un gran innovador en el
tractament psiquiàtric: tractava diferent els malalts, tenia cura de la seva alimentació
i medicació i establí un règim obert d’entrades i sortides dels pacients, que sacsejà
la societat gironina. El 1913 tornà a marxar, passant temporades entre França i Itàlia,
a més de viatjar per altres països. El 1931, amb la República, tornà a Catalunya i
s’establí a Barcelona, on seguí publicant escrits sovint considerats provocadors.
Exiliat a França a causa de la Guerra Civil, va viure un temps a París, després a Biarritz
i, finalment, a Tolosa de Llenguadoc on morí sobtadament el 1959.41-45

Ruiz freqüentà dues tertúlies a Barcelona, la del cafè Au Lyon d’Or i la de l’Ateneu
Barcelonès, que conduïa Borralleras; en aquesta última, però, no va coincidir amb Josep
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Pla en l’època en què va escriure El quadern gris. Coneixedor de diverses llengües i amb
una formació multidisciplinària, escriví en català, castellà, alemany i italià sobre filosofia,
sociopolítica i medicina, i es distingí com a contista. Fou molt actiu en la vida intel·lectual
i social catalana, essent un personatge controvertit i extravagant.41-45

Josep Maria Roca i Heras

QG - 29 de setembre de 1919

A l’Ateneu hi havia hagut discussions de diferents tipus i intensitats entre les
penyes de dalt i de baix (la que freqüentava Pla). Un dels metges que hi participà fou
Josep Maria Roca (de la penya de dalt). Pla ho descriu el 29 de setembre: “Un dels
elements de la penya de dalt que més es distingí per la seva frivolitat i la seva
lleugeresa fou el doctor Josep M. Roca, conegut a Barcelona per en Roca de la Unió
(s’entén, la Unió Catalanista), erudit i d’una superfície social considerable”. Pla
explica les converses que van tenir Francesc Pujols i Josep Maria Roca, en les que
Roca va acabar “muts i a la gàbia”. Aprofita, a més, per explicar el que li han fet
arribar sobre una història d’una senyora que s’enamorà d’en Roca: com això el va
influenciar, com es comportava i com es vestia en aquell temps. Explica també els
comentaris, no gaire amables i agradables, que Pujols li fa sobre Roca i afirma  “Pujols
sentia per Roca un menyspreu delirant”. També explica que “El doctor Roca primer
es dedicà a la política. Fou elegit president de la Unió Catalanista” i que “Durant els
anys de domini de la penya de dalt, el doctor Roca fou elegit president de l’Ateneu”.

Josep Maria Roca i Heras (1862 – 1930) estudià Medicina a la Universitat de
Barcelona i assolí prestigi com a dermatòleg i sifilògraf. De 1890 a 1896 fou metge
auxiliar a l’Hospital de la Santa Creu i després treballà a l’Hospital del Sagrat Cor. Es
formà com a dermatòleg a l’Escola de Jaume Peyrí. S’interessà, sobretot, per l’estudi
de la sífilis així com pel de la lepra i el iodisme. Fou un metge de gran cultura, molt
actiu i convençut en la defensa del país. Impulsà l’ús del català en el camp de la
medicina. El 1898 presentà la primera comunicació en català a l’Acadèmia i el
Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: La sífilis a l’edat mitjana.
Presidí el tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana el 1919. Desenvolupà un
intens activisme cultural: participà en els Jocs Florals de Barcelona, on fou mantenidor
el 1902 i president el 1923; fou també president de l’Associació de Metges de Llengua
Catalana, de la Unió Catalanista i de l’Ateneu Barcelonès (1908 — 1909, 1913 —1914).
Destacà com a estudiós de la medicina medieval catalana, deixant una extensa obra
escrita, que és referència per als estudiosos encara actualment.46,47
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Manuel Font i Torner

QG - 29 de setembre de 1919

El 29 de setembre de 1919, Pla segueix relatant el que Pujols li explica. Segons
ell, “El senyor Roca tenia un adminicle que tingué sobre d’ell molta influència: el
doctor Font Torner, conegut per Font Nano” i remarca les posicions polítiques
d’ambdós metges: “El doctor Roca i el doctor Font Nano són l’essència de
l’anticambonisme: són contra Cambó d’una manera permanent i aferrissada –com
són contra, amb la mateixa passió, de les normes de Pompeu Fabra”. A El quadern

gris, però, queda ben clar que aquestes no són paraules ni opinions de Pla, a diferència
del que escriu sobre altres metges esmentats.

Manuel Font i Torner (1856 – 1928) es llicencià en Medicina el 1879. Tot
seguit, amplià estudis a París i, de tornada, començà a treballar com a metge titular
de La Garriga. Es doctorà a la Universitat de Madrid. Fou un contertulià de la penya de
Els Quatre Gats, amic de Santiago Rusiñol i de Ramon Casas, el qual li va fer un retrat.
Fou soci i membre actiu de l’Ateneu Barcelonès, on ocupà diversos càrrecs.
Compromès políticament, ja el 1891 fou vocal del Comitè Republicà Democràtic
Federal de Barcelona, acabat de constituir, i el 1900 esdevingué membre de la direcció
fundacional del Centre Nacional Català; també formà part de la junta directiva de la
Lliga Regionalista de Catalunya. Molt afeccionat a l’excursionisme i a l’astronomia,
fou un metge molt estudiós, que s’interessà especialment per la microbiologia i
participà activament a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques.48

COMENTARIS FINALS

Josep Pla, a El quadern gris parla d’un bon nombre de metges, en diferents
llocs i situacions; descriu i parla dels metges de Palafrugell i dels de Barcelona, a més
d’esmentar un dels seus avantpassats. En alguns casos, en fa descripcions molt
detallades i, en altres, inclou impressions i opinions personals, així com relats que en
fan altres persones.

Dels metges que cita, sovint n’inclou la descripció física de la persona, com
vesteix i aspectes relacionats amb el caràcter, el comportament i els costums; d’alguns
n’expressa les idees polítiques i religioses, així com la impressió general que li fan
aquestes persones. En alguns casos també inclou aspectes relacionats amb l’exercici
de la professió mèdica.
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Pla, tant a El quadern gris com a tota la seva obra posterior, es refereix amb
certa freqüència a professionals de la salut (metges, farmacèutics)10; també inclou
detalls sobre malalties, pròpies6-9 i alienes. L’extraordinària descripció que en fa i els
detalls que en dona, fan que l’anàlisi d’aquests aspectes de l’obra de Pla pugui
aportar dades molt interessants tant des del punt de vista històric com per comprendre
com veu el malalt la seva malaltia.

Aquestes esplèndides descripcions que inclouen les obres de Josep Pla també
poden ser útils com a eina per a l’aprenentatge pels estudiants de ciències de la
salut i dels ja llicenciats; un cas molt interessant n’és la descripció que fa de l’infart
que va patir a Un infart de miocardi.9,11,12 Un exemple de com la literatura i les
humanitats poden ser útils en l’ensenyament de la pràctica mèdica i de la història de
la medicina.LA 2. EXEMPLES DEL QUE JOSEP PLA DIU DELS METGES A EL QUADERN

GRIS, EN RELACIÓ AMB EL SEU ASPECTE FÍSIC I LA FORMA DE VES

NOTA

Aquest treball és una versió ampliada de la comunicació oral presentada al
XXI Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, celebrat a Barcelona
el dies 17 i 18 de setembre de 2021.
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RESUM: L’objectiu d’aquest article pretén ser una aproximació a
l’estudi dels documentals de contingut sanitari rodats durant la
Guerra Civil Espanyola, entre 1937 i 1938, pel  bàndol republicà. I
a la vegada, que la persona interessada en aprofundir en aquest
àmbit, sigui coneixedora del fons cinematogràfic i de la literatura
bibliogràfica a consultar.
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DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939). RESUMEN: El
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de los documentales de contenido sanitario rodados durante la
Guerra Civil Española, entre 1937 y 1938, por el bando republicano.
Y a la vez, que la persona interesada en profundizar en este ámbito
sea conocedora del fondo cinematográfico y de la literatura
bibliográfica a consultar.

THE DOCUMENTARY CINEMA OF HEALTH PROPAGANDA MADE
DURING THE SPANISH CIVIL WAR (1936-1939). ABSTRACT: The
aim of this article is to be an approach to the study to the health
documentaries that were shot during the Spanish Civil War, between
1937 and 1938, for the Republican side. It is also aimed that anyone
interested in deepening in this field beccome aware of the
cinematographic and  bibliographical literature  funds that can be
consukted.
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INTRODUCCIÓ

Amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, el cinema es va posar al servei del
conflicte, i els films van ser utilitzats tant pels partits polítics i sindicals com també pel
govern per difondre els seus idearis. Per això, en el bàndol republicà, adonant-se del
potencial que tenia el cinema, iniciaren la producció de pel·lícules, noticiaris i
documentals per al consum de la població. Entre aquestes pel·lícules, es rodaren
diversos documentals de contingut sanitari, on es mostrava com funcionaven els
serveis mèdics republicans, com es procedia a la realització de les transfusions de
sang i com era la cura i l’atenció als malalts del front i hospitals. Per això, disposaren
de l’ajut del Govern de la República, el Ministeri de Sanidat, el Comissariat de
Propaganda i la seva secció de cinema (Laya Films), les productores catalanes,1 el
Casal del Metge,2 i també les associacions mèdiques com l’American Medical Bureau
(AMB) també coneguda com a Medical Bureau and North American Committee to Aid
Spanish Democracy (AMB), la Canadian Committee to Aid Spain (CASD), la Central
Sanitaire Internationale (CSI) i el Socorro Rojo Internacional (SRI).3 Els films, tot i
comptar amb un discurs propagandístic pel govern republicà, tenien una doble
funcionalitat, per una banda produir un efecte crida internacional per recaptar fons
amb fins humanitaris (la compra de material quirúrgic per a l’exèrcit republicà i per
als hospitals) i per l’altre, una crida a captar donadors de sang i personal mèdic
internacional, per tal de socórrer els ferits.

Figura 1. Un operador de Laya Films, Secció Cinematogràfica del Comissariat de Propaganda
de la Generalitat de Catalunya, rodant des del sostre d’un camió del Comissariat, Front

d’Aragó. 1937. (Foto: Arxiu Nacional de Catalunya).
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ELS DOCUMENTALS

Un dels primers i més conegut documental de propaganda sanitària va ser
Transfusió de sang (1937), realitzat per la productora Laya Films. El documental es
troba disponible a la web de la col·lecció Guerra Civil de la Filmoteca de Catalunya i
a la European Film Gateway.4 Té una durada de 9’, en blanc i negre, narrat en català,
i rodat per un equip d’operadors de càmera integrat per Josep Maria Maristany i
Manuel Berenguer. El documental mostra el procés d’extracció de la sang, la seva
desinfecció, i la seva conservació en tubs tancats individuals per ser enviats al front
republicà. En el preàmbul es cita que ha estat gestat sota la supervisió tècnica del
doctor i hematòleg Frederic Duran i Jordà, director de l’Hospital de Sang número 18
del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) i de la UGT (Unió General de
Treballadors), i a la vegada cap dels Serveis de Transfusió de Sang al Front. El Dr.
Duran, autor de diversos articles relacionats amb la transfusió de sang, havia
manifestat interès per les tècniques utilitzades pel cirurgià rus
Sergei Sergeevich Yudin (Serguei S. Judine), el qual tingué l’oportunitat de conèixer
durant la seva estada a Barcelona, l’any 1934, abans de l’esclat de la Guerra Civil.

Figura 2. El Dr. Frederic Duran i Jordà, organitzador del Servei de Transfusió de  Sang,
fent una transfusió a un malalt en un vagó de tren habilitat com a centre mèdic del Servei

mencionat. 1936-1938. (Foto: Arxiu Nacional de Catalunya).
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Una veu en off, afirma que aquesta pel·lícula està dedicada “als directors del
Servei de transfusió de Sang, als seus col·laboradors i als seus donants anònims de
sang, com un homenatge al seu heroisme cívic en pro dels nostres soldats”. A
continuació es mostra el personal tècnic del Dr. Duran treballant en un laboratori
amb diversos aparells, utensilis i tubs de vidre que seran utilitzats pel Banc de Sang.
A l’interior de la sala una infermera apunta les dades dels donadors, que com bé diu
la veu, “la sang s’extreu de donants voluntaris sense distinció de sexe, edat, política
o ideologia sindicalista”. La quantitat a obtenir per donador és de 300 a 400 cc. Es
narra la tècnica de l’obtenció de la sang, i com aquesta es barreja amb citrat de sosa
i es conserva a la nevera, de més un a dos graus sobre zero. Un cop realitzada
l’extracció, s’encapsa l’ampolla de vidre allargada i segellada al buit, direcció al
front, gràcies a un camió destinat a transportar la sang, i dotat d’una cambra de
refrigeració, amb neveres elèctriques alimentades per un joc de bateries, una dinamo
per a alimentar-les i un motor d’explosió per a fer funcionar aquesta.

Figura 3. Cotxe sanitari “Servei de transfusió de sang al front” de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona. 1937. (Foto: Arxiu Nacional de Catalunya).
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Tot seguit, veiem una recepcionista de l’hospital que rep una trucada amb
una petició de lliurament de sang al front. Una furgoneta arriba i un soldat ferit
s’estira en una llitera esperant una transfusió. El narrador destaca el fet que aquest
procés de transfusió i conservació de sang representa una gran innovació, afegint
l’interès que el procediment havia generat a tot el món. Al mateix temps es descriu
com aquest servei va ser creat per un partit sindicalista polític, el PSUC (amb l’ajut de
la UGT) i que, en principi estava destinat a abastir a les seves pròpies columnes
desplaçades al front d’Aragó. En paraules del mateix Dr. Duran, en aquella època,
mitjans de setembre, la Sanitat Militar de fet no existia i trobant-se els fronts repartits
en columnes dependents directament dels partits polítics o de les centrals sindicals, el
PSUC va creure oportú que les seves columnes, les de la UGT i els hospitals de campanya
controlats per aquestes dues organitzacions tinguessin establert un servei de transfusió
de sang conservada. És així, doncs, amb caràcter particular que començà a funcionar
aquest servei, fins que, al cap de poc temps, va ser cedit oficialment al Consell de
Sanitat de Guerra. El documental finalitza afirmant que els seus “beneficis es poden
estendre a tots els soldats i que a la vegada, el nostre sistema de transfusió ha despertat
un viu interès internacionalment per molts països fins al punt de sol·licitar la patent”.

Va ser el cas de la comunitat mèdica de Gran Bretanya, i en concret del doctor
Richard White Bernard Ellis de la British Paedriatic Associaton, que havia visitat
Catalunya interessant-se pels esdeveniments de la Guerra Civil Espanyola i pel
mètode Jordà. El Dr. Ellis publicà, un any més tard, l’article Blood Transfusion at the

Front (Film by Dr. Frederic Duran Jordà, Chief of the Spanish Government Blood-

transfusion Service). El divendres, dia 7 de gener de l’any 1938, el documental del Dr.
Duran es va exhibir a la seu de la Reial Societat de Medicina de Londres, tal com
recull la premsa catalana en la següent notícia: “Un film del Comissariat de
Propaganda és molt comentat a Londres: Anit passada, al local de la Reial Societat
de Medicina de Londres fou passat el film Transfusió de sang al front realitzat pel
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Fou presentat pel Dr.
Ellis, que visità Catalunya el passat mes d’octubre per estudiar el problema dels
refugiats, així com el sistema de transfusió de sang organitzat pel Dr. Duran, el qual li
plagué molt. A la sessió hi assistiren els metges més coneguts d’Anglaterra i metges
de l’Exèrcit i de la Marina. La pel·lícula va causar gran impressió i fou molt comentada.
La secció de Transfusió de Sang de la Creu Roja Britànica ha demanat el film per a
treure’n còpies, puix que creuen que té molta importància”.5

Es desconeix la data exacta del rodatge i del seu muntatge, però el 17 de
desembre de l’any 1937 la premsa catalana recollia la notícia on s’informava que a
les instal·lacions de la productora Laya Films es projectarien tot un seguit de
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documentals, entre ells aquest: “El cinema al servicio de la cultura y de la guerra:

Transfusión de sangre: Probablemente no será este título el que le corresponda a un

reportaje estupendamente logrado por Manuel Berenguer. En este film de corto

metraje, y en el que recoge con todo detalle la serie de trabajos y manipulaciones a

que es sometida la sangre, que sirve para salvar la vida a los soldados del frente. A

pesar de las dificultades que encierra un reportaje de esta clase, el ‘cameraman’ y el

montador han conseguido una película de gran interés y de un valor pedagógico

apreciable”.6 Es té notícia, no confirmada, que el documental es va projectar als
cinemes Publi, a Barcelona, a mitjans de l’any 1938.

La premsa catalana, també va recollir breus notícies on s’anunciaven les
conferències7 a càrrec del Dr. Duran, en els estatges de l’Orfeó de Sants i al Grup de
Donadors de Sang del Socors Roig de Catalunya del districte setè, que
s’acompanyaven de projeccions cinematogràfiques. Es desconeix si aquestes
projeccions eren en realitat el film en qüestió. La crida a la donació de sang es va fer
efectiva, només cal llegir una notícia de premsa on es deia que s’havia aconseguit la
xifra de tres mil donadors de sang a l’Hospital número 18 (Montjuïc) dirigit pel Dr.
Duran. Els donadors: treballadors de ferrocarrils, funcionaris de l’Ajuntament i un
nombrós grup de persones anònimes.8 Per altra banda, per decret del 16 de desembre
de 1937, el Servei de Transfusió de Sang al front del Dr. Duran, va ser guardonat amb
el Premi de Medicina de la Generalitat de Catalunya per ser una de les millors
aportacions científiques de caràcter mèdic.

A la vegada, les imatges del documental Transfusió de sang van formar part
d’un altre documental anomenat Blood Transfusion de l’any 1941. Rodat sota la
direcció de Hans M. Nieter i amb la cooperació del Medical Research Council, el
Ministry of Information d’Anglaterra va rodar aquest documental, on s’exposa el
recorregut històric de la tècnica de la transfusió de sang arreu del món i com va ser
possible aquest servei en els grans conflictes bèl·lics, com ara la Guerra Civil
Espanyola. En el minut 8’ aproximadament es mostren les escenes del Servei de
Transfusió de Sang que portava a terme el Dr. Duran. Aquest documental, que té una
durada aproximada de 18’, es troba disponible a la web del Museu Wellcome Collection
de Londres,9 i també a les sales de la mediateca del British Film Institute (BFI).

De la mateixa productora, Laya Films, cal ressaltar altres documentals i noticiaris
de caràcter assistencial i de protecció als infants i als refugiats que també són
consultables a la web de la Filmoteca de la Generalitat: Ofrena als infants (1938), Festa

de l’infant (1938), Per als nostres infants (1938), Barcelona, festival d’ajut català a
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Montjuïc (1937), França, un refugi de guerra (1938), Múrcia, infants refugiats (1938),
Diada de la bona voluntat (1938), Armes catalanes (1938, mascaretes antigàs), Alacant,

fabricació de caretes i equips antigàs (1938), Menjadors infantils (1938), Mèxic, amb

els infants espanyols (1938), Ajut català als nens d’Euskadi (1938, visita del president
del Govern d’Euskadi, José Antonio Aguirre, als refugiats a l’Hospital d’Euzkadi a
Barcelona), Ajut infantil (1938), Refugees in Catalonia (1938), Reraguarda per a esbarjo

dels ferits (1938, un grup de dansaires bascos en un hospital per l’entreteniment dels
soldats ferits), Nouvelles d’Espagne (1937, a València, imatges de la ministra de Salut,
Federica Montseny, i una diputada parlamentària belga, observen des d’un balcó sis
ambulàncies donades pel Fondo de Solidaridad Sindical Charity Fund del Sindical
Internacional Socialista que surten al front), entre d’altres.

Un altre documental de contingut sanitari va ser Heart of Spain (1937), també
titulat Coeur d’Espagne (potser recordant el poema de Pablo Neruda, España en el

corazón), i conegut també com a Instituto Hispano Canadiense de Transfusiones de

Sangre amb una durada de 30’, en blanc i negre, sota la direcció de Herbert Kline i el
fotògraf Geza Karpathi (després conegut sota el nom de Charles Korpin). Va ser
produït per la Frontier Films (una companyia independent que, entre els seus
fundadors destacà Jori Ivens, director de cine holandès i autor de la coneguda The

Spanish Earth), amb la col·laboració d’American Medical Bureau to Aid Spanish
Democracy i la Canadian Committee to Aid Spain Democracy, per tal de recaptar fons
per als serveis sanitaris republicans. El documental, que el podem visionar en diverses
versions, és consultable als Archivos de la Filmoteca Española10 (veu en off en francès)
i a la web del Canadian Committee to Aid Spain11 (veu en off en anglès) així com en
altres webs com la de Leo Hurwitz12 (un dels editors del documental i un dels fundadors
del documental nord-americà dels anys trenta i de la productora Frontiers Films).
L’origen del documental rau en el fet que el director Herbert Kline, que havia estat
treballant com a locutor de ràdio a Espanya, va rebre l’encàrrec de la realització del
documental per mitjà del doctor i cirurgià canadenc Henry Norman Bethune, pertanyent
al Batalló de Mackenzie-Papineau, una unitat canadenca que formava part de les
Brigades Internacionals, i que s’havia instal·lat a Madrid a mitjans de l’any 1936
després de ser convidat pel Comitè d’Ajuda a l’Espanya Republicana, amb seu a
Toronto. Durant la guerra el Dr. Bethune va ser testimoni d’un dels episodis més
tràgics del conflicte (conegut com “La Desbandada”), on milers de persones que
fugien de la seva ciutat després de l’entrada a Màlaga de les tropes franquistes, van
ser bombardejats des de l’aire i morts al peu de  la carretera. Ell, juntament amb els
seus ajudants, es van desplaçar a socórrer els ferits. D’aquest fet en va escriure un
llibre titulat “El crim de la carretera de Màlaga-Almeria”.
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Les primeres escenes13 del documental mostren un seguit d’avions sobrevolant
Madrid i com la gent, amb la mirada aterrida, corre a aixoplugar-se a un dels molts
refugis de la ciutat. La càmera enfoca els cadàvers, que estan per tot arreu, i els
edificis malmesos per la metralla. I sentim: “Esto es Madrid. Un tercio de la ciudad

está en ruinas”. Enmig d’aquesta guerra, assistim a una població, que víctima d’aquest
conflicte, intenta viure la seva vida malgrat la destrucció que l’envolta. I entre aquesta
població, els més petits, els nens, juguen a ser soldats i a la vegada ajuden a construir
barricades, mentre la veu en off diu: “incluso los niños defienden la ciudad en su

juego”. Novament els avions apareixen i es produeix un nou vessament de sang, que
fa que molts dels civils es personin a les portes de la Hispano Canadian Blood
Institute del Dr. Bethune14 (c/Príncipe de Vergara, 36), oferint la seva sang
desinteressadament.

És aquí on s’inicia la segona part del documental i sentim als donants que
pregunten: “La meva sang s’espatllarà? Es donarà als ferits? Puc conèixer la persona
a qui se li dona la sang?”. Esperen la resposta del Dr. Bethune, que en aquests
moments està ocupat extraient la sang a una donant, una dona gran, que sembla
estar de dol, Hero Escobedo. Finalment, la sang extreta és introduïda en una botella,
analitzada, etiquetada i conservada en una nevera. La sang no pot esperar i un camió

Figura 4. Fotograma del documental Heart of Spain. El doctor canadenc Henry Norman
Bethune explicant a la donadora de sang, Hero Escobedo, com es procedirà a fer-ne el

seu enviament. 1937. (Foto: Web Filmoteca Española).
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refrigerat, amb les sigles “Servicio canadiense de transfusión de sangre”, transporta
aquests autoinjectables a l’Hospital Americano (al Palau Villa Paz, Saelices, Castella
-la Manxa) creat per l’American Bureau to Aid Spanish Democracy. Sentim: “Desde el

corazón de España, la sangre llega. Sangre para renovar la vida”. I arriba el camió de
sang amb el Dr. Bethune, que és rebut pel seu company, el també doctor i cirurgià
Donald H.Pitts, pertanyent a l’Abraham Lincoln Brigada. A l’interior de l’hospital, un
milicià ferit, Enrique Galán, rep les cures d’una infermera negra (Salaria Kee O’Reilly).15

El soldat rep una transfusió de sang i tot seguit la senyora Hero Escobedo el visita.
L’acaricia i li fa un petó, com si fos el seu fill, i sentim al narrador que diu: “Nace una

nueva amistad, fortalecida por lazos de sangre”. Finalment, un cop restablert, se
celebra una festa, per acomiadar als soldats que es reincorporen a la lluita. El
documental finalitza amb la imatge d’uns milicians, desfilant i combatent, mentre
que sobreimpressionat a la pantalla, una botella es va omplint de sang i amb els
punys en l’aire, els soldats marxen cap a la guerra (una veu en off diu “Mientras que

en el frente del ejército español y los voluntarios internacionales derraman su sangre

para salvar a la tierra y al pueblo, en la retaguardia, los que no luchan o no pueden

luchar crean una gran reserva de sangre para dar vida a aquellos que la han perdido

en el campo de batalla”).

El film va tenir un pressupost de 5.000 dòlars aportats per l’American Medical
Bureau to Aid Spanish Democracy. L’estrena internacional, amb el lema “Heart of

Spain is a new kind of documentary film”16 va tenir lloc el juliol de l’any 1937 a
Hollywood i a partir d’aquí començà una gira itinerant per tot el país per tal de recaptar
diners. Una ambulància decorada amb els noms i actrius de l’star system (sota
l’auspici de la Motion Picture Artist Committee) amb un grafit que deia “Hollywood
Caravan to Spain”, es va exhibir en les més de cinquanta-set ciutats on es va projectar:
“The Heart of Spain,” a motion picture accompanying the Spain bound ambulance

from Hollywood will bo shown Saturday evening, October 30th, at the Central club,

2027 Dodge street. The ambulance, which stops at all large cities in its tour across the

country is one of the two sponsored by the Motion Picture Artist Committee working in

conjunction with the Medical Bureau to Aid Spanish Democracy. The ambulance will

be on display in front of the Central club and will tour the downtown sections of

Omaha [Nebraska] on Saturday. The purose of the ambulance tour is to raise funds

for medica aid to Loyalist Spain. Admission! to the evening program is twenty five

cents”.17 El documental també va ser projectat, a més a més de les sales
cinematogràfiques, a l’Hotel Washington18 per l’American Friends of Spanish
Democracy, a càrrec del doctor Edward K. “Eddie” Barsky (de l’Abraham Lincoln
Brigada), i a la vegada també en esglésies i locals sindicals.19 El Dr. Bethune, de
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retorn al seu país durant uns dies, es dedicà a realitzar una gira de presentació de Heart

of Spain acompanyada de conferències, per tal de demanar l’ajuda mèdica per l’Espanya
republicana. Al Canadà, es projectà a l’Orpheum Theatre de Vancouver l’1 d’agost de
1937. Amb un aforament de 3.000 persones, s’hi van recaptar prop de 2.000 dòlars.

D’aquest documental es va realitzar una versió francesa sota el títol
Coeur d’Espagne, que és consultable a la web Fundació Antonio Machado20 i a
la web Ciné-archives.

El 12 d’octubre de l’any 1937 el documental es va presentar a París, en un
visionat privat: “El cor d’Espanya: A la saleta cinematogràfica de l’Administració de la
Duana, algunes personalitats franceses pogueren assistir a la projecció d’un
documental, ‘Heart of Spain’, realitzat fa sis mesos d’ençà que es va rodar, per un
jove periodista americà Herbert Kline. Tots els assistents a la projecció restaren
trasbalsats pel film, que, al marge del servei mèdic, relata també els bombardeigs i
presenta els hospitals. I, quan la llum tornà a la sala, G.W.Pabst, que havia estat
convidat a la sessió, movia la testa sense poder confegir ni una paraula. Finalment
murmurà: -El que caldria, és enviar personalment una còpia d’aquest film a Hitler i a
Mussolini. Estic segur que, quan pensen en l’Espanya no veuen realment allò que ells
n’han fet!...”.21 El documental es va exhibir a la cartellera, per primera vegada, al
Théatre Pigale de París, el 13 de febrer de l’any 1938.22 A la ciutat de Nimes, en una de
les projeccions, amb aproximadament 900 persones a la sala, es va recaptar 490 francs.23

Aquell mateix any, a París, el Committee International d’Aide Espagnole presentava el
documental sota el títol “Grande soirée cinematographique, mercredi 9 mars, à 21 heures,

au Royal Bio Cinéma (rue Tapis Vert) au bénefice des héroiques défenseurs de l’Espagne

républicaine. Au programme: Coeur d’Espagne. Tous les amis de la Paix et de la Liberté

voudront voir ces films, témoignages de l’héroisme de tout un peuple. Prix: 4 francs”.24

En una altra d’aquestes exhibicions cinematogràfiques del documental i per
invitació de la Centrale Internationale Sanitaire, el Dr. Duran realitzà, davant la classe
mèdica francesa, una conferència a París parlant del mètode de transfusió de sang
emprat a Catalunya: “Lundi 21 març, à 20 heures 30, salle Aydar, 3, París, le Dr. F.

Duran Jorda, directeur de l’institut de transfusión du sang à Barcelone fera une

grande CONFERENCE sur le ‘Rôle et l’organitsation de la transfusión sanguine pendant

la guerre d’Espagne’”.25 Un dels metges assistents, allà present, escrigué un article
(“En l’Espagne républicaine la transfusión à base de sang conservé”) a la premsa
lloant aquest sistema del Dr. Duran: “Barcelone possède aussi une organisation de

donneurs de sang unique au monde”.26
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Així mateix es realitzà un altre muntatge d’aquest documental, amb subtítols
en suec, titulat Spaniens Hjärta amb l’ajut de la Swedish Aid Spain amb l’objectiu
principal de recaptar fons. És consultable a les sales de la Svenska Filminstitutet.

Aquí, a Catalunya, el documental es projectà un dissabte, 13 de novembre de
l’any 1937: “Una pel·lícula sanitària: Al saló de proves de Ràdio-Films s’ha projectat,
en sessió privada, i a la qual foren invitats el coronel Juli Bejarano [Julio Bejarano
Lozano], cap de Sanitat de l’Exèrcit de Terra i els caps i oficials de la Direcció, una
pel·lícula sobre Transfusió de sang, realitzada pel doctor Klein [error del diari, no era
doctor], la qual ha estat subvencionada per l’Institut Hispano-Canadenc de Transfusió
de Sang. El film, magnífic de realització i fotografia, exposa els serveis humanitaris
d’aquest Institut en una senzilla trama argumental i punyents escenes de guerra
pletòriques d’emoció. Els assistents a l’acte felicitaren el doctor Klein per la
meritíssima tasca complerta i aquest oferí la pel·lícula a Sanitat Militar”.27

Un altre documental, rodat l’any 1937, però editat un any més tard, és Return

to Life (la versió francesa Victoire de la vie o Retourn à la vie), novament amb Herbert
Kline a la direcció juntament amb el guió i direcció d’Henri Cartier-Bresson, conegut
director francès i assistent de rodatge dels films del director Jean Renoir, com Une

partie de campagne o La Règle du Jeu. Va ser produït per la Frontier Films amb la
col·laboració del Medical Bureau i el North American Committee to Aid Spanish
Democracy i la Centrale Sanitarie Internationale francesa, organització a París a
través de la qual s’enviava l’ajut mèdic a Espanya: “De tous les films documentaires

inspirés par l’Espagne républicaine -ils sont déjà nombreux- le plus émouvant, à mon

sens, est celui que vient de produire la Centrale Sanitaire Internationale: Victoire de

la vie. On sait quelle œuvre admirable accomplit cette Centrale. Aussi, la Centrale

Sanitaire Internationale s’efforce-t-elle de faire connaître son action, afin d’obtenir

de nouvelles ressources, de plus nombreux appuis. Elle usé pour cela du meilleur

moyen de publicité dont elle puisse disposer: le cinema”.28 El documental, amb una
durada de 49’, en blanc i negre, és consultable a Ciné-archives.29

Se’ns mostra a un grup de nens jugant al carrer, malgrat les difícils
circumstàncies i els persistents bombardejos de les tropes franquistes: “Un día en

Madrid. 10.00 de la mañana. Esto es Europa, es la República española y esta es una

ciudad donde la gente vive y trabaja. Hombres y piedras protegen de los enemigos.

Se respira tranquilidad aquí, no se ha visto un arma en todo el día. Ciudad de

barricadas. Pero no se pueden construir barricadas en el cielo.” A continuació, es
presenta uns gràfics on s’explica com són els centres de puericultura de l’estat
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republicà, i com les mares porten als seus fills en aquests dispensaris i les infermeres
tenen cura de la salut dels més petits. A la vegada, veiem diverses imatges de sanatoris
i dispensaris tuberculosos a la vora del mar, i el doctor Juan Planelles i Ripoll, director
dels serveis sanitaris del Ejército del Centro, visita el centre. El repòs i la tranquil·litat
d’aquests malalts, però, deixa pas a la guerra, una guerra que no dona treva: A les
fàbriques, les dones produeixen cotó per fer-ne un ús sanitari i, al camp, els pagesos,
llauren i inicien les collites de les olives. Veiem tot seguit com marxen els combois,
plens de queviures: és la solidaritat dels agricultors que donen la meitat de la seva
recol·lecció a l’exèrcit i la població civil. D’altra banda, una multitud de persones
s’incorporen a l’exèrcit republicà i alguns d’ells reben instruccions militars per ser
formats com a portalliteres. A ritme dels tambors, comença la marxa cap a la línia de
foc. Els trets de metralladores i canons amb les forces rebels ocasionen els primers
ferits i un hospital prop del camp de batalla envia la seva ambulància, instal·lant-se
en un punt de socors. Es descriu els primers auxilis per part de les unitats sanitàries
del Medical Bureau the North American to Aid Spanish Democracy, encapçalat pel
doctor Irving Busch, de l’Abraham Lincoln Brigade. Se succeeixen les operacions
d’emergència en els hospitals mòbils i les evacuacions de ferits amb ambulàncies i
trens mèdics cap a la Centrale Sanitaire Internationale. Els llocs filmats, entre d’altres,
són l’Hospital Suec-Noruec d’Alcoi, l’Hospital Militar Holandès (ocupant l’antic palauet
d’estil mossàrab de Villa Enriqueta de Villanueva de la Jara, Castella - la Manxa),
l’Hospital Militar Internacional Belga (Ontinyent, també conegut com l’HMIO -amb les
sigles a la façana de IOS Internacional Socialista Obrera i FSI Fons de Solidaritat
International-, amb el suport d’aquestes dues organitzacions i el Partit Comunista
Belga), l’Hospital de Múrcia, l’Hospital Militar “Passionaria” rebatejat com Hospital
Militar Núm. 2 (València), l’Hotel Ritz de Madrid reconvertit en hospital, el tren Hospital
Núm. 5 i l’Hospital Militar de Barcelona (Vallcarca) amb el Dr. Juan Planelles.
Seguidament es fa una crida per tot aquell que vulgui aportar diners per comprar
ambulàncies i material mèdic per la cura d’aquests malalts.

En un altre indret, a Conca, trobem emplaçat l’Hospital Americà de Villa Paz, el
primer hospital nord-americà creat amb l’ajuda de l’American Medical Bureau to Aid
Spanish Democracy. Els ferits són atesos, entre d’altres, pel Dr. Barsky i la infermera
negra Salaria Kee. Allà els malalts descansen, llegeixen i es distreuen jugant amb un
tauler d’escacs, mentre un d’ells, enllitat, canta als desamors.

A uns quilòmetres més enllà, a Múrcia, trobem un altre edifici reconvertit en
hospital, la Universitat de Dret (conegut també com a Hospital Militar Universitat o
Federica Montseny, ministra de Sanitat i Assistència Social d’Espanya i persona que
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inaugurà l’hospital), que acull els mutilats de guerra. Passegen pel claustre amb
l’ajuda d’unes crosses o bé, amb certa dificultat, fent ús d’unes pròtesis noves per
poder caminar. La veu en off ens diu: “Ellos no están solos. La ciencia los ayuda en

su calvario”. En el poble, se celebra una festa en agraïment al personal sanitari de
l’hospital (tot commemorant el seu primer any d’existència), i tots ells, i fins i tot els
ferits, ballen i beuen amb alegria i, els més petits, prenen una tassa de xocolata i una
llesca de pa blanc. A molts quilòmetres de distància, a Puigcerdà,30 hom pot veure
uns altres nens, que també juguen i canten una cançó del folklore espanyol (“La

Molinera”). Són els nens refugiats, aliens a la barbàrie de la guerra, que es diverteixen
sota l’atenta mirada dels voluntaris estrangers de l’associació “Ayuda de la Gran
Bretaña de los Niños Españoles”. I en un altre indret, a l’Hospital Jan Amos Komensky
de Benicàssim i a les viles de les famílies benestants, ara reconvertides en lloc de
repòs (Villa Álvarez de Vayo, Villa de Máximo Gorki, Villa del General Miaja), els
convalescents comencen la seva rehabilitació i, els menys greus, s’apropen a
contemplar el mar i a gaudir del primer raig de sol. En l’última seqüència, els milicians
surten de nou cap al front, uns a peu i altres dalt d’un camió, amb els punys alçats,

Figura 5. Fotograma del documental Victoire de la vie. Soldats ferits en un tren sanitari
a l’espera de ser traslladats a un hospital. 1937. (Foto: Web Ciné-archives).



GIMBERNAT, 2022; 77: 157-176 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Ida Carrau i Bueno

170

mentre que sentim: “Avec de tels hommes l’Espagne ne peut pas morir. L’idéal pour

lequel ils ont prodigué leur sang est un idéal de PAIX. Pour que leurs enfants grandissent

dans la joie. Pour les belles moissons de demain. L’Espagne au grand coeur doit

vivre. L’Espagne vivra”.

El documental va ser presentat l’1 de gener de l’any 1938 a París a la seu de
Films Populaires gratuïtament, però amb la “condition: una collecte après le passage

du film choisi”31 i el 27 de juny del mateix any a la Salle Pleyel, entre altres llocs.32 També
el 2 de gener de l’any 1939, a les acaballes de la guerra, a Rennes, a la Maison du
Peuple, la seva projecció,33 a 3 francs la sessió, es va escenificar amb dues ambulàncies
de la Centrale Sanitaire Internationale que es presentaren davant del cine.

En la mateixa línia, en aquest cas, en l’àmbit assistencial i dels refugiats i
infants evacuats, es  rodaren altres documentals, produïts per la Medical Bureau and
North American Commitee to Aid Spanish Democracy com A people is waiting (1939),
la seva versió francesa, Un peuple attend, o també coneguda com Refuge, no
localitzable) i també el documental produït per l’Office International pour l’Enfant,
com SOS Espagne (SOS Spain, 1938, versió americana. Una còpia està dipositada al
MOMA). Finalment Basque Children’s Commitee (Au secours du peuple catholique

basque, 1937, no localitzable), de l’evacuació de milers de nens espanyols,
principalment bascos, i allotjats temporalment al Regne Unit, sota la direcció de
Jean-Paul Le Chanois (alies Jean Paul Dreyfus).

Un altre documental sanitari va ser Sanidad en el frente y en la retaguardia

(també conegut com La labor del gobierno de frente popular por la sanidad del

pueblo) de Rafael Gil, produïda pel Ministerio de Sanidad de l’Espanya republicana
i distribuïda per Popular Films. És consultable a la web Ciné-archives.34 El documental
és de l’any 1937, en blanc i negre, amb una durada d’11’ i amb guió i comentaris del
Dr. Juan Planelles, director dels serveis sanitaris del Ejército del Centro, inspector
general de Sanidad Militar i subsecretari de Sanidad del Ministerio de Instrucción
Pública y Sanidad. S’exemplifica el treball sanitari portat a terme per aquest ministeri,
en especial a la ciutat de Madrid. Tot i els desastres causats pel feixisme, tal com diu
el narrador (“La sanidad del pueblo tiene un enemigo que es común a todas las

instituciones democráticas: el fascismo. Sus negros aviones destruyen hospitales,

ametrallan quirófanos y convierten a los enfermos en presuntos objetivos militares.

Nada se respeta”), no importa, perquè gràcies a les tasques del Front Popular, el país
ho superarà. Les imatges pretenen mostrar el bon estat sanitari de la ciutat i com
gràcies al govern, els nens són ben atesos en els dispensaris mèdics.
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També es rodà el documental Solidaridad Internacional con los delegados

holandeses de l’any 1938 i amb una durada de 5’; el reportatge està dedicat a
l’arribada a Barcelona d’una delegació holandesa de l’organisme internacional Hulp
aan Spanje (“Ayuda a España”) que lliurà queviures al Comitè d’Ajuda a l’Espanya
Republicana. Aquesta delegació va visitar els ferits de diversos hospitals de Catalunya,
els quals van ser obsequiats amb cigarretes. Es té notícia de la seva estada al nostre
país a través de la premsa de l’època: “La delegación holandesa de ayuda a España: La

causa de la República española merece el apoyo y el cariño de todos los verdaderos

cristianos”.35 El film és consultable a la web Mémoire fílmiques Pyrénées-Méditerranée.36

A finals de l’any 1938 o principis de l’any 1939, es rodà un documental incomplet
Aide de la Centrale Sanitaire Internationale aux réfugiés espagnols, amb imatges
realitzades pel director Jean Paul Le Chanois, amb una durada de 10’, sense so i
consultable a la web Ciné-archives37 amb la finalitat de mostrar la tasca duta a terme
per la Centrale Sanitaire Internationale i els reconeixements mèdics als fills dels
refugiats espanyols.

Un últim apunt, cal dir que al llarg de la guerra es produïren altres documentals
propagandístics i en alguns d’ells es mostra imatges de contingut sanitari com pot
ser el documental El frente y la retaguardia (1937, es visionen imatges del palau de
Romania de l’antiga Exposició Universal de Barcelona, ara reconvertit en hospital de
sang), Tren hospital (1937, no localitzable, on es descriu l’eficàcia d’aquests trens
hospitals per la recollida i trasllat dels ferits a centres hospitalaris), el documental de
no-ficció, La silla vacía (1937, on es mostra el doctor Sergei S. Yudin operant a
l’interior d’un tren hospital),38 L’Espagne (1937, de Jean-Paul Dreyfus, on es mostra
imatges de ferits en un sanatori i Espagne vivra39 (1939, d’Henri Cartier-Bresson, un
cant a l’ajuda humanitària, de la tasca del Secours Populaire en la recol·lecta per la
compra de llet per als nens d’Espanya, l’enviament de menjar i roba. A la vegada es
mostra una riuada de refugiats creuant els Pirineus).

CONCLUSIONS

Concloem dient que aquests documentals de contingut sanitari, no només
són testimoni important pel seu valor històric i com a font documental de la història
de la Guerra Civil Espanyola, sinó també, pel seu valor fílmic (seguiren les teories
revolucionàries del muntatge dels directors de la talla de Serguei Eisenstein, Vsévolod
Pudovkin o Oleksandr Dovjenko). Així mateix es mostra l’aportació de la solidaritat
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internacional amb les víctimes de la guerra i per la causa republicana, en especial de
la classe mèdica internacional, que va ser un dels principals productors per a la
realització d’aquests documentals. Tot el que ha estat exposat en aquest article, ha
estat tractat àmpliament per diversos autors, i per tant són estudis de referència per
a futures investigacions, a la vegada que s’ha cregut oportú consultar les hemeroteques
generals, una font valuosíssima per conèixer el que succeïa al front i a la guerra.

NOTES

1. Un exemple de com les productores catalanes van promoure l’aspecte sanitari en els
documentals, ho trobem en una notícia del diari La Vanguardia del 13 de desembre de
l’any 1938: “S’obre un concurs de guions sinòptics de pel·lícules curtes d’un o dos
rotlles basats en propaganda antifeixista. Entre els temes que es poden realitzar s’hi
troba la sanitat. Els guions acceptats per al rodatge tindran una gratificació de 1.000
pessetes, a més dels drets que puguin ser concedits a l’autor. Adreçar aquests escrits
a Films Llibertat, Fontanella, 11”.

2. Segons l’historiador Josep Maria Caparrós i Lera (vegis El Cinema de propaganda durant la
Guerra Civil Espanyola), la productora Cameramans al Servicio de la República va rodar el
curtmetratge Salvaguarda del miliciano, el qual fou encarregat pel Casal del Metge de
Barcelona, i dirigit per l’escriptora i dramaturga Cecília A. Màntua. Però, segons l’historiador
Carlos Fernández i Cuenca, la participació del Casal del Metge en aquest curtmetratge és
qüestionada i ho atribueix al cineasta anarquista Félix Marquet i al SIE Films Barcelona
(vegis La Guerra de España y el Cine). Aquest documental no es troba localitzable. Anava
destinat als soldats i les regles higièniques que ha d’observar un bon milicià.

3. Tot i no ser d’àmbit sanitari, el SRI van produir els documentals Defensa de Madrid (1936 i
1937), El frente del campo, Éxodo i Guernica (1937).

4. Enllaç al documental Transfusió de sang. Consultable a: <https://www.europeanfilmgateway.eu/
detail/TRANSFUSI%C3%93%20DE%20SANG/fdc::76c58a244f39e8d420868b41be29e451>.
[Consulta: 16 gener 2022].

5. Última hora, 7 gener 1938, p. 4.

6. La Vanguardia, 17 desembre 1937, p. 10.

7. La Vanguardia, 18 setembre 1938, p. 2.

8. La Vanguardia, 15 juliol 1937, p. 3.

9. https://wellcomecollection.org/works/hb7wfbuz
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10. Enllaç al documental Instituto Hispano Canadiense de Transfusiones de Sangre (versió en
francès). Consultable a: <https://www.rtve.es/play/videos/archivo-historico/instituto-
hispano-canadiense-transfusion-sangre/2925474/>.  [Consulta: 16 gener 2022].

11. Enllaç al documental Heart of Spain (versió en anglès). Consultable a: <https://
spanishcivi lwar.ca/islandora/object/emic%3A7efd8668-bbd7-4730-94af-
920050000d6d>.  [Consulta: 16 gener 2022].

12. Enllaç al documental Heart of Spain (versió en anglès). Consultable a: <https://leohurwitz.com/
movie/heart-of-spain/>.  [Consulta: 16 gener 2022].

13. Segurament aquestes imatges són d’arxiu, concretament dels noticiaris dels reporters
russos Román Karmén i Boris Makaseiev, que van ser enviats a Espanya per realitzar
una sèrie de reportatges cinematogràfics en suport al govern de la República.

14. Es van realitzar diversos documentals amb relació a la persona de Norman Betune, amb
Bethune (Donald Brittain, 1964), Bethune (Eric Till, 1977), Bethune, la forja de un héroe
(Philip Borsos, 1990).

15. Treballava a l’Hospital de Harlem de Nova York. Va ser voluntària a la Guerra Civil Espanyola.
També apareix en el documental Return to life. Formava part del “The Negro Committee
to Aid Spain” on, en un fulletó publicat a la premsa titulat “¿Qué tiene que ver los negros
con España ?” justificava la seva presència en aquesta guerra.

16. New Masses, 5 octubre 1937, p. 18.

17. The Omaha Guide, 30 octubre 1937, p. 4.

18. Evening star, 23 agost 1937, p. B-16.

19. The Chapel Hill weekly, 25 febrer 1938, p. 2.

20. Enllaç al documental Coeur d’Espagne. Consultable a: <https://parcours.cinearchives.org/
Les-films-COEUR-D-ESPAGNE-731-48-0-1.html?ref=>.  [Consulta: 16 gener 2022].

21. Última hora, 12 octubre 1937, p. 4.

22. Le Progrès de Loir-et Cher, 10 març 1938, p. 5.

23. L’Humanité: journal socialiste quotidien, 9 maig 1938, p. 6.

24. Rouge-Midi, 1 març 1938, p. 4.

25. Le Populaire, 17 març 1938, p. 8.

26. L’Humanité: journal socialiste quotidien, 10 abril 1938, p.4.

27. La Humanitat, 13 novembre 1937, p. 2. Quan se cita el “Dr. Kline” entenem que és una
confusió i en realitat es fa referència al director del documental, Herbert Kline.
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28. Commune: revue de l’Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, 1 gener
1938, p.1405.

29. Enllaç al documental Victoire de la vie. Consultable a: <https://www.cinearchives.org/
C a t a l o g u e - d - e x p l o i t a t i o n - V I C T O I R E - D E - L A - V I E - 4 9 4 - 9 4 - 0 -
1.html?ref=0647fa5c6b017d0a42da088a9bcdf8f6>.  [Consulta: 16 gener 2022].

30. Segurament es refereix a la torre Rigolisa (Puigcerdà) confiscada pel President Companys i
lliurada a l’associació solidària Foster Parent’s Scheme for Children in Spain, creada el
gener de l’any 1937 per John Langdon-Davies, periodista anglès. L’objectiu de l’associació
era allotjar-hi els nens orfes de la guerra, que eren adoptats per les llars angleses,
pagant la quantitat d’un xíling al dia. Vegis el llibre “El xalet de Puigcerdà. Solidaritat
sota les bombes”, escrit per Jordi Finestres.

31. Le travailleur des cuirs & peux, 1 gener 1938, p. 3.

32. París-soir, 27 juny 1938, p. 7.

33. L’Ouest-Éclair, 2 gener 1939, p. 6.

34. Enllaç al documental Sanidad en el frente y en la retaguardia. Consultable a: <https://
www.cinearchives.org/recherche-avanc%C3%A9e-SANIDAD-EN-EL-FRENTE-Y-EN-LA-
RETAGUARDIA-424-49-0-1.html?ref=fdec9eef21b0c0aa34e659309c9321c5>.  [Consulta:
16 gener 2022].

35. La Vanguardia, 8 setembre 1938, p. 6.

36. Enllaç al documental Solidaridad Internacional con los delegados holandeses. Consultable
a: <https://www.memoirefilmiquedusud.eu/es/collection/item/1745-solidaridad-
internacional-con-los-delegados-holandeses?offset=1>.  [Consulta: 16 gener 2022].

37. Enllaç al documental Aide de la Centrale Sanitaire Internationale aux réfugiés espagnols.
Consultable a: <https://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-AIDE-DE-LA-
CENTRALE-SANITAIRE-INTERNATIONALE-AUX-REFUGI%C3%89S-ESPAGNOLS-_L-_-494-58-0-
3.html?ad87ee84abc6e4880e73>.  [Consulta: 16 gener 2022].

38. Se cita al doctor Yudin (minut 14’): “En el hospital de campaña se trabaja, se hacen
transfusiones de sangre tuteladas por el doctor Yudin, procedente de la Unión Soviética.
Transfusión de sangre en plena marcha del tren. Opera el camarada Yudin, llegado de
la Unión Soviética”. És, però, una notícia que s’ha de posar en quarantena, perquè no
ens consta que aquest reconegut cirurgià fos voluntari durant la Guerra Civil Espanyola.

39. El film és consultable a la web Fondation Antonio Machado (http://www.machado-collioure.fr/
films-espagne-1936-1939/) i a la web Ciné-archives (https://parcours.cinearchives.org/
Les-films-ESPAGNE-VIVRA-_L-_-731-64-0-2.html?ref=).
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 LA CERA COMO MATERIAL

Técnicamente, podemos definir la cera como una materia plástica, de bajo
punto de fusión, semitraslúcida y con alta capacidad de reproducción en estado
viscoso o semilíquido. Compuesta por ésteres de cadena larga formados a partir de
ácidos grasos y alcoholes monohídricos obtenidos por un proceso de esterificación,
su formulación puede resumirse con la siguiente ecuación:1

R-COOH + R-OH           R-CO-R + H2O

Entre sus características químicas destacan su carácter hidrófobo y su
estabilidad, cualidad que le confiere insensibilidad a la oxidación y resistencia a la
luz ultravioleta. La maleabilidad, versatilidad y resistencia también pueden describirse
como cualidades propias de su naturaleza, que, unidas una fácil obtención y un
precio económico, la convierten en un componente universal usado a lo largo de la
historia de la humanidad.

También podemos clasificar la cera según su naturaleza, ordenándola en
ceras de origen vegetal como la carnauba o la candelilla; de origen animal como la
cera de abeja o el espermaceti de ballena o de origen mineral como las ceras
parafinadas o las ceras microcristalinas.2 Cada una de ellas, por su diversa
composición, ha tenido múltiples aplicaciones a lo largo del tiempo. Su empleo se
extiende desde los ungüentos medicinales hasta la iluminación, desde los sellos de
lacre hasta compuestos permanentes o de transición en las técnicas artísticas. En
este artículo destacaremos, sobre todo, sus propiedades miméticas inherentes que
convertirán este material en un uso extensivo para la representación humana.

LA CERA COMO SÍMBOLO

Las primeras imágenes de cera en el arte las podemos encontrar en el Antiguo
Egipto a modo de máscaras, retratos o efigies, sustituyendo a otros componentes
como la piedra, madera o el marfil. Esto es debido, precisamente, a la gran similitud
con la carne humana que puede llegar a adquirir este material.3 Como apunta la
egiptóloga Geraldine Pinch, estos objetos suponían “una contraimagen con el

potencial de ser eternamente el doble y sustituto del sujeto, de forma espacial así

como temporal”.4

�
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Ejemplo de ello, son las pinturas funerarias de la necrópolis de El Fayum
(s. IV-I a.C) (Fig. 2), realizadas con la técnica de la encáustica sobre madera de tilo
y roble y que se colocaban sobre los rostros de la momias para representar la
inmortalidad de los retratados. La idea de emulación de la naturaleza a través de la
creación de modelos, recursos o simulacros, ha sido una de las grandes inquietudes
del hombre a lo largo de su historia. La cera, posibilitaba materializar este objetivo
dotando a las imitaciones elaboradas de un increíble realismo donde “lo similar
produce lo similar”.5 De hecho, el término mímesis, como imitación de la naturaleza,
adquiere, con estos recursos, alguno de sus más fieles significados.6

Ya Adorno, en su tratado póstumo de la Teoría de la estética nos amplía el
concepto de mímesis que se extiende desde la definición tradicional y universal de
“la igualdad con lo otro”, hasta un proceso transformador que enlaza el alma con la
materia, calificando la imitación como la “preforma fisiológica del espíritu”.7 Un

Figura 2.   Retrato de Eirene, hija de Sileno. Encáustica. (h 45 d.C). Procedente de El Fayum,
Wüttembergischeslandesmuseum, Antikensammlung, Stuttgart, Alemania.
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concepto que nos recuerda a la teoría hilemórfica de Aristóteles, doctrina filosófica
donde los eternos conceptos materia y forma engendran las entidades físicas
conocidas, como por ejemplo un hombre, una casa o un mamífero. Ambos forman
parte de la esencia, y por ello, materia y forma, no deben “separarse”. Para explicarlo,
el filósofo nos alude metafóricamente a la cera y la figura:

“De aquí que no quepa preguntarse si el alma y el cuerpo son una

única realidad, como no cabe hacer tal pregunta acerca de la cera y la

figura y, en general, acerca de la materia de cada cosa y aquello que es

materia”.8

Sin embargo, Aristóteles prioriza la forma frente a la materia, ya que ésta es
además “principio” inmanente de actividad, cambio y transformación. Y es en este
cambio, en esta transformación, donde la cera adquiere su segundo significado
simbólico: el de impermanencia.9

Tenemos pues dos cualidades fundamentales que definen a este componente:
su idoneidad mimética y su capacidad para el cambio y la transformación.

No es de extrañar pues, que se utilizara, habitualmente, como metáfora en rituales
y magia, añadiéndole compuestos orgánicos como pelo y uñas del propio representado,
donde, como ya hemos visto, se empleaba la imagen humana. Como sugiere Didi-Huberman,
plasticidad significa también inestabilidad.10  Y no hay nada más inestable, más cambiable,
más transformador que el estado físico de una pieza de cera. Sin embargo, a pesar de
las metamorfosis de su condición, de la variabilidad de sus formas y de la versatilidad
de sus texturas, la cera continúa siendo cera. La materia sigue siendo la misma
aunque se produzca la conversión de la forma como afirmaba Aristóteles.

Tal vez por esa mutabilidad, la ceroplastia, siempre fue considerada un arte
menor.11 Su historia es una “montaña rusa” de subidas y bajadas donde alcanza su
punto más álgido en el Manierismo y en la primera Edad Barroca, debido al aprecio
por la imitación característico de este periodo. Luego, lentamente desaparece hasta
quedar relegada a ámbitos devocionales circunscritos u ocasionales como los exvotos,
las natividades o los teatritos, tomando de nuevo impulso al ser considerada por la
ciencia como material idóneo para reproducir los artefactos didácticos que se utilizarán
a partir del S.XVIII para la enseñanza de disciplinas como la anatomía, patología,
zoología o botánica. Aquí, entre aulas, gabinetes o museos, la cera tendrá una nueva
oportunidad de reinventarse, de renacer.
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LA CERA COMO CONOCIMIENTO

Morente define la producción de conocimiento científico como la “historia de

una objetividad” que responde a la “verdad de la naturaleza”, y que el “hombre de

ciencia desvela para comunicarla, con lenguaje propio a sus pares”.12

El concepto de objetividad ha variado mucho a lo largo de los siglos desde su
acuñación en la escolástica medieval. Pero es en el s. XIX es cuando adquiere la
significación con la que actualmente es reconocida. El vocablo, hoy en día denominado
objetividad de la perspectiva, alude a la cualidad que es capaz de describir el mundo
independientemente de las peculiaridades o rasgos del observador, exponiendo las
cosas tal cual son, sin añadirles ni quitarles nada que no les pertenezca. Por tanto, la
objetividad hace referencia tanto a una propiedad del conocimiento como a una
actitud que conlleva, en el caso de la ciencia, a un determinado modo de proceder:
el método científico.13  El objetivo es la obtención de una imagen genérica cuyo
“idioma” y “significado” pueda ser compartido y comunicado por toda la humanidad.
La introducción de normas de representación o sistemas de símbolos consensuados
contribuyen a asegurar la correcta interpretación de los conceptos mostrados.

Para que pueda darse una transmisión “objetiva” de la naturaleza representada
en los simulacros de cera, la destreza del creador tenía que estar subordinada a la
intención científica. De manera que los artistas no podían imponer su visión estética
idealizada ni dar rienda suelta a sus caprichos. Los límites disciplinarios tenían que
estar perfectamente controlados. Por ello, el estatus del ceroescultor se limitaba a
un artesano asalariado, en contraste con el artista que negocia el valor de su obra.14

Sin embargo, no siempre fue así. Una de esas abundantes y maravillosas
“excepciones” las constituyen las llamadas Venus Anatómicas que hicieron su
interrupción en la Italia del S. XVIII.

Venus Anatómicas: la belleza de la disección

Ya el Marqués de Sade, recuerda la belleza y la curiosidad que despiertan
las Venus en algunos libros como en las diversas versiones de Viaje a Italia que
publicaban en el S. XVIII los adeptos al “Grand Tour“ artístico, donde la Florencia de
los Médici se revela como la capital de la desnudez susceptible siempre de

entregarse, de abrirse.15



GIMBERNAT, 2022; 77: 177-194 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Luis Conde-Salazar - David Aranda Gabrielli - Amaya Maruri Palacín

182

En una de las minuciosas descripciones de las salas de la Galería de los Uffizi
encontramos este texto:

“De ahí se pasa a la sexta cámara llamada la Tribuna. El primer objeto

que llama la atención al entrar en ella es la famosa Venus. Está situada

al fondo de la habitación y tiene a su lado por compañero a un Apolo

que no es menos bello. Hay diversidad de opiniones acerca del autor y

la antigüedad de esta Venus. En cualquier caso y sea lo que sea, se

trata de la obra más bella que he visto en mi vida(...)”.16

La escultura referida es la Venere de Médici, la obra antigua más famosa
existente en Florencia en tiempos de la familia de banqueros italianos. Esta estatua
era considerada el ejemplo de la belleza perfecta, de la armonía y sensualidad.
Aunque no es una venus anatómica, constituyó el prototipo para la realización de
estos artefactos didácticos tal y como podemos ver, por ejemplo, en la figura
anatómica desmontable del Museo Javier Puerta de la Facultad de Medicina de la
UCM en Madrid.17

Se definen las venus anatómicas como representaciones realistas de mujeres
diseccionadas, que toman diferentes poses, realizadas frecuentemente en cera y de
tamaño natural. Estas obras ofrecen sin pudor al espectador el interior de su cuerpo,
aunque éste se manifiesta de una forma idealizada. Para Sánchez Ortiz, estas figuras
“respondían a una convención estética que privilegiaba la especificidad de la forma

corporal como un objeto bello. A su vez, cumplían funciones relacionadas con los métodos

de protección contra la sensación de horror y repulsa que causaba la contemplación del

cadáver”.18 La autora, continúa argumentando que el potencial plástico y técnico de la
cera hizo de este material una alternativa tridimensional a las ilustraciones anatómicas,
invitando al observador a penetrar en el interior del cuerpo abierto, que adquiría, de esta
manera un sentido: el de convertirse en un material didáctico.19

Eran imitaciones perfectas, donde la pasta cerosa se trabajaba por añadido
de colorantes, superposición de capas y modelado adecuado de las mismas hasta
dar con la textura de cada órgano representado. La verosimilitud de la pieza se
potenciaba con la incorporación de pelo natural en pestañas, cejas y cabellera, al
igual que en las esculturas egipcias, dando como resultado un complejo modelo
estructural de representación del cuerpo humano que era a su vez útil para la
enseñanza. Al mismo tiempo se mantenían las cualidades estéticas de una obra
idealizada sobrepasando la realidad del cuerpo muerto.
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Inicialmente, las universidades que emplearon estos artefactos fueron las
italianas de Bolonia y Florencia, e inmediatamente, las de París y Montpellier, para
luego extenderse por el resto de Europa.

En España, podemos encontrar dos venus anatómicas que, por sus
peculiaridades compositivas y estilísticas, merecen la pena mencionar: la Embarazada
a término de Madrid y la Venus Anatómica de Barcelona.

La primera, se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense, en el denominado Museo de Anatomía “Javier Puerta” del
Departamento de Anatomía y Embriología Humana I. Este museo tiene su origen, en el
seno del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, creado por Real Cédula de Carlos III, en
1787. En un informe emitido por el Director del Real Colegio y posterior director Don
Antonio de Gimbernat en 1794, se especifica la fundación de un Gabinete Anatómico
cuyas piezas de cera “cuentan hoy 57”.20 Entre ellas, se encuentra la Embarazada a

término.

El modelo enseña a una mujer en avanzado estado de gestación en una
imagen que difícilmente podría compararse con la hermosura de la Venus de Medici
descrita por Sade. La belleza de esta obra reside más bien en el patetismo y agonía,
en sus cualidades expresivas más que en los cánones estéticos. Efectivamente, podría
reconocerse como la anti-venus.21 La mujer se desploma sobre un sillón de seda azul.
La cabeza reclinada hacia atrás y los brazos abandonados hacia los lados ponen de
manifiesto el vientre abierto completamente, con un feto a término en su interior. El
espectador queda atrapado ante esta escultura realista, de la que tampoco puede
escapar, evadirse ni distraerse, pues no hay ningún detalle ornamental o belleza plácida
que pueda alejarlo de esa visión. Considerada como una obra seguidora de la tradición
expresionista de la imaginería religiosa, es atribuida a los escultores Cháez y Franceschi.22

Más amable es la contemplación de la Venus Anatómica del Museu d´Història
de la Medicina de Catalunya. Se trata de una obra a escala reducida (40x84x40,5 cm)
que formaba parte de un conjunto de objetos procedentes de la Cátedra de Anatomía
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, por lo que probablemente
fue realizada en el taller de escultura anatómica de la propia Facultad sobre 1860.

Recostada en un colchón de tela blanca con coquetos encajes, la mujer mira
fijamente al espectador mientras cubre recatadamente su zona pudenda. “El

desnudo se presenta como un pretexto para facilitar la exhibición pública,
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Figura 3. Juan Cháez y Franceschi. Embarazada a término, segunda mitad S.XVIII. Museo de

Anatomía “Javier Puerta”. Facultad de Medicina, UCM. Madrid.
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fundamentado en convenciones artísticas. De este modo, no sólo se evitaba la

incorrección moral, sino que conseguía atraer a un mayor número de observadores

(...)”.23  Como puede deducirse así, en esta obra se ha privilegiado el entretenimiento
de las masas frente a la didáctica médica. Y todo ello se manifiesta en su posición
corporal, la riqueza de detalles que muestra la figura, como la elegante joyería o la fina
capa de laca rosada en las uñas, la sensualidad que emana, o la exuberancia del
cuerpo, cualidades que llevan al máximo la tensión erótica.

La venus forma parte de una colección de más de 200 objetos, que incluyen
preparaciones anatómicas que representan aspectos de la anatomía normal, patológica
y comparada del cuerpo humano. Realizadas con diversos materiales como el papier-

mâché, el yeso, la cerámica y el poliestireno expandido o porespan, cabe destacar las
elaboradas con cera, que suponen un total de 70 objetos. Estos artefactos sobre
patología dermatológica, fueron adquiridos por el servicio de Dermatología del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.24  En sí mismos, constituyen un claro ejemplo de la última
mutabilidad de la cera para su supervivencia: los moulages patológicos.

El cuerpo enfermo y los moulages patológicos

Si la cera sirvió como material representativo de la anatomía en el S.XVIII, en el
siglo siguiente, será el material idóneo para la representación veraz de la enfermedad.

La enseñanza de la patología a los futuros médicos consiguió realizarse de
forma eficiente a través de objetos didácticos en cera llamados moulages, término
que deriva del francés y significa modelar. Efectivamente, ninguna técnica artística
fue tan específica, práctica y común como el uso del moulage que posibilitaba la
expresión de un mayor número de detalles y fidelidad al modelo representado. Y es
en la rama médica de la Dermatología donde alcanza su mayor expresión, pues
permitía reproducir las finas peculiaridades de las lesiones de la piel en un rango de
veracidad mucho mayor que la ilustración. Además la cera como material mimético
captura la forma, imita la textura y reproduce fielmente el color.25

Estos artefactos, herederos de la ceroplastia anatómica, eran considerados
exclusivos: “objetos de los médicos” y “para los médicos”. Este tipo de colecciones
“responden a una misión pedagógica que se fundamenta en el paradigma de una

nueva medicina, decididamente “científica” que se separa de otras formas de

concebir la enfermedad”.256
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En el caso además de la Dermatología, como ya hemos apuntado, el rendimiento
mimético de la cera sobrepasa a cualquier otro material. Y es aquí, donde las pústulas,
pápulas, nódulos, descamaciones y cualquier otro tipo de lesión adquieren un
realismo brutal.27

Aunque el ejemplo paradigmático de la enseñanza de la Dermatología a través
de los moulages lo tenemos en el Museo del Hôpital de Saint-Louis con sus más de
3.500 obras, la mayoría de ellas realizadas por el ceroescultor Jules Baretta, no podemos
olvidar el esfuerzo de los primeros dermatólogos españoles que contribuyeron a la
enseñanza de esta especialidad en nuestro país. Un ejemplo de ello es el Museo
Olavide, del Hospital San Juan de Dios, creado por el ilustre José Eugenio Olavide.

Figura 4. Enrique Zofío. (1879). Escrofúlide maligna con tendencia a lupus en la mano de una

mujer (Moulage de cera). Museo Olavide, Madrid.
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EL MUSEO OLAVIDE Y EL PRINCIPIO DE

LA DERMATOLOGÍA EN ESPAÑA

El 26 de Diciembre del 2005 se descubrió en los sótanos del Hospital Niño
Jesús de Madrid, un “tesoro” de más de 120 cajones. En su interior, se hallaba la
obra del dermatólogo José Eugenio Olavide: el llamado Museo Olavide. Enterrado en
el olvido durante casi medio siglo, el museo aparece casi completo, embalado, latente,
como una verdadera “cápsula del tiempo”. La Academia Española de Dermatología
y Venereología (AEDV), con el Dr. Conde-Salazar al frente, se hizo cargo del hallazgo
comenzando el Proyecto de Rescate y Patrimonialización destinado a devolver la vida
al museo recobrado.28

José Eugenio de Olavide y Landazábal nace en Madrid el 6 de septiembre de
1836. Es el llamado Padre de la Dermatología Española porque impulsó el estudio de
esta disciplina en nuestro país donde apenas eran conocidos algunos trabajos iniciales
como el Tratado teórico-práctico de enfermedades cutáneas publicado en 1840 por
Nicolás Alfaro.

Olavide entra en el Hospital San Juan de Dios, en 1860, encargándose de las
salas de las enfermedades de la piel, un total de 120 camas. Su primera impresión
es hallarse en un territorio desconocido, con una identidad y lenguaje propio que
tendrá que descifrar. Considera la enfermería del hospital como “un gran museo

natural donde la vista se acostumbra pronto a observar los detalles más minuciosos

de diferentes dermatosis”, un espacio del que absorber conocimiento que te obliga
a “aprender a mirar”29 tal como describe en el prólogo de su obra Clínica Iconográfica

de las Enfermedades de la piel y dermatosis. De estas observaciones científicas y
con el firme propósito de la enseñanza nacerán sus dos obras fundamentales: la
obra escrita “Dermatología general y Clínica Iconográfica de las enfermedades de la

piel o dermatosis” y el museo de ceroplastias dermatológicas Museo Olavide.

Según las investigaciones llevadas a cabo por Conde-Salazar,30 la inauguración
del Museo se realizó el 26 de diciembre de 1882, tomando como título “Museo
Anatomo-patológico, cromolitográfico y microscópico del Hospital San Juan de Dios”.
A la muerte de Olavide, en 1901, el Museo pasa a denominarse Museo Olavide en
honor a su fundador, nombre con el que se le conoce en la actualidad.

La finalidad docente del museo, justifica la creación de moulages. Las figuras,
que gozaron de gran prestigio europeo, se realizaron a tamaño natural, representando
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Figura 5. Retrato del Dr. Olavide. Fotografía blanco y negro. Segunda mitad del siglo XIX.

Museo Olavide, Madrid.
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áreas de la piel más o menos extensas, y concediendo una sensación de realismo
sorprendente. El molde de cera era rodeado por una gasa de color blanco que le
servía de sujeción a un tablero donde se colocaban una etiqueta numerativa y otra
informativa con el diagnóstico médico, nombre de la clínica y autor de la obra. Sin
embargo, la característica que hace única esta colección, es la existencia de los historiales
clínicos situados en la parte posterior de la obra que narran con un estilo subjetivo, casi
novelesco, el cuadro clínico, evolución y tratamiento aportando, además, datos del
paciente sobre su vida, su historia, profesión o sus miedos o incertidumbres ante la
enfermedad y que constituyen la garantía de la adquisición de un saber total.

Con la aparición del moulage se produce una reformulación del objeto
didáctico pero respetuosa tanto con las tradiciones interpretativas como con los
códigos y sobre todo, con las destrezas, ya de sobra aprendidas, en el observador. Ya
no se exhibe la belleza de la anatomía manifestada en los cuerpos de jóvenes venus.
Son piezas asépticas, descriptivas, que exponen una o varias zonas topográficas de
la piel focalizando la lesión dermatológica de la forma más veraz posible.

La mayor parte de la obra encontrada corresponde al escultor Enrique Zofío
(1835-1915?) que modeló sus piezas en la etapa más floreciente del museo. José
Barta Bernadotta (1875-1955) y el último ceroescultor, el ya citado Rafael López
Álvarez, completan el elenco de artistas dedicados a la producción de moulages en el
Hospital San Juan de Dios.31

Respecto al proceso de elaboración de las obras, podemos señalar la escasez
de bibliografía a estudiar. Efectivamente, “cada maestrillo tiene su librillo” y las
técnicas ceroplásticas eran celosamente guardadas por los escultores de cada
museo. No obstante, tras un minucioso análisis de las piezas del Museo Olavide
podemos deducir, de forma aproximada, el siguiente procedimiento:32

1. Modelado del núcleo inicial: a partir de un material maleable y de
bajo coste, por ejemplo la arcilla, y una vez elegidas por el médico las
lesiones a representar, el escultor modelaba a pie de cama la patología
indicada. Ésta no sólo incluía, como en el Hospital de Saint Louis la
zona afectada, sino que era una representación del área completa, en
muchos casos el cuerpo entero, otorgando veracidad a la lesión e
identidad al paciente.

2. Fabricación del vaciado de yeso: tras el núcleo inicial, tiene lugar la
elaboración del negativo de yeso vertiendo el mismo en estado líquido
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hasta cubrir el núcleo por completo. Frecuentemente se dividía en
varias piezas (teselas) para facilitar la extracción y el vaciado del molde.

3. Creación del molde de cera: las ceras mezcladas y fundidas se
vertían homogéneamente sobre la cara interna del vaciado, previa
impermeabilización con una sustancia jabonosa para evitar la completa
adhesión de la cera al yeso. Una vez templada la cera, se añadían los
detalles como los ojos de vidrio, colocados desde la parte interior del
molde, para posteriormente cubrirlos con algodón o lino de baja calidad,
a la vez que se vertía una fina capa de cera caliente, que al solidificarse,
producía adhesión del conjunto a la superficie interna del molde.

4. Vaciado del molde de yeso: el excedente de tela se reforzaba
mediante sucesivos pliegues formando un reborde compacto que se
utilizaba para facilitar el vaciado y para la posterior fijación de la figura
al retablo.

5. Acabado de la cera: concluido ya el modelado, se procedía al pulido,
estriado y policromado del mismo. Para destacar aún más el realismo
se añadían otros elementos tales como pelo o pestañas. Todos estos
pasos eran seguidos por el médico especialista que señalaba en cada
momento, el tamaño, la coloración y la textura adecuada de la lesión,
por lo que cada detalle era realizado con sumo esmero.

6. Acabado de la pieza: para finalizar se encolaban dos etiquetas en la
cara anterior del retablo, una numerativa en la parte superior, y otra
identificativa en la zona inferior con el nombre de la clínica del doctor,
diagnóstico y autor de la figura. El historial clínico se adjuntaba en la
cara posterior de la obra.

Este era el procedimiento más habitual encontrado sobre todo en las obras
del primer ceroescultor del museo Enrique Zofío. Con los años, el método artístico
pasó a simplificarse, disminuyendo el tiempo de ejecución y su vez, aumentando la
calidad de la representación aunque fuese realizada de forma menos artesanal. Así,
la mayor parte de las obras de José Barta se realizan aplicando una gruesa capa de
yeso directamente sobre la piel. Esto recoge, en una sola impresión, y de una forma
más sutil y exacta, toda la textura y naturaleza de la piel incluyendo poros y pequeñas
arrugas, sin mencionar, claro está, la lesión. De esta manera, podían producirse de
manera mecánica y más rápidamente artefactos veraces. Eso sí, el vaciado conseguido
no era reutilizable por lo que las obras obtenidas por este tipo de procedimiento no
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eran reproducibles como en el caso de los vaciados de Zofío, cuyas esculturas podemos
encontrar además de en el Hospital San Juan de Dios en el antiguo Hospital Militar
de Madrid o en la Facultad de Medicina de Granada.

La llegada de Salvarsan y bismuto a la terapia venereológica fue, el principio
del fin del Hospital San Juan de Dios y con ello del museo. La utilización masiva de la
penicilina y sus excelentes resultados en el tratamiento de las enfermedades
bacterianas, especialmente la sífilis, al tiempo que se desarrollaba y perfeccionaba
la fotografía en color fueron otras causas que contribuyeron a la decadencia de los
artefactos de cera como material didáctico. Es fácil, por tanto, deducir cómo fue la
decadencia del Museo Olavide que culminó con su cierre en 1966. Tras ello, se
produjo la demolición del Hospital San Juan de Dios y la construcción en su lugar del
actual Hospital Gregorio Marañón.

Actualmente el Museo posee 663 figuras de cera enmarcadas, 66 vaciados de
yeso, 150 litografías, 40 acuarelas, 7 esculturas en yeso, 5 retratos médicos y más de
5.000 documentos gráficos entre los que se incluyen historiales clínicos, fotografías,
libros y dibujos. Según el informe de Isabel Julián sobre el último inventario de Rafael
López Álvarez se habrían perdido 31 figuras de cera enmarcadas, 33 vaciados de
yeso, 2 mesas de haya, 2 mesas–vitrinas de cristal y 3 caballetes.33

CONCLUSIÓN

La cera siempre mutante, siempre impermanente, ha sabido tomar el pulso,
por su capacidad de mímesis, a la representatividad humana a lo largo de la historia.
Pero quizás sea en el conocimiento científico donde ha tenido una mayor evolución.
En Medicina, su uso en la creación de artefactos didácticos en la enseñanza de la
Anatomía o Patología ha obligado a mantener los códigos normativos universales
para que el mensaje llegase de forma íntegra y objetiva a los futuros galenos.
Conocimiento que abarca desde la belleza desvalida de las venus hasta la implacable
neutralidad de los moulages dermatológicos. La necesidad de representar la realidad
para su estudio tomará nuevas formas y materiales, más ajustables a la
contemporaneidad, y, sin embargo, la cera siempre quedará como el componente
orgánico, corpóreo y transformador que durante largo tiempo modeló nuestra imagen.
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RESUM: Presentem un inventari inèdit de bibliografia mèdica en català
elaborat per les bibliotecàries de la Fundació Uriach 1838 cap a la
dècada dels anys setanta del segle passat que és el testimoni de la
pervivència del català com a llengua de comunicació científica en un
període de 50 anys del s. XX. Gran part d’aquesta etapa va ser una època
fosca i difícil, en la que escriure en català estava proscrit o mal considerat.
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(1920-1970). RESUMEN: Presentamos un inventario inédito de bi-
bliografía médica en catalán elaborado por las bibliotecarias de la
Fundación Uriach 1838 hacia la década de los años setenta del siglo
pasado que es el testimonio de la supervivencia del catalán como
lengua de comunicación científica en un periodo de 50 años del s. XX.
Gran parte de esta etapa fue una época oscura i difícil, en la que
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INTRODUCCIÓ

 La  premsa mèdica ha estat tradicionalment el sector més fecund de la premsa
especialitzada. Aquest fet queda reflectit tant pel nombre de títols com per la gran
quantitat de publicacions periòdiques d’aparició diària (fins a una dotzena de
publicacions al segle XIX). En la historiografia actual, la premsa és sens dubte, un
dels baròmetres més importants. Malgrat tot, a la pràctica es demostra que la utilització
dels fons de les hemeroteques per part dels historiadors acaba cenyint-se només a
grans diaris o bé a certes revistes rellevants i de llarga trajectòria.1  Pel que fa a casa
nostra, els centres més rics en revistes mèdiques son l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona (Casa de l’Ardiaca), la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el Col·legi
de Farmacèutics, la Biblioteca de Catalunya, el Col·legi de Metges de Barcelona,
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Biblioteca Històrica
de la Fundació Uriach i també la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Finalment, pel que
és refereix a aquest tema, cal mencionar també el Catàleg Col·lectiu de Publicacions
Periòdiques (CDB’90) realitzat per a tota Catalunya per la Coordinadora de
Documentació Biomèdica de la Generalitat.

Tot i que abans de la Facultat de Medicina Reunida de 1843 existeix a casa
nostra una producció mèdica molt variada i de procedència diversa, hem de situar els
inicis de la bibliografia mèdica en català a la darreria del segle XIX, en el Congrés de
Ciències Mèdiques de 1888 celebrat a Barcelona, en el qual una de les seves sessions
es dedicà a la història de la medicina. En aquesta sessió, Lluís Comenge va presentar
un atlas geogràfic i històric de la medicina a Catalunya, que cal considerar com un
dels primers treballs en aquest camp. Vint anys més tard, el 1908, va publicar La
Medicina en Cataluña (Bosquejo histórico), que es convertiria en la primera obra
sistemàtica dedicada a aquest tema i basada en el seu discurs d’ingrés a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, llegit el desembre de 1893 i titulat “Estudio
sobre la influencia de los catalanes en la evolución y progreso de la Medicina
española”.2 En el proemi d’aquesta obra, Comenge constata que “no corren buenos
tiempos para la Historia de Medicina cuyo estudio adolece de largo, intenso y
lamentable desmayo”.

Uns anys més tard, concretament el 1913, es va celebrar el Primer Congrés de
Metges de Llengua Catalana i un dels primers acords fou el de reunir els treballs que
s’havien publicat fins aleshores per metges catalans, una tasca difícil per la dispersió
del material. Tot i així, es va aconseguir gràcies a la feina i esforç d’Eudald Canivell,
responsable de la Biblioteca Arús. Tot aquest material es va exposar en el nou edifici
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de la Facultat de Medicina de Barcelona, al carrer Casanova. En el següent congrés,
l’any 1917, es va poder oferir en el mateix edifici la “Primera Exposició Bibliogràfica
Medical de Catalunya”. Com a fruit d’aquesta exposició, ara fa més de cent anys, es
va elaborar un catàleg, que s’edità posteriorment.3

La publicació de la Bibliografia Medical de Catalunya, l’any 1917, després de
la celebració del Segon Congrés de Metges de Llengua Catalana, es presentava com
a “Inventari primer”, dins d’un projecte molt més ambiciós que era el de l’“Índex
Bibliogràfic Medical de Catalunya”.4

Uns anys més tard, la revista Annals de Medicina, aprofitant el seu vigèsim
aniversari, va publicar una Bibliografia Mèdica Catalana (1907-1931), recollida pel
seu secretari de redacció, Alfons Trias i Maxencs (1896-1977), amb la producció de
les revistes mèdiques de Barcelona, i on s’anunciava l’edició per part de l’Associació
de Metges de Llengua Catalana d’un segon volum de la Bibliografia Medical. Aquesta
tasca va tenir una certa continuitat amb un recull de fitxes bibliogràfiques que el
mateix Trias i Maxencs va aportar al Primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana
celebrat a Barcelona l’any 1970.5

També la col·lecció de Monografies Mèdiques, que en iniciar-se la Guerra Civil
ja havia traspassat el centenar d’exemplars, és inseparable dels avenços
experimentats en el procés de normalització lingüística del català. La dècada dels anys
vint del segle passat fou especialment important pel llenguatge científic i mèdic, entre
altres raons perquè es va adoptar de forma generalitzada la normativa fabriana, fet que
va suposar el pas d’un llenguatge arcaic a un de modern, caracteritzat per un vocabulari
universal, precís i concís, perfectament adaptat a la ciència mèdica de l’època.6

L’any 1933 es publica La Medicina Catalana. Portanveu de l’Occitània Mèdica,
dirigida per Leandre Cervera, on al primer número hi trobem un article titulat “Que
opineu del català, llengua científica?”, en el qual algunes de les personalitats més
destacades del camp de la medicina exposen la seva opinió sobre aquest tema.
Entre aquests, cal destacar a Leandre Cervera, Jesús M. Bellido, Agustí Pi i Sunyer,
Jaume Peyrí, Josep Roig i Raventós o Pere Gabarró i García.7

Pel que fa a l’ús de llengua en el camp de la ciència, August Pi i Sunyer manifestava
que “El català serà una llengua científica quan hagi d’expressar un contingut important,
perquè una llengua resulta d’unes necessitatas vitals. Així, si Catalunya produeix ciència
pròpia, el català naturalment esdevindrà una llengua científica”.8
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Figura 1. Portada de l’obra de

Luis Comenge “La medicina en

Cataluña (Bosquejo histórico)”,

publicada a Barcelona l’any 1908.

Figura 2. Portada del Diccionari de

Medicina, publicat per l’Acadèmia de

Ciències Mèdiques l’any 1936.
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 L’any 1930 l’Associació de Metges de Llengua Catalana va encarregar al
Dr. Manuel Corachan la coordinació d’un Diccionari de Medicina , amb la
col·laboració d’un ampli equip d’experts en els diferents àmbits de la medicina i de
les lletres. Fou presentat el mes de juliol de 1936, pocs dies abans de l’esclat de la
Guerra Civil, i durant el franquisme va formar part de les publicacions prohibides
pel règim. Malgrat tot, alguns exemplars foren amagats al soterrani del Casal del
Metge i al Col·legi de Metges de Barcelona i se’n va fer una distribució discreta i
selectiva a persones que mantindrien en secret aquesta distribució. Aquest fet va
contribuir a la seva conservació i posterior recuperació a la dècada dels anys 80 i
90 com a fonament lexicogràfic del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. El Diccionari
és considerat l’obra que va fonamentar les bases del modern llenguatge mèdic en
català del segle XX. L’obra està prologada per August Pi i Sunyer, aleshores president
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i per Pompeu Fabra, membre de
l’Institut d’Estudis Catalans.9

L’any 1971, la “Joventut Mèdica”, branca estudiantil de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques, presidida llavors per Josep Laporte, va organitzar una taula rodona
sobre l’ús del català en les publicacions mèdiques. Durant el debat, s’exposà la
necessitat de tenir una eina com un diccionari i es proposà reeditar el Corachan.
L’Acadèmia no podia fer front a l’edició actualitzada del Diccionari per manca de
finançament i es va optar per fer un Vocabulari Mèdic amb unes 5.000 paraules
d’ús freqüent (1974). El Vocabulari va ser redactat per Josep Alsina i Bofill, Oriol
Casassas, Josep Laporte i Joaquim Ramis, amb la col·laboració de Joan Colomines
i Lluís Daufí, i aplegà també un grup de metges i estudiants que participaren en
aquella obra que, tot i que senzilla, va resultar una útil eina per satisfer la demanda
d’aquell moment.10

Tot i així, malgrat l’aparició del Vocabulari, l’Acadèmia mantenia la voluntat
d’actualitzar el vell Corachan. Després de converses i reunions, el desembre de 1981
se signà un conveni entre Enciclopèdia Catalana i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
que culminà amb la publicació el 8 de novembre de 1990 de la primera edició del
Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Havien transcorregut nou anys des de l’inici
oficial dels treballs. L’any 2000 s’edità la segona edició.11

Fruit dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana, apareix l’obra
Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, publicat entre els anys 1981 i 1983, amb
una aportació de 8.500 biografies mèdiques, obra que en la segona edició superarà
les 35.000 biografies.12
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Figura 3. Carme Mayol a la biblioteca de la Fundació Uriach, l’any 1963.

(Font: Fundació Uriach 1838).

Figura 4. Imatge actual de la biblioteca. (Font: Fundació Uriach 1838).
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Finalment, cal assenyalar l’edició de la Bibliografia Històrica de la Sanitat
Catalana en quatre volums, publicada entre l’any 1991 i el 2005 de la qual són autors
Jacint Corbella i Josep M. Calbet; una aportació de prop de deu mil referències
bibliogràfiques sobre treballs d’història de la medicina catalana.13

Com a colofó d’aquestes aportacions a la historiografia mèdica catalana, cal
citar també l’obra de Josep M. Calbet dedicada a la Premsa Sanitària a Catalunya,
publicada en dos volums entre els anys 2013 i 2016, i que ressenya més de 700
revistes mèdiques editades entre 1763 i 1975.14

LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓ URIACH

Els inicis de la Biblioteca d’Història de les Ciències de la Salut es remunten a
l’any 1969, moment en que els Laboratoris Uriach, davant la inexistència de
biblioteques especialitzades en història de la medicina van decidir crear un centre de
documentació per satisfer les necessitats dels investigadors de l’incipient disciplina
d’aquest camp de les ciències. La iniciativa del Dr. Josep Danón Bretos va se decisiva
en la seva creació.

Carme Mayol, responsable aleshores de la biblioteca d’investigació dels
Laboratoris Uriach, va iniciar el procés de creació del que pretenia ser un seminari i
que finalment passà a nomenar-se Centre de Documentació d’Història de la Medicina
de J. Uriach & Cia.15 Avui, cinquanta anys després, la Biblioteca de la Fundació Uriach
1838 disposa de més de 12.000 volums sobre farmàcia, medicina, botànica i
veterinària, entre els quals destaca l’“Articella”, una col·lecció de textos mèdics
sorgits al segle XII que es va utilitzar a l’Edat Mitjana com a manual de referència i que
recull els Aforismes d’Hipòcrates, la Concòrdia farmacèutica redactada pels apotecaris
de Barcelona l’any 1511, la Cirurgia de Pere d’Argilata, un dels primers textos de
cirurgia en català o els apunts del Dr. August Pi i Sunyer.16

Actualment és el centre privat d’accés públic especialitzat en història de les
ciències de la salut més important de l’Estat espanyol.

El recull de bibliografia mèdica en català de Carme Mayol i Josefina Piñol és el
testimoni de la pervivència del català com a llengüa de comunicació científica en un
període de 50 anys del s. XX. Gran part d’aquesta etapa va ser una època fosca i
difícil, en la què escriure en català estava proscrit o mal considerat.17 Té doncs
l’interés de recollir els escassos textos en català que es van escriure en períodes
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Figura 5. Carme Mayol en una imatge recent.

Figura 6.  Imposició de la Creu de Sant Jordi a Carme Mayol (2018).
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com el franquisme o la dictadura de Primo de Rivera. És cert que també s’inclou
l’època republicana, molt més fructífera i que destaca en contraposició a les èpoques
dictatorials. En general aplega un conjunt de textos que podrien haver quedats relegats
a l’oblit, a causa de la seva limitada difusió.

LES AUTORES

Carme Mayol i Fernàndez (Barcelona, 1937) obtingué el títol de l’Escola de
Bibliotecàries el 1959, i el 1975 es llicencià en Llengua i Literatura Espanyoles per la
UB. De 1960 a 1980 va treballar a temps parcial a la biblioteca de la Facultat de
Filologia de la UB (Seminari de Germàniques). Durant 1963-1975 va compaginar la
seva tasca amb la de bibliotecària a Laboratoris Uriach, assistint al mateix temps a
nombrosos cursos i congressos a l’Estat espanyol i a l’estranger relacionats amb la
gestió de biblioteques especialitzades.

Va ser directora de l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomia i Documentació (1985-1991). Va ser membre del primer període del
Consell de Biblioteques de Catalunya (1988-1990) i presidí el Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1995-2000) on també formà part del
segon període del Consell de Biblioteques de Catalunya, i creà la Comissió de Lectu-
ra Fàcil, que el 2003 esdevingué l’Associació Lectura Fàcil (1998). De 1995 a 1997
fou presidenta de la Federació Espanyola de Societats d’Arxivística, Biblioteconomia,
Documentació i Museística (FESABID), entitat que la va premiar el 1998 amb el premi
IWE-Asedie per la seva trajectòria professional.

És autora de diversos estudis i textos normatius sobre Biblioteconomia,
destacant les Normes per a biblioteques públiques a Catalunya, amb la col·laboració
de Josefina Ballester i Elisa Camps, publicades per l’Associació de Bibliotecaris de
Catalunya.

El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi, “pel conjunt de la seva aportació a la
biblioteconomia, com a autora de diversos estudis i textos normatius en aquest àmbit”.18

Josefina Piñol va ser bibliotecària de la Fundació Uriach (1970-1974) i
posteriorment va passar a ocupar el càrrec de documentalista al Col·legi d’Enginyers
(1974-1980). En crear-se TV3 va dirigir el Departament de Documentació de la nova
cadena televisiva, passant després a càrrecs de gerència a la mateixa TV3. Al final de
la seva  vida professional va ser gerent del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
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Figura 7. Portada de la Bibliografia Mèdica en Català,

elaborada per Carme Mayol i Josefina Piñol.
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DESCRIPCIÓ I CONTINGUT DE L’INVENTARI

Descripció

El manuscrit original, mecanografiat, és un volum de 31,5 x 21,5 cm (fol) que
conté 141 pàgines numerades amb xifres aràbigues i 8 amb xifres romanes. Està
mecanografiat per una sola cara i amb enquadernació a l’americana sense cobertes.
El seu estat de conservació és bo i la qualitat d’impresió també.

A la portada hi consta el títol BIBLIOGRAFIA MÈDICA EN CATALÀ (1920-1970)
per: Mª Carme MAYOL i Josefina PIÑOL. Bibliotecàries de LABORATORIS URIACH &
CIA. S.A. a més a més d’un índex abreujat.

Tal com escriuen les autores en la presentació de l’obra, “la producció
científica, i concretament mèdica publicada en llengua catalana, no correspon al
desenvolupament i intensitat que les ciències mèdiques han tingut entre nosaltres”.

També constaten la dispersió o pèrdua de part de les publicacions d’abans
de la Guerra Civil, la feblesa del material, la falta de continuitat i els freqüents canvis
de llengua i de nom d’algunes de les publicacions, fet que ha dificultat la seva
elaboració. Un recull que pretén reflectir el desenvolupament de la literatura mèdica
catalana entre 1920 i 1970.

El volum es clou amb un índex de matèries ordenat alfabeticament.

Contingut

La informació recollida en aquest inventari s’ha nodrit sobretot de la biblioteca
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, l’Arxiu de la Corona d’Aragó i la Biblioteca de
Catalunya, tot i que també s’han revisat altres biblioteques, fins i tot alguna de
particular, aportant un total de 1.626 referències bibliogràfiques.

El material està ordenat seguint la classificació decimal tot i que adaptat
d’alguna forma a les necessitats del treball. L’interior contè nombroses correccions
i adicions manuscrites posteriors. Les fonts utilitzades per a la seva elaboració
han estat, bàsicament, els fitxers bibliogràfics de les institucions consultades i
algunes obres de referència sobre bibliografia general, fet que comporta que el
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treball no sigui tant complet com desitjarien les autores, ja que no van poder treballar
consultant directament el material.

Pel que fa a la temàtica de l’inventari, tal com s’indica a la presentació, intenta
recollir llibres, revistes i fullets mèdics escrits en català entre 1920 i 1970. De fet, com
ja hem comentat, a principis de segle s’inicia una literatura mèdica en català que va
trobar el seu màxim esplendor cap a la dècada dels anys trenta. Es per això que les
dates que comprèn aquest inventari siguin posteriors a la publicació de la Bibliografia
Medical de Catalunya, de 1918, que inicià l’estudi bibliogràfic de la medicina a casa
nostra i que ja recollia gairebé tot el material anterior a aquest periode.

Cal resaltar entre les ressenyes bibliogràfiques, la col·lecció completa de
les més de cent monografies mèdiques editades per Jaume Aiguader entre 1926 i
1937, així com els primers volums de la segona època publicats per Edicions 62 a
partir de 1969.

També cal anotar que l’inventari recull totes les ponències i comunicacions
presentades entre el quart i el novè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, ambdós inclosos.

Respecte a l’any de publicació de les obres ressenyades, un 33,39%
corresponen al període comprès entre 1920 i 1930, un 46,37% a l’època republicana
i la resta, un 12,97%, al llarg periode de la dictadura franquista. Hi ha 118 obres en les
quals no hi consta la data de publicació (7,25%).

Per temes, cal destacar les 551 ressenyes que fan referència a treballs
publicats en actes de congressos mèdics i que representen un 33,88% del total de
les ressenyes de l’inventari. Seguexen les publicacions de diverses entitats amb 493
ressenyes (30,31%) i les que fan referència a temes biològics amb 153 (9,40%).

En conclusió, un treball exhaustiu i important per l’època en què va estar
elaborat; un període fosc de la nostra història amb les dificultats afegides que
comportava publicar en català. Amb aquesta obra, les autores van deixar constància
de les publicacions escrites en català durant un llarg període, sense saber quin era el
futur de la nostra llengua en l’àmbit de la ciència ni com evolucionarien les publicacions
mèdiques en català després de la dictadura.
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               MATÈRIES CLASSIFICACIÓ NOMBRE DE %
DECIMAL PUBLICACIONS TOTAL

Anuaris mèdics i revistes 05:61 42 2,58%

Arquitectura 61 (04) 2 0,12%

Bibliografia 016 5 0,30%

Biblioteconomia 02 3 0,18%

Biografies mèdiques 92:61 33 2,02%

Biologia 57 15320 9,40%

Biopatologies 9:61 1 0,06%

Botànica 58 1 0,06%

Congressos mèdics 61:061.3 551 33,88%

Demografia i estadística 31...32 3 0,18%

Diccionaris mèdics 61:061.3 2 0,12%

Dret (laboral i civil) 33...34 3 0,18%

Ensenyança mèdica 37:61 6 0,36%

Estudis clínics 616-0 35 2,15%

Farmacologia i terapèutica 615 5 0,30%

Fisiologia 612 9 0,55%

Folklore 398 2 0,12%

Guies mèdiques 61(026) 4 0,24%

Higiene i sanitat 613:614 33 2,02%

Història ensenyança mèdica 9:61 4 0,24%

Història medicina catalana 9:61 7 0,43%

Història especialitats mèdiques 9:61 8 0,49%

Història hospitals 9:61 6 0,36%

Història local 9:61 6 0,36%

Histories mèdiques vàries 90:61 5 0,30%

Institucions sanitàries 362 14 0,86%

Medicina i assaig 61 (04) 13 0,79%

Monografies mèdiques 61(082) 108 6,64%

Ortopèdia, cirurgia i oftalmologia 617 1121 0,67%

TAULA 1. ÍNDEX DE MATÈRIES
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Psicologia i moral 1 11 0,67%

Publicacions d’entitats 06 493 30,31%

Publicacions d’entitats mèdiques 06:61 11 0,67%

Publicacions d’entitats veterinàries 06:619 2 0,12

Puericultura 649 7 0,43%

Receptaris 9:61 3 0,18%

Sanitat militar 355 3 0,18%

Varis (adicions sense classificar)  — 23 1,41%

TOTAL 1.626 99,70%

Nombre de publicacions %

TAULA 2. NOMBRE DE PUBLICACIONS PER PERíODES (1920-1970)22

1920-1930 543 33,39%

1931-1939 754 46,37%

1940-1970 211 12,97%

No consta 118 7,25%

TOTAL 1.626 99,94%
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16. DANON, Josep. Cátalogo de la Biblioteca Histórica de la Fundación Uriach. Barcelona: Funda-
ción Uriach 1838, 1996. 369 p.

17. SIERRA VALENTÍ, Xavier. “El català vehicle d’informació científica”. A: Revista del Centre de

Lectura [Reus], 1975; 1692-1693.

18. El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 30 personalitats i 24 entitats. <https://
web.archive.org/web/20180718144508/http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/307212/ca/govern-distingeix-creu-sant-jordi-30-persones-24-entitats.do>
[Consulta: 13 desembre 2021].

19. ENTRENA ARIZA, Judit. “Biblioteca Fundación Uriach”. A: Medicina e Historia, 2013 (Quinta
época); 4: 31-33.

20. Bona part de les fitxes bibliogràfiques que fan referència a la biologia estàn incloses en les
publicacions d’entitats, com per exemple els Treballs de la Societat de Biologia (TSB) o
bé algunes de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

21. Tot i que a l’índex del volum aquestes matèries consten com a entrades per separat, en la
descripció de l’inventari estan agrupades en una de sola.

22. Pel que fa a les publicacions periòdiques, prenem com l’any de publicació el que consta en
el primer número editat.
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BLASSIUS, Gerardus. “Fortunius Licetus de

Monstris”. Edició facsímil i traducció al català. 2 vol.
Barcelona: Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, 2019. 362 + 296 p.

Es tracta d’una obra mèdica del segle XVII, que for-
ma part del fons bibliogràfic antic del Museu Cusí
de Farmàcia. Fou publicada l’any 1665 a
Amsterdam, en llatí, pel metge holandès Gerardus
Blassius, reproduint, corregint i ampliant la segona
edició d’un llibre publicat anteriorment per Fortuni
Liceti (en llatí: Fortunius Licetus), l’any 1616, titulat:
“De Monstruorum causis, natura et differentiis”.

Liceti (1577-1657), que va viure el final del Renaixement i els inicis del
Barroc, fou un dels primers autors en fer una interpretació innovadora del
tema de les monstruositats: els monstres no eren el resultat de càstics
divins, signes del diable, conjuncions astrals o altres teories endevinatòries,
sinó que eren producte d’errors de la natura i es tenien que contemplar
des d’una perspectiva mèdica o anatòmica.

Aquesta obra, curosament editada per la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, consta de dos volums. El primer, és l’edició facsímil del llibre “De

Monstris” de Blasius. En primer lloc s’identifica el seu autor Gerard Blassius
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com a doctor en Medicina i professor de l’Estat, com a editor de l’obra: “Sobre

els monstres” de Fortuni Liceti i, que ha afegit alguns monstres nous i més rars
extrets d’obres posteriors, il·lustrada amb gravats. Impresa per Andreas Frisius.

Consta d’una salutació o pròleg de l’editor de l’obra Gerard Blasius, en
què parla de la conveniència de fer una tercera edició de l’obra de Fortuni
Liceti, degut al seu èxit i a l’interés del tema, i per corregir els errors de
contingut i tipogràfics de les edicions anteriors. Li segueix un índex dels 105
capítols de l’obra, dividida en dos llibres. El primer, que consta de 13 capítols,
fa referència a les monstruositats a la naturalesa (plantes i animals), les
seves causes i un assaig de classificació. En el segon llibre, es tracten
específicament els monstres humans. Al llarg de 92 capítols, es recullen els
antecedents històrics d’aquests fenòmens, es dona una explicació raonada
i natural de l’origen i les causes, així com un intent de classificació. Es
notable l’abundància i qualitat dels gravats que acompanyen i aclareixen o
il·lustren el text, en un llibre de mitjan segle XVII.

A continuació, trobem l’apèndix escrit per l’editor Gerard Blasius, on
s’exposen alguns monstres nous i més rars, que es la seva aportació perso-
nal, juntament amb la correcció dels errors presents en les dues edicions
anteriors de Fortuni Liceti. Aquesta obra s’acompanya d’un índex dels
escriptors antics i coetanis que han tractat el tema de les monstruositats i
que estan citats en aquest llibre. També conté un índex alfabètic de temes
notables.

Aquesta edició facsímil de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
s’acompanya d’una impecable traducció al català, que facilita enormement la
comprensió del text original. La traductora hi afegeix un pròleg molt aclaridor, on
fa una breu història de la Teratologia, amb un estudi filològic de la procedència
de la paraula “monstre” i un repàs dels autors que des de l’Antiguitat s’han
ocupat d’aquest àmbit dins l’Embriologia. També ens parla de la vida i obra de
Fortuni Liceti. Del seu llibre “De monstruorum causis, natura et differentiis”, i
d’altres obres relacionades del mateix autor com “De perfecta constitutione

hominis in utero” o “De vita”. Menciona les fonts utilitzades (clàssiques i coetànies)
i fa referència a la pervivència d’aquesta obra en el temps.

Cal apreciar el valor científic de les biblioteques mèdiques històriques i
l’esforç dels individus o de les entitats que a travès del seu mecenatge,
posen a l’abast dels investigadors aquestes petites joies i les donen a
conèixer a un públic més ampli.

Ferran Sabaté i Casellas
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RIERA FORTUNY, Pilar. Josep Mestres i Miquel.

Vilallonga del Camp, 1868-1949. President de la Diputació

de Tarragona i conseller de la Mancomunitat de Catalunya.
Tarragona: Diputació de Tarragona - Biblioteca Ramon
Berenguer IV, 2021 (Col·lecció El Saurí; 3). 274 p.

La història del nostre país s’ha bastit a partir de
l’aportació de personatges nascuts a comarques, els
quals han intentat millorar la societat del seu
moment, primer a nivell local i després a nivell nacio-
nal, i aquest és el cas del metge Josep Mestres, de
Vilallonga del Camp. La seva vida es basa en una
intensa estimació a la terra, que el durà a la política

de la mà del republicanisme, en la lluita pel progrés agrari, sanitari i
cultural de les Terres Meridionals i després del conjunt del territori.

Des de la creació del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona el 1898 fou
un assidu col·laborador, aprofitant la conjuntura col·legial per promoure
la creació dels partits mèdics i la imposició de la iguala, amb les que
s’afavoria la situació econòmica en la que estaven abocats els metges
rurals. Uns instruments, els partits mèdics, i la iguala, que traslladà a la
resta de Catalunya a travès del Sindicat de Metges de Catalunya, del qual
fou un dels impulsors i on participà activament formant part en diverses
ocasions com a vocal del seu Consell General, i fou president, des de la
seva creació fins al final de la institució, de la Junta dels Partits Mèdics.
Formava part del Consell General del Sindicat de Metges de Catalunya
quan es concebí i es va tirar endavant la construcció del Casal del Metge.

Va ser membre de les Juntes organitzadores dels tres primers Congressos
de Metges de Llegua Catalana, celebrats entre 1910 i 1919. També va
participar en congressos mèdics a nivell estatal i internacional.

Com a professional de la medicina, fou president del Col·legi de Metges
de Tarragona i va combatre activament les epidèmies de tuberculosi i
paludisme. Durant la seva etapa política, tant a la Diputació de
Tarragona com a la Mancomunitat de Catalunya tingué responsabilitats
en les àrees de beneficència, millorant la condició dels més desfavorits
i treballant per a que els centres sanitaris reunissin les millors
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condicions per acollir als malalts, essent el visitador encarregat
d’inspeccionar els sanatoris mentals a Reus, Sant Boi de Llobregat i Salt.

Fou escollit diputat provincial en diversos mandats entre 1909 i 1920 i
assolí el càrrec de president de la Diputació de Tarragona (1913-1915).
Treballà incansablement per modernitzar les tècniques agràries, la
fertilització dels camps, la recuperació de conreus com el de les moreres
i farratges, l’extinció de plagues, la repoblació forestal i la potenciació
de la ramaderia, creà la Càtedra Ambulant d’Agricultura, una biblioteca
especialitzada en temes agraris; fomentà la investigació amb laboratoris
d’analítiques i camps experimentals, la fundació i federació de societats
agrícoles, les conferències de divulgació als pagesos, concursos i
trobades. Lluità contra el frau i adulteració dels vins i alcohols,
l’assoliment d’uns preus justos i l’eliminació de tributs estatals
improcedents.

Des de l’ens provincial potencià la llengua i cultura catalana i l’educació,
sanejà les arques públiques de la Diputació, introduí la senyalització dels
pobles a les carreteres i reinstaurà l’Escola de Mestres a Tarragona, (su-
primida el 1902).

Fou un dels impulsors de la Mancomunitat de Catalunya i des del 1911
fins el 1919 formà part del Consell Permanent d’aquest organisme, i
participà en la reforma del seu estatut. Tingué cura tant de l’expansió
del cooperativisme agrícola, con de la construcció d’escoles i
biblioteques populars. Sense oblidar la millora de les comunicacions
terrestres (carreteres, ponts i ferrocarrils), el desplegament del telèfon,
obres hidràuliques, etc.

Tal com afirma en el pròleg Ricard Ramon Sumoy, el llibre omple un buit
historiogràfic i ens mostra la trajectòria d’una figura cabdal en la
modernització de l’agricultura catalana; és per això que felicitem a l’autora
pel seu rigor i animem a la seva lectura.

Josep M. Grau Pujol

Edició no venal. Els interessats poden sol·licitar un exemplar al correu-e: arxiu@dipta.cat o bé
prf@tinet.org.
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BARONA, Josep L. (dir.). La Facultad de Medicina de

Valencia. Cinco siglos de historia. València: Publicacions
de la Universitat de València (PUV), 2021. 384 p.
ISBN: ISBN: 9788491333487.

En un volum especial d’una de les revistes d’història de
la ciència més prestigioses (Osiris, 1999) s’afirmava que
les pràctiques commemoratives tenen una profunda
relació amb la ciència. De fet, l’anàlisi de les pràctiques
commemoratives permet aproximar-se a la naturalesa
social de la ciència i la medicina, estudiar com es
construeix el coneixement, quins personatges són
celebrats i recordats i quins són els oblidats i

invisibilitzats. També permet analitzar com hi ha activitats, disciplines i
grups privilegiats, línies de treball que aconsegueixen més oportunitats,
així com espais, llocs i períodes que concentren més atenció.

Totes aquestes qüestions són estudiades al llibre La Facultad de Medici-

na de Valencia. Cinco siglos de historia editat recentment per la Universitat
de València. Aquesta obra permet conéixer la història de la facultat de
medicina valenciana, però també de la comunitat acadèmica que la
integrava, del col·lectiu mèdic i sanitari amb el qual es relacionava i fins i
tot de la ciutat i el territori on desenvolupava les seues activitats. Com a
resultat, no només apel·la al col·lectiu de persones interessades per la
història de la medicina sinó també a tot el col·lectiu sanitari valencià que
en certa mesura pot considerar-se com el custodi de la memòria col·lectiva
d´aquesta comunitat acadèmica i professional.

Com afirmava la revista esmentada, moltes pràctiques mèdiques estan
directament relacionades amb una cultura de la memòria en medicina.
Una cultura que selecciona i perpetua formes de treball concretes, que promou
determinades interpretacions i conviccions epistemològiques, estètiques,
ètiques i professionals. El llibre commemora la centenària història de la Facultat
de Medicina de València i és fruit d’un treball seriós i rigorós que ha aconseguit
un doble objectiu. En primer lloc, no hi ha dubte que fa honor al seu títol i es
configura com l’obra de referència sobre la història d’aquesta institució
acadèmica; però també aconsegueix transformar-se en un llibre sobre història
de la medicina que excedeix els límits de la universitat i de la mateixa ciutat
gràcies a dos elements. D’una banda, incorpora una gran riquesa de fonts
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històriques, oferint dades rigoroses i apassionants sobre el dia a dia de la
Facultat i la comunitat mèdica circumdant, els seus assoliments, les seues
controvèrsies, les seues connexions socials i familiars, les seues relacions
amb altres institucions i grups de poder o la seua influència en diferents
generacions d’estudiants al llarg dels segles. Alhora, el llibre desenvolupa una
amplitud historiogràfica de primer nivell. Gràcies a aquestes aproximacions,
les fonts utilitzades apareixen contextualitzades, analitzades des de diferents
punts de vista i valorades de manera crítica.

Aquest nivell de detall, d’exhaustivitat en les fonts i de refinament historiogràfic
no està renyit, però, amb la fàcil lectura del llibre. La redacció és accessible per
a diferents tipus de públics i resulta amena i ben estructurada. Sens dubte
això és possible gràcies a l’esforç del Prof. Barona com a director-coordinador
i dels 23 autors d´aquest treball coral, integrat majoritàriament per historiadors
i historiadores de la ciència i la medicina, molts dels quals professors i
professores de la Facultat, amb un ampli recorregut científic i acadèmic. El seu
bon fer permet superar un dels reptes habituals de les obres commemoratives:
combinar la dialèctica de la commemoració amb la reflexió crítica sobre l’objecte
d’estudi. Mostra no sols les llums sinó també analitza els períodes més
enrevessats o les raons per les quals determinats personatges van ser oblidats,
invisibilitzats o fins i tot proscrits.

L’obra està dividida en set grans apartats cronològics amb 31 capítols temàtics.
La lectura permet també identificar alguns trets característics. Comença amb
un apartat dedicat a la tradició historicomèdica valenciana, germen de l’actual
Departament d’Història de la Ciència i Documentació Científica, així com de
l’Institut Interuniversitari López Piñero, que abasta quatre universitats públiques
valencianes. A continuació, el llibre se submergeix en l’edat mitjana valencia-
na, amb una àmplia pluralitat assistencial integrada principalment per cirurgians
i barbers i en menor mesura per metges formats en universitats d’altres països.
Alguns dels capítols poden connectar-se amb la commemoració dels
personatges fonamentals de la Facultat. Aquest seria el cas dels capítols
dedicats als metges del segle d’or valencià o els de la Il·lustració, al rector
Vicente Blasco García que va impulsar un pla d’estudis decisiu en aquesta
casa, als metges moderats i progressistes del segle XIX, als que van intervindre
en les epidèmies de còlera del mateix segle, o a les figures més
representatives de la coneguda com a “Edat de Plata” de la ciència
espanyola durant el primer terç del segle XX. En aquests capítols els
personatges són considerats com a agents culturals vinculats a agendes
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de construcció d’identitats polítiques, socials, econòmiques i de pensament.
Altres capítols estan connectats amb la commemoració d’institucions
científiques i espais, com ara, els relacionats amb el Laboratori de Química
il·lustrat, la Reial Acadèmia de Medicina, l’Institut Mèdic Valencià, l’Hospital
Clínic, el Centre de Documentació en Biomedicina o la situació actual de la
Facultat. En aquests casos, els espais són analitzats com a llocs de construcció
i discussió científica —amb les seues llums i les seues ombres— així com
espais permeables en diàleg constant amb el seu entorn urbà, social i cultural.
Finalment, un tercer grup d’articles pot connectar-se amb la commemoració i
la reflexió sobre les disciplines científiques. Els capítols sobre les matèries
d’estudi, la medicina galènica, la relació amb la química i la biologia, les
pràctiques de laboratori o l’evolució estudiantil són bons exemples d’això. La
consolidació de la mateixa medicina, de la cirurgia i de les diferents especialitats
està intensament vinculada a l’elaboració de memòries de l’objectivitat i d’altres
elements utilitzats per a legitimar els canvis que es pretenien introduir en els
plans d’estudis, la identitat professional o el paper dels professionals en la
societat. A més, el llibre compta també amb 24 biografies. En alguns casos es
tracta de les sagues mèdiques més rellevants de la institució, com per exemple
la família Esteve des d’inicis del segle XVI, la família Longás entre el XVII i el XVIII
o bé la família Peset, que compta amb successives generacions de metges des
de primeries del segle XIX fins a mitjans del segle XX. També hi ha nombroses
referències a la cultura material de la ciència i la medicina, incloent-hi l’excel·lent
Biblioteca Vicent Peset Llorca i la Col·lecció Científic-Mèdica de la Universitat
de València. Aquesta és de caràcter permanent i exhibeix una selecció àmplia
i significativa dels rics fons universitaris. La Col·lecció va nàixer a la dècada de
1960 gràcies a la labor desenvolupada pel professor José María López Piñero.
En l’actualitat no sols compta amb un disseny renovat i amb nous elements
procedents de donacions particulars i institucionals, sinó que és usada
activament en diverses assignatures i ha esdevingut un element pedagògic i
patrimonial viu per a la universitat. Com no podia ser d’una altra forma, en una
facultat com aquesta, les qüestions sobre salut i dones són també abordades
àmpliament en el llibre. Un dels capítols està centrat en la docència d’altres
professions sanitàries, incloent-hi infermeres, practicants, matrones i
odontòlegs, abans dels grans canvis curriculars instaurats durant la segona
meitat del segle XX; mentre que un altre analitza la incorporació creixent de
l’alumnat femení als estudis mèdics.

Es tracta d’un llibre sobre la Facultat de Medicina de València i els seus cinc
segles d’història. Fa un parell d’anys, Frank Huisman, actual president de la
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European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH),
explicava que l’ensenyament d’aquesta assignatura és decisiu per a la
formació d’estudiants de medicina com a metges-ciutadans. Entre els usos
d’aquesta matèria destacava el seu paper per a contextualitzar la pràctica
mèdica i mostrar la contingència del coneixement mèdic. Els capítols sobre
la crisi del galenisme i les controvèrsies mèdiques, així com els debats sobre
la ciència del segle XIX, la introducció de la fisiologia o de la cirurgia antisèptica
ajuden a reflexionar sobre aquestes qüestions. També promou la humilitat,
afavoreix la humanitat i entrena el pensament crític; mostra com la ciència
no avança per un camí de progrés rectilini i lineal; i ensenya també que la
salut i la malaltia són construccions socials travessades per multitud de
condicionants tècnics, geogràfics, epistemològics, polítics, econòmics,
humans, etc. A més, aquesta disciplina acadèmica permet entendre que els
sistemes sanitaris estan en canvi constant, que els dilemes ètics són
específics en cada context i, finalment, és un excel·lent complement de la
bioètica. Un exemple d’això són els capítols sobre la família Peset que va ser
represaliada durant la dictadura franquista. En l’actualitat, no obstant això,
és apropiada per diferents col·lectius professionals. Igual que Claude Bernard
és reivindicat com a personatge clau tant des de la biologia com des de la
medicina, una cosa similar succeeix amb els Peset. Diferents membres
d’aquesta família són considerats personatges clau de la medicina valen-
ciana, però també de la comunitat farmacèutica i química a causa del prestigi
que van adquirir en el camp de les anàlisis químiques. Per tot això, l’estudi
dels diferents membres d’aquesta família en diferents períodes suposa
també una oportunitat per a millorar l’assimilació de la història i reflexionar
sobre la identitat professional de les persones que es dediquen a la medici-
na i a les ciències de la salut.

És clar que la història està subjecta a permanent revisió i és sempre
necessari comptar amb nous projectes d’investigació i recursos per a con-
tinuar avançant. Per això, tot i que cap treball pot considerar-se com a
definitiu, aquesta obra cal considerar-la com un llibre de referència, que
permet conéixer i entendre els més de cinc segles d’història de la Facultat
de Medicina de València, afegint, a més a més, noves reflexions, noves
interpretacions i nou coneixement sobre aquesta institució i els col·lectius
professionals que l’envolten.

Ignacio Suay-Matallana
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GÓMEZ MUNTANÉ, Gerard; PUIG PLA, Carles; SÁNCHEZ
MIÑANA, Jesús. Les memòries pioneres sobre la telegrafia

elèctrica de l’acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo

(1795 - 1804). Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, 2020. 160 p. ISBN: 9788493731793

El 17 de maig de 2019, l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) (https://www.ieee.org/)
acordà incloure els projectes de telegrafia elèctrica de
1804 de Francesc Salvà i Campillo —jove metge ja destacat
en aquella època i interessat, a més, per la física i la
tecnologia—, con una de les fites de la història de l’electricitat.

Cronològicament, és la quarta fita històrica que reconeix l’IEEE, després de dues
de Benjamin Franklin (de 1751 i 1757-1775) i de la invenció de la pila d’Alessandro
Volta (1799). És aquesta una de les dues úniques fites que procedeixen de
l’estat espanyol; l’altra és el telekino de 1901 de Leonardo Torres Quevedo.

Això va ser possible, quan ja havien passat més de dos segles, gràcies a
què es disposava de les memòries manuscrites del propi Francesc Salvà,
que es conserven a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (RACAB), en les que presentava els resultats de les seves investigacions.
En aquesta fita (milestone) es reconeixen les seves aportacions a l’aplicació
de la telegrafia, concretament en la demostració feta en la sessió celebrada
el 22 de febrer de 1804. Aquest reconeixement ha estat possible gràcies als
esforços de l’organització espanyola de l’IEEE, que aportà la documentació
perquè es reconegués l’excepcional contribució de Salvà.

El present llibre, editat per la RACAB, recull les memòries escrites per
Salvà i diferents documents sobre la seva contribució a la telegrafia
elèctrica, des que el 1795 va presentar un telègraf basat en l’electricitat
estàtica, fins que el 1804 va proposar l’ús d’una pila de Volta en un telègraf
que llavors basà en l’electricitat dinàmica; aquella fou la primera vegada
que s’usà una pila en un aparell d’aquest tipus.

La presentació del llibre, a càrrec del president de la RACAB, Joan Jofre,
recorda que l’any 1876 la RACAB ja va publicar les transcripcions de les
memòries escrites per Salvà i que aquella edició  es complementà amb
una nota de 1838 sobre la invenció de la telegrafia elèctrica, escrita pel
també destacat metge, Fèlix Janer i Bertran.
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El primer capítol és especialment interessant ja que explica com va començar
l’afició per l’estudi de l’electricitat del que llavors era un metge jove però ja
prestigiós de Barcelona i els diferents treballs de recerca que va realitzar.
També ens endinsa en altres àrees en les que es va interessar i va destacar,
com ara la mecànica i la meteorologia, així com en els treballs que va
desenvolupar amb el també metge, Francesc Santpons i Roca, amic amb el
que va idear nombrosos aparells i màquines de tot tipus, com ara una màquina
per bregar cànem i lli o el disseny d’una mena de submarí o “vaixell peix”.

Aquesta nova edició inclou la transcripció de les memòries (publicades en
castellà), amb nombroses i detallades anotacions dels autors (en català),
i de les actes de les sessions en les que es van presentar: “Memoria sobre

la electricidad aplicada a la telegrafía”, “Disertación sobre el galvanismo”,
“Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafía” i “Memoria

segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafía”.

A aquestes transcripcions comentades segueix un interessant capítol so-
bre la difusió dels treballs de Salvà a la seva època, ja que el fet que no es
publiquessin aquests treballs sobre telegrafia pot fer pensar que no es
van arribar a conèixer de portes enfora. No va ser així, però, ja que Salvà
realitzà algunes experiències a la Cort, que van ser recollides per la premsa
espanyola en diferents notícies que foren reproduïdes també a l’estranger.
A més, algunes revistes especialitzades publicaren també alguns articles.
Tot i això, la difusió no va ser tan gran com hauria pogut ser si s’haguessin
publicat aquestes memòries i això va fer que alguns autors atorguessin la
primacia dels descobriments fets per Salvà a altres autors posteriors.

La segona part d’aquest llibre reprodueix els documents transcrits, en una
edició facsímil de gran qualitat en la que la mida de tots els manuscrits
originals s’ha reduït, sense que això en perjudiqui la lectura.

És aquesta una publicació molt interessant, que aporta molta informació so-
bre alguns aspectes de l’obra de Francesc Salvà i Campillo més enllà de la
seva remarcable activitat en el camp de la medicina i que mostra la seva
contribució pionera dins de la ciència i la tècnica a Catalunya, amb repercussions
internacionals com ho demostra el reconeixement per part de l’IEEE. Aquesta
obra es pot consultar a través de la pàgina web de la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona (https://www.racab.cat/mracab/racab_salva.pdf).

Elena Guardiola i Pereira
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POLÍTICA EDITORIAL

I MANUAL DE PROCEDIMENTS

1. FOCUS I ABAST
2. POLITÍCA D’ACCÉS OBERT
3. DRETS D’AUTORS
4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ
7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ
8. ANNEX: MODELS DE DOCUMENTS

1. FOCUS I ABAST

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una
publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i
la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any
1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència. A partir de 2019, amb el número 71, inicia la segona
època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de
medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària,
odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es
tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats.

L’idioma oficial de la revista és el català, amb l’occità com a llengua cooficial, i el seu
àmbit de recerca són els territoris que representen aquestes llengues, tot i que també s’admetran
treballs en castellà, anglès, francès, portuguès i italià que facin referència a aquesta àrea
geogràfica.
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2. POLÍTICA D’ACCÉS OBERT

Aquesta revista proporciona accés obert immediat de forma digital al seus continguts
a través de <http://raco.cat/php/gimbernat>, basant-se en el principi que posar la recerca a
disposició del públic de manera gratuita afavoreix l’intercanvi global de coneixements.

La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles ni per a les
gestions (avaluació, tramitacions, edició, etc.).

Atès l’ús de la llicència CC BY per a la publicació dels continguts de la revista Gimbernat,
els autors poden reproduir els seus articles en qualsevol repositori temàtic o institucional
sense restriccions. Quan es reprodueix l’article cal fer constar la menció a la primera publicació
mitjançant un enllaç a la revista Gimbernat i el manteniment d’avís de la llicència CC BY.

3. DRETS D’AUTOR

L’autor que publica en aquesta revista està d’acord amb les condicions següents:

a. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la revista Gimbernat el dret de
primera publicació.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons

CC BY. L’obra pot ser distribuïda, copiada i exhibida sense restriccions i se’n pot fer
obra derivada, deixant clar qui és l’autor de l’article, la revista on s’ha publicat i els
seus editors.

c. L’autor atorga a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a la Universitat de
Barcelona el dret de publicar l’article en altres formats i/o publicacions que siguin
d’interès per a aquestes institucions i incloure’l, si es dona el cas, en bases de dades

d’indexació i repositoris.

La revista Gimbernat es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució Creative

Commons 4.0 Internacional. Vegeu: Creative Commons [En línia]. <htpps://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/> [Consulta: 1 de setembre del 2019]

4. DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Universitat de Barcelona, responsa-
bles de l’edició de la revista Gimbernat, es comprometen a garantir l’ètica en la pràctica de la
publicació tenint com a referència la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes
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científiques editades per la Universitat de Barcelona que defineix el Comitè d’Ètica de
Publicacions de la Universitat de Barcelona (COPE).1

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors,
avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi. La present declaració
pretén ser una guia de conducta dirigida a les parts implicades en la gestió i difusió dels
resultats científics a través de la revista Gimbernat.

L’equip editorial

— Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la
revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació
sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació
política dels autors.

— Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les
característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge
utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors
externs han d’aplicar.

— Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes
necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts
per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

— Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels
avaluadors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i
qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i
científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles
aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès
de la revista o als avaluadors de l’article.

— Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que
ja s’han publicat.

— És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin
com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista
actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

1. L’abreviatura COPE correspon a Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/files/
Code_of_conduct_for_journal_editors_0.pdf
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Els autors

— Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

— Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un
error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin
les correccions oportunes.

— Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no
infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar
que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de
l’article es publiqui en un exemplar de la revista.

Els avaluadors/revisors

— Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i
imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la
rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les
normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

— Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de
comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

— No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a
revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

5. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals s’han de presentar en suport informàtic en format Microsoft Word i la
tipografia en Times New Roman, cos 11. L’extensió dels originals no pot superar els 45.000
caràcters, inclosos espais (aprox. 13 pàgines de text a cos 11). Aquesta extensió inclou les
il·lustracions, taules, gràfiques, notes, fonts documentals i bibliografia. Excepcionalment la
direcció, d’acord amb el consell de redacció, podrà considerar la publicació d’articles que
ultrapassin aquesta extensió. L’original ha d’incloure en l’inici de l’article un resum en català, en
castellà i en anglès i un llistat de fins a 5 paraules-clau per article, també en català, castellà i
anglès. L’extensió del resum serà de 400 caràcters amb espais (aprox. 4 línies de text a cos 11).
La versió del resum en anglès s’ha d’iniciar amb la traducció del títol del treball.

En cas d’incloure il·lustracions, taules o gràfiques (un màxim de 5 en total per article),
aquestes hauran de ser en blanc i negre, han d’anar incloses directament al seu lloc en la versió
informàtica de l’original i a més a més cal adjuntar-les en un fitxer a part en format PDF o TIFF amb
qualitat suficient per a ser reproduïdes (amb unes mides mínimes de 12 cm d’amplada i 300 ppp.
de resolució). No s’acceptaran amb una resolució inferior i serà motiu de retorn del treball.
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El consell de redacció podrà considerar excepcionalment publicar il·lustracions en color. En
qualsevol cas, s’hauran d’entregar juntament amb l’original de l’article. Els aspectes de drets
d’autor relacionats amb les il·lustracions, gràfiques, taules o altres documents que estiguin protegits
per la llei de Propietat Intel·lectual, han de ser resolts i garantits per l’autor de l’article, tal com
s’esmenta en l’apartat de Declaració d’autoria, bones pràctiques i cessió de drets (vegeu Annex).

A banda del títol (que no pot excedir de les 15 paraules) i el nom dels l’autors
(recomanat no més de 3 ja que en cas contrari només hi constarà el primer autor, seguit de
l’expressió [et. al.]), a l’article s’ha de fer constar la localització geogràfica (població i
comarca, no província), correu electrònic i la institució acadèmica o de recerca a la qual està
vinculat l’autor (en cas de més d’una, només es publicarà la primera). Si es tracta de d’un
autor estranger, s’hi inclourà només la ciutat i l’Estat.

Exemple:

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona (Barcelonès).

correu@ramc.cat

El nom dels fitxers informàtics ha de ser indicatiu. El fitxer que contingui el text de
l’article ha d’estar identificat de la següent forma:

[Cognom autor] – [títol (o inici títol)].[doc]
Exemple: Corbella – La Reial Acadèmia de Medicina.doc
Els fitxers subsidiaris (annexos, imatges, etc.) tindran com a nom el del fitxer de

l’article, o una versió escurçada suficientment identificable, amb la informació addicional
corresponent:

Exemple: Corbella – Reial Acadèmia (figura 1).pdf

NORMES TIPOGRÀFIQUES

5. 1. Normes a seguir en les referències bibliogràfiques

5.1.1. Cita d’una monografia o llibre

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, anys. Nombre
de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la col·lecció; número dins la col·lecció) [En premsa].
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Exemples:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic de

Metges Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona, 1981-1983. 3 v. 772 p.

CALBET i CAMARASA, J. M.; CORBELLA i CORBELLA, J. Diccionari Biogràfic de Metges

Catalans. 1a ed. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajoana - Seminari Pere Mata de la
Universitat de Barcelona, 1981-1983. 3 v. 772 p.

5.1.2. Capítols de monografies

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o
abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de la part de la monografia”. A:
COGNOM, Nom sense abreujar o abreujat. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia.

Número del volum: Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-
2: Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les pàgines en
les quals apareix aquesta part. [En premsa].

Exemple:
BALAGUER PERIGÜELL, Emili. “L’aportació valenciana als Congressos de Metges de
Llengua Catalana”. A: RAMIS, Joaquim. Els congressos de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana: gairebé un segle. 1a ed. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996. (Monografies,
5), p. 367-383.

5.1.3. Publicacions en sèrie

— Títol de la publicació en sèrie [lloc de la publicació], número del volum, número de
l’exemplar (dia mes any), números de les pàgines.

Exemples:
Anales de Medicina y Cirugia [Barcelona], 60, 262 (1982), p. 13-15.
La Medicina Catalana; portantveu de l’Occitania Mèdica [Barcelona], 5, 25 (13 octubre 1935), p. 10.

5.1.4. Articles de revista

— COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.; COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat.;
COGNOMS, Nom sense abreujar o abreujat. “Títol de l’article”.  A: Títol de la publicació en sèrie,
[lloc de publicació], any; número del volum: números de les pàgines en què apareix aquesta part.

Exemples:
CALBET CAMARASA, Josep M.; ALONSO CARNERO, José Ramon. “Iconografia de l’Hospital
Clínic de Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.

CALBET CAMARASA, J. M.; ALONSO CARNERO, J. R. “Iconografia de l’Hospital Clínic de
Barcelona (1908)”. A: Gimbernat [Barcelona], 2019; 71: 209-218.
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5.1.5. Cita d’un diccionari o enciclopèdia

— COGNOMS, Nom sense abreujar o INSTITUCIÓ. Títol del diccionari o enciclopèdia. Número
d’edició. Lloc de Publicació 1: Editorial 1-Lloc de Publicació 2: Editorial 2, any. Nombre de volums,
volum, números de les pàgines.

Exemples:
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed., 2 reimp. Barcelona:
Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 68.

ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma
de Mallorca: Moll, 1978. 10 v.

Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 2013. 10 v., vol.
8, p. 45.

5.1.6. Recursos electrònics o en línia

Documents en línia:
— AUTOR o DESENVOLUPADOR. Títol [En línia]. Edició o versió. Lloc de publicació:

editorial o distribuïdora, any de publicació. <adreça web> [Consulta: dia mes any].

Exemple:
ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia].
Versió 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer
de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm>
[Consulta: 1 juny 2019].

5.1.7. Notes i abreviatures

– Si hi ha més de tres autors, cal possar-hi només el primer, seguit de l’expressió
[et al.], en cursiva, però els símbols dels claudàtors s’han de compondre en lletra rodona. Les
notes han d’anar compaginades, dins del text, en superíndex, correctament numerades i
correlatives, i el seu redactat al final del treball i no a peu de pàgina.

Exemples:
... Barcelona va ser una de les primeres ciutats europees a crear l’any 13501 el càrrec de
metge del comú,2 amb la missió de vetllar per la sanitat pública, a la qual van seguir altres
ciutats de la Corona de Aragó: Cotlliure (1372) i Tarragona (1383).3 Aquest càrrec unipersonal
va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent, la Junta del morbo,4-6 que s’ encarregava
de dictar les mesures de prevenció davant dels contagis.7

1. GASCON, Mireia [et. al]. “Medi ambient, globalització i salut”. A: Actes del XX

Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Vol. 1. 1a ed. Andorra: Societat
Andorrana de Ciències, 2018, p. 223-246.
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2. CORNET, R. N.; TORRAS, M. El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció

(segle XIV). Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut,
2005 (PAHCS, 8), p. 67-70.

— No s’acceptarà el següent format i serà motiu de retorn del treball:

... Aquest càrrec unipersonal va donar origen a un òrgan de caràcter no permanent,
la Junta del morbo,4,6,9 que s’ encarregava de dictar les mesures de prevenció
davant dels contagis.1-3,7

– Disposicions gràfiques de la data d’edició:

(12 gener 1992) / (març 1985) / (1988)  / (1978-1980)  / (1990-    )

En totes les cites bibliogràfiques següents a la primera vegada que es cita un treball n’hi haurà prou
amb l’esment del(s) COGNOM(S), Nom(s) dels autor(s) del treball i L’inici del titol... op. cit., pàgina inicial i final
de la nova cita.

Exemple:
CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Diccionari Biogràfic... op. cit.,
vol. 3, p. 178-180.

5.2. Altres consideracions tipogràfiques

Les crides de nota (en forma de números volats o superíndex) han d’anar al darrere del mot que provoca
la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.

Exemples:
— Era natural de Barcelona1 i va exercir a Girona.
— Va néixer a Barcelona l’any 1843,1 i va exercir a Girona.2

Les citacions dins del text es faran entre cometes i en lletra rodona. En el cas que siguin en llengua
diferent a la catalana o occitana aniran entre cometes i en lletra cursiva.

Exemples:
— ... Del fons del despatx sortí la veu d´un ajudant dient: “D. Salvador, aquests
alumnes són recomanats del bisbe Modrego”.  D. Salvador va dir: “Posa´ls excel·lent
a tots dos”.

— ... En les seves memòries, el seu nebot, Paco Pérez-Dolz Riba, troba paraules molt
entranyables dedicades a ell: “...No me extraña lo mas mínimo ya que su hijo —tío Juan

Riba—  también era hombre jovial, divertido i animador de fiestas i festejos. Y no

digamos su nieto —mi primo Juan-María Riba Julià— que era divertidísimo, ocurrente y

siempre bienhumorado (¡Bendita herencia!)”.

Les xifres romanes s’han d’editar en versaletes. No s’ha d’afegir mai cap lletra darrere una xifra
romana per indicar que es tracta d’un ordinal.
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[sic] Transcripció literal d’un original, a vegades amb
escriptura no normativa sic, verbatim  (en llatí)

A: Cita d’origen d’un article en el context
d’una obra més àmplia: A In  (en llatí);  A  (en català)

aC Abans de Crist
anòn. Anònim

ap. Apèndix
art. Article
av. Avinguda
c. Data aproximada circa  (en llatí)

c. Carrer
cap. Capítol
col·l. Col·lecció
coord. Coordinador/a/s/es

curs. Lletra cursiva
D Decret
dept. Departament
dip. leg.; DL Dipòsit Legal

dir. Director-a; Direcció
DL Decret Llei
doc. Document
Dr.; Dra. Doctor-a
ed. Editorial, edició

et. al. Altres (i altres) Et alii  (en llatí)
ex. Exemple
exp. Expedient
f. Foli, folis

fig. Figura
hosp. Hospital
Ibid. Mateix lloc que la cita prèvia Ibidem (en llatí)
Id. Mateixa cosa Idem (en llatí)

Impr. Impremta
ll. Llibre
Llic. Llicenciat-da
llig. Lligall

ms. Manuscrit
n. Número
n.b.; NB Atenció, pareu atenció Nota bene  (en llatí)
negr. Lletra negreta

op. Opuscle

TAULA D’ABREVIATURES*
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Exemple:
— Les pestilències que jeuen darrere dels textos catalans que s’han revisat fins ara, si es
poden atribuir totes al bacteri Yersinia pestis, es van iniciar a Europa a mitjans del segle XIV
i hi van romandre fins a finals del segle XVII o inicis del XVIII.

— XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. (No s’accepta XXIè...).

Els numerals escrits en xifres aràbigues han de portar el punt a partir de les unitats de
miler. Malgrat tot, hi han algunes excepcions; per exemple, els anys i els números de les
pàgines d’un llibre que van sense.

Op. cit. Mateix lloc ja citat, però no
l’immediatament anterior Opus citatum, opere citato (en llatí)

Or. Ordre
orig. Original
p. Pàgina, pàgines

P.d.; p.s. Nota afegida després d’acabat el text Post data (en llatí);
postdata (en català);
post scriptum (en llatí)

p.e.; v.gr. Per exemple Verbi gratia  (en llatí)
par.; § Paràgraf
pg. Passeig

pl. Plaça
prof. Professor-a
RAMC Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RD Reial Decret

rev. Revista
rod. Lletra rodona
s. Segle
s.d.; s/d; s.d. Sense data Sine die  (en llatí)

s.l.; s.l. Sense lloc Sine loco  (en llatí)
sep. Separata
sèr. Sèrie
subt. Subtítol
t. Tom

tít. Títol
UB Universitat de Barcelona
V. t. Veure també (recomanació consecutiva de veure)
V.; Veg. Veure, vegeu, vegi’s Videre, videte, videt, vide  (en llatí)

* En cas de dubte sobre les abreviatures no incloses en aquesta relació, vegeu: MESTRES Josep M. [et. al.]. Manual d’estil:

la redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial - Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009. 1086 p.; INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari

de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62 - Enciclopèdia Catalana, 2007. 1762 p.
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Exemples:
— A la pàgina 2331 ho trobaràs.
— El llibre té 1.180 pàgines.
— L’any 1992 es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona.
— Va costar 15.325,50 pessetes i en va rebre 3.000 per a despeses.

5.3. Normes a seguir en els títols, subtítols i epígrafs

S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:

— Títol de capítol: En lletra NEGRETA, MAJÚSCULA, RODONA I CENTRAT A COS 12.

— Títol de subtítol: En lletra negreta, minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Títol 3: En lletra minúscula, cursiva i justificat a l’esquerra a cos 11.

— Les taules s’han d’enviar en un fitxer no tancat, manipulable, dels utilitzats
habitualment (Microsoft Word o Microsoft Excel) i no poden sobrepassar els 12
cm d’amplada.

— Les il·lustracions, taules i gràfiques han d’anar acompanyades del corresponent
peu, centrat, en cursiva i correctament numerades. No pot excedir les dues linies
de text i ha de ser suficientment explicatiu i concís. En el cas de que la il·lustració
no sigui d’autoria pròpia, cal especificar la font d’on s’ha obtingut.

Exemples:

- Autoria pròpia:

Figura 1. Pau Riba i Rovira, quan tenia uns 35 anys, essent ja metge de Cambrils.

(Foto: Arxiu familiar).

Figura 2. Imatge de Cambrils en l’actualitat.

- Autoria de procedència aliena:

Figura 3. Oli sobre tela d’Antoni de Gimbernat que es conserva a la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. (Foto: Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya).

PEL QUE FA A LES NORMES A SVEGEU L’EXEMPLE DEL PUNT 8 D’AQUESTES NORME
6. PROTOCOL D’AVALUACIÓ

6.1. De la recepció i acceptació d’articles.

Els articles hauran de ser tramesos a l’adreça de la revista complint totes les normes
de presentació d’originals. En cas de mancances, la consell de redacció podrà sol·licitar els
elements que faltin abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.
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El període de temps que va des de l’admissió d’un article al procés d’avaluació fins a
l’acceptació o rebuig, no és superior a tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que la direcció
hagi notificat per escrit a l’autor l’acceptació de l’article, aquest pot considerar-se com a no acceptat.

La direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerada la temàtica, la
metodologia, les aportacions i la conveniència de l’article, pot optar per sotmetre’ls al consell
de redacció o retornar-los a l’autor.

En cas de números monogràfics podran ser tramesos al coordinador del número, que
farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al consell de redacció.

6.2. Número monogràfic: coordinació.

Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, el
consell de redacció pot proposar a la revista un coordinador per cada un dels números
monogràfics de la revista.

En el cas de números monogràfics, el coordinador té la doble condició de gestor i d’autor. És
gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en tant que presenta
i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera condició de gestor, actua segons els
criteris particulars que per a cada un dels monogràfics determinin la direcció i el consell de redacció
de la revista. Per la condició d’autor, està sotmès als criteris que estableix aquest protocol.

6.3. De l’avaluació per part del consell de redacció.

L’article proposat serà revisat i avaluat pels membres del consell de redacció, i en
especial pels de les àrees més afins a l’article. Avaluarà la qualitat dels articles proposats, el
seu interès i la conveniència de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al
procés d’edició o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en
especial consideració el criteri del coordinador.

Un cop acceptat l’article per part del consell de redacció, s’iniciarà el procés d’avaluació
per part dels experts.

6.4. De la revisió dels experts.

Un cop aprovat pel consell de redacció, la direcció de la revista sotmetrà cada article a la revisió
per part de dos experts externs al consell de redacció. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel
consell de redacció d’entre les persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat ja
sigui per la seva condició d’autors, la seva autoritat acadèmica o la seva relació directa amb el tema de
l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en consideració el criteri del coordinador.
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Quedaran exempts de revisió dels experts les seccions de la revista que no són aportacions
científiques, com ara presentacions, introduccions generals, memòries, glosses, ressenyes...

6.5. De l’informe dels experts.

L’informe dels experts sempre serà per escrit seguint la pauta d’avaluació que se’ls
farà arribar des de la direcció de la revista, que pot ser modificat d’acord amb l’especificitat de
cada un dels números. Ha de contenir, en essencial, els següents punts:

1.- És un article adequat a la temàtica i a la línia editorial de la revista Gimbernat?

2.- Presenta una recerca, aplicació o contribució acadèmica noves i/o
rellevants?

3.- Està escrit i organitzat d’una forma clara i adequada? S’entén bé? El títol
respon amb prou exactitud al contingut? S’hi adeqüen les imatges i taules?

4.- S’hi referencia d’una forma adequada el treball d’altres? Suggereixes de
fer-hi referències bibliogràfiques addicionals o complementàries?

5.- Creus que és un article (molt, força... gens) interessant? En conseqüència
en recomanes la publicació...?

– Sí, tal com ha estat presentat.

– Sí, però amb modificacions mínimes (indicar quina/quines) (No cal tornar a
passar l’avaluació).

– Sí, però amb modificacions (indicar quina/quines) (Cal tornar a passar l’avaluació).

6.- Comentaris específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de forma objectiva,
tenint en compte que seran trameses a l’autor de forma anònima. El nom del revisador es
mantindrà sempre en l’anonimat.

6.6. Del retorn de l’informe de l’expert.

Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la direcció de la revista
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta d’avaluació.

En cas que passat aquest temps l’expert no trameti la seva avaluació s’entendrà que,
per silenci, aprova sense objeccions l’article i dóna llum verda a la seva publicació. La Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i la direcció de la revista sempre podran invocar aquesta
clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de l’expert. L’acceptació per silenci es
considerarà un procediment no habitual.
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Només en cas de flagrant inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament
sobre l’informe presentat per l’expert, la direcció, escoltant el consell de redacció, podrà
desestimar una avaluació, i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.

En cas que l’expert recomani correccions, l’autor pot seguir-les, pot presentar
al·legacions per escrit a la direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del procés de correcció.

Només que un dels experts recomani justificadament la no edició, la direcció de la
revista en farà saber els motius a l’autor i retirarà l’article del procés d’edició. Des d’aquest
moment, l’autor quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà.

7. PROTOCOLS DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I EDICIÓ

7.1. De la revisió lingüística dels articles:

Un cop acceptats els articles seran sotmesos a revisió per part d’un corrector que, a més de
corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les normes de presentació d’originals.

La revisió anirà a càrrec de les persones que designi la direcció havent escoltat el
consell de redacció.

Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor de l’article, el corrector es
posarà en contacte amb ell per resoldre el conflicte.

Un cop acabada, la persona responsable de la revisió trametrà els articles corregits a
la direcció de la revista per la seva compaginació.

7.2. Del procés tècnic d’edició:

Un cop l’editor rep l’article, s’inicia el procés d’edició. En cas de sorgir problemes o
dubtes, tant pel que fa a aspectes de text com problemes tècnics amb il·lustracions o amb la
seva ubicació, l’editor podrà adreçar-se a la direcció de la revista, que podrà transmetre la
demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà
posar directament en contacte l’autor amb l’editor.

Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés d’impressió.
Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la direcció la incorporació de modificacions
en el contingut, sempre que siguin puntuals i justificades. Si les modificacions afectessin una
part rellevant de l’article seran sotmeses al consell de redacció, que podria decidir sostreure
l’article del procés d’edició, que hauria de refer-se reiniciar tot el procés d’avaluació.

S’imprimiran dues galerades, que seran revisades per la persona responsable de la
correcció lingüística i pel consell de redacció.
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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
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
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 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2022
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